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Ciemiernik zielony Helleborus viridis L.
w Górach Kaczawskich

Wstêp

Ciemiernik zielony Helleborus viridis L. jest
gatunkiem subatlantycko-�ródziemnomorskim,
którego zasiêg geograficzny obejmuje zachod-
ni¹ i po³udniow¹ Europê (ROISIN 1969, DAMBOLDT

i ZIMMERMANN 1974). Pod wzglêdem taksono-
micznym nale¿y do podrodzaju i sekcji Helle-
borastrum, i tworzy trzy podgatunki: subsp. vi-
ridis, o bardziej oceanicznym typie zasiêgu oraz
przy�ródziemnomorskie subsp. occidentalis
(REUTER) SCHIFFNER i subsp. istriacus (SCHIFFNER) CRI-
STOF. et ZANOTTI (SCHIFFNER 1890, MERXMÜLLER

i PODLECH 1961, DAMBOLDT i ZIMMERMANN 1974,
SERVATTAZ i in. 1988, WERNER i EBEL 1994, ZANOT-
TI i CRISTOFOLINI 1994). Ró¿ni¹ siê one miêdzy
innymi liczb¹ kwiatów na pêdzie, stopniem
ow³osienia i kszta³tem blaszki li�ciowej.

W naszym kraju wystêpuje podgatunek ty-
powy Helleborus viridis subsp. viridis. Jest to
ro�lina niekiedy hodowana w przydomowych
ogródkach i pojawiaj¹ca siê zw³aszcza na wtór-
nych stanowiskach. Synantropijne stanowiska
gatunku podawano miêdzy innymi z Pomorza
Zachodniego, Wielkopolski, �l¹ska Opolskie-
go oraz niektórych miast, np. z Krakowa. St¹d
gatunek ten traktowany jest jako zadomowio-
ny antropofit (MIREK i in. 2002).

W artykule przedstawiono aktualny wykaz
stanowisk, przynale¿no�æ fitosocjologiczn¹ p³a-
tów z Helleborus viridis oraz wstêpne wyniki
badañ struktury populacji gatunku w Górach
Kaczawskich.

Rozmieszczenie
w Górach Kaczawskich

Z obszaru Gór Kaczawskich w XIX wieku
podawano piêæ wyst¹pieñ gatunku (WIMMER

1857, SCHUBE 1903, LIMPRICHT 1944). Cztery

Fot. 1. Kwitn¹ca kêpa ciemiernika zielonego Helle-
borus viridis na stanowisku ko³o P³oszczyny
(fot. P. Kwiatkowski).

Fot. 2. Owocuj¹ce okazy ciemiernika zielonego Hel-
leborus viridis na stanowisku w dolinie Ochot-
nicy pomiêdzy P³oszczyn¹ a Czernic¹ (fot.
P. Kwiatkowski).

z nich traktowano jako naturalne (Czernica,
P³oszczyna, Prad³o-Nowe Rochowice, Górzec);
a jedno jako wtórne � zdzicza³e z uprawy �
Paszowice. W 1994 roku w rejonie Czernicy
i P³oszczyny gatunek odnaleziono na licznych,
bogatych w osobniki stanowiskach � utrzymu-
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Ryc. 1. Rozmieszczenie aktualnych stanowisk ciemiernika zielonego Helleborus viridis w Górach Kaczaw-
skich.
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je siê on tam do chwili obecnej; na pozosta-
³ych nie uda³o siê go potwierdziæ.

Aktualny wykaz stanowisk istniej¹cych �
Góry Kaczawskie (ryc. 1):

A. Grupa stanowisk po³o¿ona w dolinie
potoku Ochotnica i jego dop³ywów:
� pomiêdzy wsiami Czernica i P³oszczyna,
� w obrêbie wsi P³oszczyna,
� powy¿ej wsi P³oszczyna, u podstawy wznie-

sienia Stromiec.
£¹cznie wystêpuje tu oko³o 700 kêp, które

w wiêkszo�ci kwitn¹ i owocuj¹ (fot. 1, 2).
B. Grupa stanowisk w dolinie potoku Lip-

ka (Chro�nickiego Potoku):
� pomiêdzy wsiami Nielestno i Czernica,
� w obrêbie wsi Czernica.

£¹cznie znajduje siê tutaj blisko 300 kêp,
z których po³owa kwitnie.

Skala fitocenotyczna
W Górach Kaczawskich ciemiernik zielo-

ny wystêpuje z ró¿n¹ czêstotliwo�ci¹ w zbio-
rowiskach lasów ³êgowych zwi¹zku Alno-
Ulmion (przynale¿no�æ gatunków do syntakso-
nów przyjêto za opracowaniem MATUSZKIEWICZA

2001). Wiêkszo�æ osobników ro�nie na wilgot-
nych terasach dolin potoków w dobrze wy-
kszta³conym podgórskim ³êgu jesionowym Ca-
rici remotae-Fraxinetum (tab. 1, zdj. 1-8; fot..3),
dla którego gatunkami charakterystycznymi
i wyró¿niaj¹cymi s¹ tutaj: Carex pendula, Ca-
rex remota, Circaea intermedia, Rumex sangu-

ineus, Veronica montana. Pozosta³e okazy cie-
miernika zajmuj¹ mniej wilgotne siedliska
i wystêpuj¹ w obrêbie gwiazdnicowego ³êgu
olszowego Stellario nemorum-Alnetum glutino-
sae (tab. 1, zdj. 9-16), z gatunkami wska�niko-
wymi zespo³u: Chaerophyllum aromaticum,
Elymus caninus, Melandrium rubrum, Stellaria
nemorum, Thalictrum aquilegifolium.

W obu zbiorowiskach wykszta³cony jest
dwuwarstwowy drzewostan, w którym panuj¹
odpowiednio Acer platanoides, Acer pseudo-
platanus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxi-
nus excelsior. Warstwê podszytu tworzy g³ów-
nie podrost drzew; natomiast w runie przewa-
¿aj¹ ro�liny wilgociolubne wyró¿niaj¹ce zespo-
³y, podzwi¹zek Alnenion glutinoso-incanae,
zwi¹zek Alno-Ulmion oraz gatunki le�ne rzê-
du Fagetalia sylvaticae i klasy Querco-Fagetea.
W�ród nich do najczê�ciej wystêpuj¹cych na-
le¿¹ Aegopodium podagraria, Allium ursinum,
Chrysosplenium alternifolium, Ficaria verna,
Galeobdolon luteum, Impatiens noli-tangere,
Mercurialis perennis, Stachys sylvatica. Wilgot-
ny charakter runa tych lasów podkre�la obec-
no�æ gatunków rzêdu Molinietalia. Na uwagê
zas³uguje tak¿e udzia³ licznych tu taksonów
górskich, chronionych oraz rzadkich w skali
Sudetów � np. Bromus ramosus, Galanthus ni-
valis, Leocojum vernum, Ribes alpinum. Z ko-
lei warstwê mszyst¹ buduje kilkana�cie gatun-
ków � najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹ Atrichum
undulatum, Brachythecium rutabulum, Pla-
giomnium undulatum.

Ryc. 2. Zmienno�æ liczby odcinków.
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Struktura populacji
W trakcie przeprowadzonych obserwacji

odnotowano ³¹cznie ponad 1000 kêp ciemier-
nika zielonego. Najwiêcej z nich, oko³o 500,
odnaleziono w dolinie potoku Ochotnica po-
miêdzy Czernic¹ a P³oszczyn¹. Na stanowisku
tym wytypowano piêæ powierzchni (ka¿da o
wielko�ci 25 m2), na których przeprowadzono
wstêpne badania nad struktur¹ populacyjn¹.
Wykonano je w latach 1994-1995 � fot. 4.

Zagêszczenie kêp ciemiernika waha siê od
3 do 12 na powierzchni 25 m2. Poszczególne
kêpy ró¿ni¹ siê liczb¹ li�ci odziomkowych (od 2
do 51 w najstarszych kêpach) oraz pêdów kwia-
towych (1-3). Te ostatnie wystêpuj¹ w oko³o 75%
kêp. Li�cie odziomkowe ró¿ni¹ siê od siebie
kszta³tem oraz liczb¹ odcinków (ryc. 2). Zmien-

no�ci¹ charakteryzuj¹ siê tak¿e d³ugo�æ ogon-
ków li�ci odziomkowych (ryc. 3) oraz wymiary
najkrótszego (1-15 cm) i najd³u¿szego (1-19 cm)
odcinka li�ciowego (ryc. 4). Badania biometrycz-
ne li�ci odziomkowych wykazuj¹, ¿e omawia-
na populacja sk³ada siê prawdopodobnie z ró¿-
nowiekowych osobników (kêp). Pomimo ¿e bli-
sko 75% kêp posiada pêdy kwiatowe (od 1 do 3
kwiatów � kwitn¹cych na prze³omie marca/
kwietnia; 2-5 s³upków w kwiecie � ryc. 5), jedy-
nie w co trzecim kwiecie dochodzi do wytwo-
rzenia charakterystycznych owoców typu miesz-
ków (ryc. 6) i zawi¹zania nasion. Nasiona jed-
nak przypuszczalnie bardzo rzadko dojrzewaj¹
(por. DAMBOLDT i ZIMMERMANN 1974) � nie obser-
wowano siewek. Ciemiernik zielony na omawia-
nym stanowisku rozmna¿a siê wiêc g³ównie we-
gatatywnie przez k³¹cza. Jest to jedna z cech bio-

Fot. 3. Fragment runa podgórskiego ³êgu jesionowe-
go Carici remotae-Fraxinetum (fot. P. Kwiat-
kowski).

Fot. 4. Kêpy ciemiernika zielonego Helleborus viri-
dis (fot. P. Kwiatkowski).

Ryc. 3. Zmienno�æ d³ugo�ci ogonków li�ci odziomkowych.
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logicznych gatunku. Ro�liny z rodzaju ciemier-
nik Helleborus, podobnie jak niektóre gatunki
le�ne (por. FALIÑSKA 1982, CZARNECKA 1986,1996),
tworz¹ klony. Posiadaj¹ one wieloletnie, d³ugie
i horyzontalnie pe³zaj¹ce k³¹cza, dziêki którym
powstaj¹ silnie rozwiniête rozga³êzione struktu-
ry � polikormony. Te wielopêdowe osobniki cha-
rakteryzuj¹ siê wewnêtrzn¹ organizacj¹ wytwa-
rzaj¹c ró¿ne typy pêdów: generatywne, juwe-
nilne, odnawiaj¹ce itd. (por. HARPER 1986).

W wiêkszo�ci przypadków kêpy ciemier-
nika zielonego rozmieszczone s¹ w skupiskach.
Najmniejsze skupiska sk³adaj¹ce siê z 2-3 kêp
nie przekraczaj¹ 1 m2, najwiêksze dochodz¹
do kilkudziesiêciu metrów kwadratowych i two-
rz¹ zwarte grupy z³o¿one z dziesi¹tek kêp. Po-
wstanie ró¿nej wielko�ci skupisk kêp jest wy-
nikiem rozmna¿ania wegetatywnego, tj. rozra-
stania siê polikormonów.

Podsumowanie
Z danych z literatury i w³asnych obserwa-

cji wynika, ¿e stanowiska ciemiernika zielone-
go Helleborus viridis z Gór Kaczawskich s¹
najwiêksze w Sudetach, i przypuszczalnie w
Polsce. Pomimo do�æ du¿ej liczby osobników
kwitn¹cych i owocuj¹cych ciemiernik jest tu
gatunkiem zagro¿onym. Zmniejszanie area³u
populacji powoduj¹ liczne przypadki wycina-
nia drzewostanu oraz mechaniczne uszkadza-
nie ro�lin przez stosowanie ciê¿kiego sprzêtu.
Z tych wzglêdów koniecznym jest utworzenie
tu rezerwatu przyrody. Niezbêdnym jest tak-
¿e prowadzenie dalszych badañ nad biologi¹
i ekologi¹ tego wczesnowiosennego gatunku
oraz wyja�nienie pochodzenia stanowisk gatun-
ku na tym terenie.

Ryc. 5. Budowa kwiatu (ryc. oryginalna z natury
D. Kwiatkowska).

Ryc. 6. Pokrój owoców � mieszków (ryc. oryginalna
z natury D. Kwiatkowska).

Ryc. 4. Zmienno�æ d³ugo�ci najkrótszego i najd³u¿szego odcinka li�cia.

Ciemiernik zielony Helleborus viridis L. w Górach Kaczawskich
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Die Grüne Nieswurz Helleborus viridis L.
im Gebirgszug Góry Kaczawskie (Bober-Katzbach-Gebirge)

Zusammenfassung
Die Standorte der Grünen Nieswurz befinden sich nur in den Tälern der Bäche Ochotnica

und Lipka, sowie an ihren Zuflüssen im westlichen Teil des Bober-Katzbach-Gebirges. Die be-
handelte Pflanze kommt hier an verschiedenen Standorten in unterschiedlich dichten Beständen
vor, zumeist in Erlenbrüchen des Verbandes Alno-Ulmion � und hier wiederum im Carici remo-
tae-Fraxinetum sowie im Stellario nemorum-Alnetum glutinosae. Insgesamt wurden etwa 1000
zumeist blühende und fruchtende Exemplare der Grünen Nieswurz festgestellt. Helleborus viri-
dis vermehrt sich aber hier hauptsächlich vegetativ durch stark verzweigte Rhizome.

Èemeøice zelená Helleborus viridis L. v Kaèavských horách
(Góry Kaczawskie)

Souhrn
Lokality èemeøice zelené se nacházejí pouze v západní èásti hor, v údolích potokù Ochot-

nica, Lipka a v dolinách jejich pøítokù. Vyskytuje se tam s rozdílnou poèetností ve spoleèen-
stvech lu�ních lesù svazu Alno-Ulmion: v podhorském luhu jasanovém Carici remotae-Fraxi-
netum a v ptaèincovém luhu ol�ovém Stellario nemorum-Alnetum glutinosae. Úhrnem bylo
nalezeno kolem 1000 trsù èemeøice, vìt�inou kvetoucích a plodících. Av�ak hlavním zpùso-
bem reprodukce druhu je vegetativní rozmno�ování prostøednictvím mnohaletých, silnì
rozvìtvených oddenkù.

Adres autora:
Katedra Botaniki i Fizjologii Ro�lin
Akademia Rolnicza
ul. Cybulskiego 32
50-205 Wroc³aw
e-mail: pkwiat@ozi.ar.wroc.pl



13
PRZYRODA SUDETÓW ZACHODNICH

t. 6(2003): 13-20

Krystyna Pender, Tadeusz Kusiak*

Cardamine chelidonia L. w Karkonoszach

Wstêp

Wiele gatunków ro�lin zasiedli³o Karkono-
sze dziêki cz³owiekowi. Niektóre spo�ród nich
zosta³y tu przypadkowo zawleczone, inne sta-
nowi¹ zdzicza³e ro�liny,  wcze�niej znane tyl-
ko z hodowli. Czê�æ spo�ród nich zadomowi³a
siê na tym obszarze, znajduj¹c odpowiednie
warunki ¿yciowe na zdegradowanych, antro-
pogenicznych siedliskach lub na siedliskach na-
turalnych zbiorowisk. Ich przyk³ady stanowi¹
m.in.: rdestowiec sachaliñski Reynourtia sacha-
linensis, rdestowiec japoñski R. japonica, kro-
plik ¿ó³ty Mimulus guttatus, wierzbownica gru-
czo³owata Epilobium ciliatum, telekia okaza³a
Telekia speciosa (ROSTAÑSKI 1977). Gatunki te
rozprzestrzeniaj¹ siê szybko na nowych tere-
nach dziêki wytwarzaniu licznych nasion, efek-
tywnemu rozmna¿aniu na drodze wegetatyw-
nej i ró¿nym innym w³a�ciwo�ciom biologicz-
nym wyró¿niaj¹cym gatunki ekspansywne (JAC-
KOWIAK 1999). Mog¹ one, w miarê zwiêkszania
liczebno�ci populacji, wypieraæ rodzime gatun-
ki i nawet tworzyæ w³asne zespo³y. Inne obce
gatunki wchodz¹c w sk³ad fitocenoz konkuru-
j¹ z rodzimymi sk³adnikami, nie eliminuj¹c jed-
nak ich udzia³u. Nowszym przybyszem, czyli
kenofitem, jest w Karkonoszach od kilku dzie-
siêcioleci � Cardamine chelidonia (fot. 1). Ten
obcy dla polskiej flory gatunek rze¿uchy wy-
kazuje na zasiedlonym terenie oznaki zadomo-
wienia.

 Na listach ro�lin naczyniowych (MIREK i in.
2002), brak dot¹d polskiej nazwy dla Cardami-
ne chelidonia. Wprowadzony przez LINNEUSZA

w ³aciñskiej nazwie gatunku epitet � chelido-
nia wyra¿a jej podobieñstwo do Chelidonium
majus. Ze wzglêdu na znaczenie greckiego s³o-
wa � chelidonius � jaskó³czy (PLEZIA 1959), ga-
tunek ten w Polsce  mo¿na by nazywaæ � rze-
¿uch¹ jaskó³cz¹.

 Cechy i biologia gatunku

Cardamine chelidonia jest jedno- lub dwu-
letni¹ ro�lin¹, zaliczan¹ do rodziny kapustowa-
tych Brassicaceae. Posiada skrêtolegle ulistnio-
n¹, rzadko przekraczaj¹c¹ 30 cm pojedyncz¹
lub rozga³êzion¹ ³odygê. Jej z³o¿one, nieparzy-
stopierzaste li�cie maj¹ zarys trójk¹tny. Pojedyn-
cze listki, niekiedy g³êboko powcinane, osadzo-
ne s¹ na osadce z rozszerzon¹ strza³kowato lub
uszkowato nasad¹, obejmuj¹c¹ ³odygê. Czte-
rokrotne kwiaty odznaczaj¹ siê ró¿ow¹ lub fio-
letow¹ barw¹ p³atków korony, której d³ugo�æ
nie przekracza 10 mm. Zebrane s¹ w wyrasta-
j¹ce pod szczytem ³odygi groniaste kwiato-
stany. Owoce typu ³uszczyny osi¹gaj¹ oko³o
40 mm i zawieraj¹ zwykle kilkana�cie drobnych
nasion (ryc. 1).

Cardamine chelidonia jest ro�lin¹ zakwi-
taj¹c¹ w pierwszym lub drugim roku ¿ycia. We
W³oszech okres kwitnienia przypada na maj i
czerwiec (FIORI 1923). W Karpaczu, u ro�lin z
populacji przy ul. Gimnazjalnej, zawi¹zki
p¹czków kwiatowych, w okresie prowadzenia
obserwacji fenologicznych, stwierdzano naj-
wcze�niej w 3 dekadzie kwietnia (1983 r.).
W pierwszej dekadzie maja, w zacisznych
miejscach obserwowano nieliczne rozwijaj¹-
ce kwiaty ro�liny. Pe³nia fazy kwitnienia,
u przewa¿aj¹cej liczby osobników, przypada
zazwyczaj na trzeci¹ dekadê maja. Koniec tej
fazy nastêpuje, w zale¿no�ci od ró¿nych wa-
runków pogodowych w okresie wegetacji
i miejsca wystêpowania ro�lin, w pierwszej do
trzeciej dekadzie czerwca. W latach obfitszych
opadów atmosferycznych, na nielicznych ro-
�linach pojawia³y siê p¹czki i kwiaty na po-
cz¹tku wrze�nia lub nawet pa�dziernika. Wy-
siane w warunkach hodowlanych nasiona rze-
¿uchy jaskó³czej, zebrane w Karpaczu, wykie³-
kowa³y w 77 procentach.
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Rozmieszczenie geograficzne

Naturalny zasiêg Cardamine chelidonia
ograniczony jest do centralnej czê�ci po³udnio-
wej Europy. Gatunek ten znany jest z gór: na
Pó³wyspie Apeniñskim � w jego czê�ci po³u-
dniowej i �rodkowej, z wyspy Sycylii, a nie-
gdy� tak¿e z Korsyki (ARCHANGELI 1882, PARLA-
TORE 1893, JONES 1964). Dalej na wschód siêga
po Pó³wysep Ba³kañski, na którym ma niezbyt
liczne stanowiska w górach Welebit, na tere-
nie Chorwacji. Wystêpuje w górskich, cieni-
stych lasach z bukiem i jod³¹ (CARUEL 1860.,
ARCHANGELI 1882).

W �rodkowej Europie znaleziono ten gatu-
nek po raz pierwszy dopiero w XX wieku.
W roku 1933, O. NERICH odkry³ jej stanowisko
w Karpaczu � w dolinie rzeki £omnicy (SCHA-
LOW 1935). Nasiona tej ro�liny, wg opinii SCHA-
LOWA, zosta³y tu prawdopodobnie zawleczone
przez w³oskich robotników drogowych. Zado-
mowienie populacji Cardamine chelidonia w
dolinie £omnicy i dalsze rozprzestrzenianie
wskazuje, ¿e sprzyja jej lokalny klimat oraz
warunki siedliskowe. Od ponad dwóch dzie-
siêcioleci, utrzymuje siê równie¿ w kolekcji

ro�lin Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wroc³awskiego.

W �rodkowej Europie, poza naturalnym
zasiêgiem gatunku, Cardamine chelidonia zna-
na jest obecnie tak¿e z Czech i po³udniowych
Moraw. Na tych terenach jest zadomowiona
i rozprzestrzenia siê powoli (KUÈERA, za HRO-
UDA 2003, KUBAT 2003). Wystêpuje jako sk³ad-
nik zbiorowisk le�nych i synantropijnych. Ro-
�nie równie¿ w niektórych ogrodach botanicz-
nych i w parkach. W Polsce, dotychczas gatu-
nek ten zaliczany by³ do ro�lin przej�ciowo za-
wlekanych, czyli efemerofitów (ROSTAÑSKI i SOWA

1986-1987, MIREK i in. 2002).

Wystêpowanie i charakterystyka
populacji Cardamine chelidonia

Stanowiska Cardamine chelidonia w Kar-
paczu grupuj¹ siê w dwóch rejonach. Pierw-
szy z nich znajduje siê nad rzek¹ £omnic¹ (obej-
muje m.in. stanowisko odkryte w 1933 przez
NERICHA), drugi wysuniêty nieco dalej ku po³u-
dniowi, po³o¿ony jest po�ród posesji i fragmen-
tów lasu w Karpaczu � w otoczeniu ul. Gimna-
zjalnej. Ponad dolin¹ £omnicy, rze¿ucha jaskó³-
cza ro�nie na zalesionych zboczach. W kilku
miejscach towarzyszy ponadto brzegom �cie¿-
ki (przy czerwonym szlaku turystycznym). Za-
siêg tej populacji, bardzo bogatej w osobniki
(kilkaset ro�lin), dochodzi tak¿e wy¿ej ponad
dolinê, obejmuj¹c siedliska synantropijne
w pobli¿u zabudowañ (ul.1 Maja 76 a i 78).
Obecnie zasiedla ona powierzchniê licz¹c¹
kilkaset m2. Drugim o�rodkiem wystêpowania
rze¿uchy jest otoczenie ulicy Gimnazjalnej.
Oba tereny wyró¿niaj¹ siê od otoczenia nieco
wiêksz¹ wilgotno�ci¹ powietrza. Od roku 1981,
przy ul. Gimnazjalnej okazy rze¿uchy obser-
wowano w dwóch miejscach: na skarpie ko³o
zabudowañ, ponad jezdni¹ (stanowisko pó³noc-
ne) oraz w pobli¿u doliny potoku, na skraju
�wierczyny poni¿ej drogi (stanowisko po³udnio-
we). W 1983 roku, w tej czê�ci Karpacza, rze-
¿ucha jaskó³cza ros³a w 5 miejscach, odleg³ych
od siebie od 5 do 50 m. W kolejnym roku ob-
serwowano tak¿e ro�liny przy ulicy Piastowskiej
(170 osobników) i przy ul. Le�nej (3 okazy). Na
tych dwóch stanowiskach, gatunek nie pojawia³
siê ju¿ jednak w ostatnich latach. W roku 1985,
populacja Cardamine chelidonia w lesie - przy
ul. Gimnazjalnej (stanowisko po³udniowe),
zmniejszy³a sw¹ liczebno�æ z 34 do 7 osobni-
ków. Przyczynê pogorszenia jej kondycji sta-
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Ryc.1 Cardamine chelidonia L. � okazy zielnikowe z Karpacza, a � pokrój siewki
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Nr zdjêcia w tabeli
12345

678910
1112
S

Nr zdjêcia w terenie
14372

568910
1112

Rok
1984
2003
2003
2003
1984
2003
20032003
1981
19941994
1981
t

Miesi¹c
79997

99967
76

Dzieñ
12
22
22
22
12
22
22
22
12
26
26
12
a

Lokalizacja
G

N
K£
K£
K£
GSK£
K£GS
GS
K£K£
K£

Powierzchnia zdjêcia (m2)
2.5
0,5
25
100
625
100
30
20
100
100
2³

Wyniesienie  w  m. p.m.
695
680
680
680
690
680
680
690
690
680
680
690

Ekspozycja
...NE

NE
N..NNENNE

So
Nachylenie (w stopniach)

...30
555..

15
15
40

Zwarcie warstwy drzew a (%)
000050

90
80
60
070
60
0�

Zwarcie warstwy  drzew a1 (%)
0050
25
525
15
25
55
10
25
0

Zwarcie warstwy krzewów
 b ( %)
0045
10
035
20
15
70
525
70
æ

Pokrycie warstwy runa c (%)
75
20
50
30
60
40
40
80
65
80
30
30

Liczba gatunków w
 zdjêciu
13
10
18
21
30
25
25
27
27
32
25
18

Drzewa A
cer platanoides (a)
.....

....+
..

Acer platanoides (a1)
..2..

.....
..IV

Acer platanoides (b)
..2..

21.3+
..

Acer platanoides (c)
++11.

11+..
1.

Acer pseudoplatanus (a)
.....

+....
2.

Acer pseudoplatanus (a1)
..2..

112.1
2.IV

Acer pseudoplatanus (b)
..1..

.+.2.
1.

Acer pseudoplatanus (c)
.....

.11++
.+

Picea abies (a)
....1

45444
3.

Picea abies (a1)
.....

....1
..IV

Picea abies (b)
....+

.....
.4

Sorbus aucuparia (b)
.....

1...1
..IV

Sorbus aucuparia (c)
...++

++++.
.+

Fraxinus excelsior (b)
..21.

22..+
..III

Fraxinus excelsior (c)
..+1.

+1..+
+.

Fagus sylvatica (a)
...1.

.....
..

Fagus sylvatica (a1)
.....

.1...
..III

Fagus sylvatica (b)
.....

.+...
2.

Fagus sylvatica (c)
...+.

r1+..
..

Betula pendula (a)
....3

2...1
1.III

Betula pendula (a1)
....1

.....
..

Prunus avium (a1)
.....

2....
..I

Prunus avium (b)
.....

....+
..

Tabela 1. Sk³ad gatunkow
y zbiorowisk z udzia³em 
Cardamine chelidonia L
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Populus tremula (b)
....+

.....
..I

Populus tremula (c)
....+

.....
..

Aesculus hippocastanum
 (c).
...+.

.....
.I

Quercus robur (b)
....+

.....
..I

Tilia cordata (a1)
...2.

.....
..I

Cardamine chelidonia
1+112

+1214
21V

Ch. Fagion, Fagetalia et Quer
co-Fagetea Prenanthes purpurea
..111

111+1
1+IV

Luzula luzuloides
....2

..++.
++III

Festuca gigantea
++.+.

..+.+
..III

Aegopodium podagraria
..+.1

+.1..
.+III

Poa nemoralis
1....

...+.
..I

Lunaria rediviva
..+..

....+
..I

Stellaria nemorum
.....

..2+.
..I

Impatiens noli-tangere
.....

...+1
..I

Ranunculus lanuginosus
.....

..r..
..I

Dryopteris filix-mas
.....

...+.
..I

Phyteuma spicatum
.....

...1.
..I

Viola reichenbachiana
.....

....+
..I

Ch. Artemisietea Urtica dioica
..+1+

++1+1
.+IV

Galeopsis pubescens
...+.

.+.++
..II

Impatiens parviflora
2....

..1.+
+.II

Geum urbanum
.111.

....+
..II

Chaerophyllum aromaticum
..+..

..+.+
..II

Rume
x obtusifolius
++...

.....
..I

Epilobium montanum
1...+

.....
..I

Lapsana comm
unis
...+.

..+..
..I

Alliaria petiolata
...+.

.....
..I

Chelidonium majus
.....

..+..
..I

Ch. Molinio-Arrhenatheretea Heracleum sphondylium
+..+.

r..+.
..II

Ranunculus repens
2...+

..++.
..II

Cardam
inopsis halleri2
...1.

..+..
.II

Poa annua
+...+

.....
..I

Plantago major
.1...

.....
..I

Angelica sylvestris
....+

.....
..I

Cardamine chelidonia L. w  Karkonoszach
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Trifolium pratense
....+

.....
..I

Rumex acetosa
.....

..+..
..I

Dactylis glomerata
.....

.....
.+I

Ch. Epilobietea angu
stifolii Senecio  ovatus
1++11

++111
+2V

Rubus idaeus
.+1++

11.1+
+.IV

Sambucus racemosa (b)
.....

.+.21
+.II

Sambucus racemosa (c)
.....

.....
1.

Sambu
cus nigra (b)
...1.

..2..
..II

Sambu
cus nigra (c)
.....

.....
.+

Salix capraea (b)
....+

.....
..II

Inne gatunki O
xalis acetosella
.+2..

2223.
1+IV

Solidago virgaurea
....+

+..++
++III

Melandrium rubrum
.....

r.+++
+.III

Calamagrostis arundinacea
.....

+1..+
1.II

Athyrium filix-femina
.....

.+++.
..II

Mycelis muralis
.+...

....+
.+II

Dryopteris carthusiana
.....

.+...
+.I

Vaccinium m
yrtillus
....+

.....
+.I

Symph
oricarpos albus (c).
.....

.+...
rI

Moe
hringia trinervia
....+

....+
..I

Ribes rubrum
.....

+...+
..I

Maianthemum
 bifolium
.....

1....
1.I

Pyrola minor
.....

.1...
1.I

Stellaria media
2....

.....
..I

Cam
panula latifolia
...1.

.....
..I

Rubus hirtus
...1.

.....
..I

Gentiana asclepiadea
....+

.....
..I

Hieracium laevigatum
....+

.....
..I

Hieracium murorum
....+

.....
..I

Descham
psia flexuosa
....+

.....
..I

Petasites albus
.....

..1..
..I

Ajuga reptans
.....

...+.
..I

Chaerophyllum hirsutum
.....

...+.
..I

Cicerbita alpina
.....

....+
..I

Veronica chamaedrys
.....

.....
.+I

Ligustrum vulgare (c)
.....

.....
.rI

Galeop
sis tetrahit
.....

.....
.+I

Obja�nienia skrótów: [GN
] Karpacz, ul. Gimn
azjalna, stanow
isko pó³nocne;[GS
] Karpacz, ul. Gimn
azjalna, stanow
isko po³udniow
e; [K£ ] Karpacz, ponad do
lin¹ £omn
icy



19zwi¹zku Fagion np.: kosmatka gajowa Luzulaluzuloides i miesi¹cznica trwa³a Lunaria redi-viva. Spo�ród ro�lin rozpowszechnionychw lasach li�ciastych wystêpuj¹ ponadto gatun-ki charakterystyczne rzêdu Fagetalia i klasy Qu-erco-Fagetea. Wyrazem pojawiania siê Carda-mine chelidonia w ekosystemach le�nycho zaburzonym funkcjonowaniu (lokalizacja la-sów w obrêbie miasta i fragmentaryzacja po-wierzchni), jest du¿y udzia³ w zbiorowiskachro�lin synantropijnych. Reprezentowane s¹ oneg³ównie przez sk³adniki nitrofilnych okrajków(klasa Artemisietea). Wystêpuj¹ szczególniew p³atach na obrze¿ach lasów, zawsze wrazze s³abiej lub silniej reprezentowanymi ro�li-nami zrêbów le�nych (klasa Epilobietea angu-stifolii) oraz ³¹k (klasa Molinio-Arrhenatheretea).Wchodz¹ one tak¿e w sk³ad fitocenoz z udzia-³em Cardamine chelidonia na siedliskach an-tropogenicznych � przy zabudowaniach i �cie¿-kach (zdjêcia fitosocjologiczne nr: 1, 2, 5).PodsumowaniePopulacja Cardamine chelidonia w Karpa-czu utrzymuje siê od ponad pó³ wieku. Gatu-nek nie tylko nadal ro�nie w miejscu znalezie-nia przez NERICHA (lasy nad £omnic¹), ale zdo-³a³ tak¿e powiêkszyæ w tym okresie liczbêswych stanowisk. Zasiedli³ ¿y�niejsze siedliskamezofilnych lasów z rzêdu Fagetalia, wchodz¹cw sk³ad runa zmienionych przez gospodarkêle�n¹ zbiorowisk, na dawnych siedliskach bu-czyn. Rze¿ucha jaskó³cza utrzymuje siê tak¿ena antropogenicznych siedliskach ruderalnych� w otoczeniu zabudowañ i �cie¿ek. Ze wzglê-du na trwa³e utrzymywanie siê rze¿uchy jaskó³-czej Cardamine chelidonia we florze Karpacza,w grupie antropofitów, mo¿na j¹ dzisiaj zali-czyæ do trwale zadomowionych � metafitów.Jako nowy przybysz (kenofit) gatunek ten za-domowi³ siê nie tylko na siedliskach ruderal-nych ale znalaz³ tak¿e miejsce w zmienionychw wyniku gospodarki fragmentach lasów,w warunkach siedliskowych podobnych jakw dawnej ojczy�nie.LiteraturaARCHANGELI G. 1882. Compendio della flora italiana.Torino. Ermanno Loescher.CARUEL T. 1860. Prodromo della flora toscana ossiacatalogo metodico delle piante.HROUDA L. 2003. Cardamine L. � øeøi�nice. [w:]S. HEJNÝ, B. SLAVÍK. Kvetena Èeské Republiky. 3.Academia. Praha: 92-110. FIORI A. 1923. Nova flora analitica ï Italia la discrizio-ne delle piante vascolari indigene inselvatichitea largamente coltivate in Italia. 1. Firenze. Tip. diM. Ricci.JACKOWIAK B 1999. Modele ekspansji ro�lin synantro-pijnych i transgenicznych. Phytocoenosis. 11 (N.S. ): 3-24.

Cardamine chelidonia L. w  Karkonoszachnowi³y przeprowadzane w tym miejscu pracebudowlane. Jesieni¹ 2003 roku, obserwowanona tym stanowisku jednak kilkana�cie owocu-j¹cych ro�lin. Drugie miejsce wystêpowaniaprzy ulicy Gimnazjalnej, poni¿ej zabudowañ(stanowisko pó³nocne), uleg³o zniszczeniu wubieg³ym dziesiêcioleciu, po wykonaniu ka-miennej zabudowy skarpy. Cardamine chelido-nia od wielu lat hodowana jest w ogrodzie,obok dawnej Stacji Ekologicznej UniwersytetuWroc³awskiego w Karpaczu, przy ul. Le�nej.Socjologiczne spektrum wystêpowania rze-¿uchy jaskó³czej Cardamine chelidonia przed-stawiaj¹ zdjêcia fitosocjologiczne (tab.1). Do-kumentuj¹ one strukturê sk³adu zbiorowisk zjej udzia³em, w latach 1981-2003. Udzia³ ilo-�ciowy gatunków w zdjêciach waloryzowanoprzy wykorzystaniu skali BRAUN-BLANQUETA. Cardamine chelidonia wystêpuje najlicz-niej w niegdy� intensywnie u¿ytkowanych la-sach: na zboczach doliny £omnicy (K£) i przyul. Gimnazjalnej (GS), niedaleko od potoku.Ro�nie pod zmienionymi pod wzglêdem sk³a-du drzewostanami, na potencjalnych siedli-skach mezofilnych zbiorowisk z rzêdu Fageta-lia. Fitocenozy z udzia³em Cardamine chelido-nia przedstawiaj¹ fazy degeneracyjne lub re-generacyjne zespo³ów ze zwi¹zku Fagion i rzê-du Fagetalia. Warunki �wietlne w p³atach kszta³-tuje ocieniaj¹cy dno lasu ró¿nowiekowy drze-wostan i warstwa podszytu. Z wysok¹ sta³o�ci¹(IV) wystêpuje tu: klon zwyczajny Acer plata-noides, klon jawor A. pseudoplatanus i sadzo-ny w wielu miejscach �wierk pospolity Piceaabies. W niektórych p³atach, Cardamine cheli-donia ro�nie równie¿ ponadto pod os³on¹: bukazwyczajnego Fagus sylvatica, jesiona wynios³e-go Fraxinus excelsior i brzozy brodawkowatejBetula pendula (sta³o�æ III). Na stromym zbo-czu ponad £omnic¹, licznie wystêpuje miejsca-mi wraz z lip¹ drobnolistn¹ Tilia cordata. Wrunie zbiorowisk, z wysok¹ sta³o�ci¹ (IV), wy-stêpuje  przenêt purpurowy Prenanthes purpu-rea, a wraz z nim niekiedy tak¿e inne gatunkicharakterystyczne dla buczyn i jaworzyn ze
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Zagro¿one gatunki ro�lin naczyniowych
Sudetów we florze Wzgórz £omnickich

Wstêp

Wzgórza £omnickie le¿¹ w centrum Kotli-
ny Jeleniogórskiej w s¹siedztwie aglomeracji
miejskiej. Obszar ten jest jednym z najsilniej
przekszta³conych w obrêbie pasma Sudetów.
Trwaj¹ca od ponad tysi¹ca lat presja cz³owie-
ka zwi¹zana z osadnictwem, rolnictwem i prze-
mys³em spowodowa³a bardzo silne zmiany �ro-
dowiska przyrodniczego. Doprowadzi³o to do
wyginiêcia wielu rzadkich obecnie gatunków
ro�lin naczyniowych. Dotyczy to w szczegól-
no�ci gatunków siedlisk wilgotnych oraz le-
�nych. Obecnie dominuje tu krajobraz rolni-
czy, a ro�linno�æ o charakterze naturalnym za-
chowa³a siê w postaci niewielkich enklaw
w miejscach niedostêpnych dla rolnictwa i prze-
mys³u.

Silne przekszta³cenie ekosystemów spowo-
dowa³o, i¿ Wzgórza £omnickie nie skupia³y do-
tychczas wiêkszej uwagi botaników. W litera-
turze przedmiotowej brakuje danych dotycz¹-
cych flory i ro�linno�ci tego terenu. Nieliczne
publikowane dane florystyczne, dotycz¹ce
g³ównie rozmieszczenia wybranych taksonów,
dostêpne s¹ m. in. w pracach ANIO£ � KWIAT-
KOWSKIEJ (1988), BORATYÑSKIEGO (1985,1991), BER-
DOWSKIEGO (1993), NARKIEWICZA i GRAMSZA (2000)
oraz PIELECHA (2002). Nieco dok³adniejszy ob-
raz flory badanego terenu pozostawili przed-
wojenni badacze. W opracowaniach FIEKA

(1881) i SCHUBEGO (1903) znajdujemy informa-
cje o licznych gatunkach ro�lin stwierdzanych
na tym obszarze w XIX wieku.

W latach 2000-2003 prowadzi³em na tere-
nie Wzgórz £omnickich badania zmierzaj¹ce
do poznania szaty ro�linnej. Odnalaz³em wów-
czas stanowiska wielu gatunków ro�lin uzna-
nych w Sudetach za zagro¿one. Celem niniej-
szej pracy jest poszerzenie dotychczasowej

wiedzy o rozmieszczeniu gin¹cych elementów
flory Sudetów oraz ocena stopnia ich zagro¿e-
nia na obszarze Wzgórz £omnickich.

Charakterystyka badanego terenu

Wzgórza £omnickie le¿¹ w Sudetach Za-
chodnich zajmuj¹c centraln¹ czê�æ Kotliny Je-
leniogórskiej. Pod wzglêdem administracyjnym
znajduj¹ siê w obrêbie gmin Mys³akowice i Pod-
górzyn oraz miasta Jelenia Góra. Granicê ba-
danego obszaru oparto o wyra�ne granice geo-
morfologiczne (ryc. 1). Pó³nocn¹ i pó³nocno-
wschodni¹ granicê wyznacza Bóbr, przep³ywa-
j¹cy przez centrum Jeleniej Góry. Pó³nocno-
zachodni¹ granicê stanowi Kamienna, nato-
miast wschodni kres wyznacza dolina £omni-
cy. Po³udniowo-zachodnia granica zosta³a wy-
znaczona wzd³u¿ drogi asfaltowej z Cieplic �l¹-
skich � Zdroju do Marczyc i dalej drog¹ nr 366
przez Sosnówkê Doln¹ do Radzicza. Po³udnio-
wo-wschodnia czê�æ granicy ci¹gnie siê od
Radzicza � przez G³êbock � do Mys³akowic.
Ca³kowita powierzchnia terenu objêtego bada-
niami wynosi oko³o 48 km2.

Wzgórza £omnickie stanowi¹ kompleks
wzniesieñ po³o¿onych na dnie Kotliny Jelenio-
górskiej, le¿¹cej �rednio na wysoko�ci 350-400
m n.p.m. Najwy¿sze z nich to Grodna (506 m)
i Witosza (484 m) (ryc. 1). Ze wzgórzami kon-
trastuj¹ rozleg³e obni¿enia terenu zwi¹zane
z dolinami rzecznymi. W pó³nocnej czê�ci ba-
danego terenu znajduje siê Obni¿enie Jeleniej
Góry z dolin¹ Bobru, na zachodzie Obni¿enie
Sobieszowa i Cieplic z rzek¹ Kamienn¹, nato-
miast na wschodzie Obni¿enie Mys³akowic
z dolin¹ £omnicy. Tereny te pokryte s¹ w wiêk-
szo�ci przez u¿ytki rolne i obszary osadnicze.
Najwy¿sze partie wzgórz i wzniesieñ to tereny
o warunkach niekorzystnych dla rolnictwa
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Ryc. 1. Wzgórza £omnickie � mapa topograficzna oraz lokalizacja na tle Polski.
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i przemys³u, podlegaj¹ce s³abszej antropopre-
sji. Zajête s¹ g³ównie przez zbiorowiska le�ne,
jednak czêsto mocno przekszta³cone wskutek
gospodarki le�nej.

Po³o¿enie Wzgórz £omnickich na dnie roz-
leg³ej kotliny stwarza warunki charakterystycz-
ne dla zaciszy �ródgórskich i charakteryzuj¹ce
siê mniejsz¹ ilo�ci¹ opadów oraz s³ab¹ turbu-
lencj¹, co z kolei stwarza sprzyjaj¹ce warunki
dla powstawania wiêkszych wahañ termicz-
nych. S¹siedztwo wysokiego pasma Karkono-
szy oraz kierunek ich grzbietów, a tak¿e du¿a
ró¿nica wysoko�ci wzglêdnej pomiêdzy nimi i
dnem kotliny wywo³uj¹ lokalne zjawiska atmos-
feryczne jeszcze silniej ró¿nicuj¹ce klimat ba-
danego obszaru.

Gleby Wzgórz £omnickich zosta³y wytwo-
rzone z trzech typów utworów macierzystych:
pochodzenia wodnego, wietrzeniowych ska³
magmowych i osadów organicznych. Najwiêk-
szy obszar zajmuj¹ utwory pochodzenia wod-
nego, z których powsta³y przewa¿nie gleby typu
brunatnego, a w warunkach sta³ego wiêkszego
uwilgotnienia � gleby b³otne (glejowe). W do-
linach £omnicy, Bobru i Kamiennej powsta³y
utwory wspó³czesnych terenów akumulacyj-
nych, na których utworzy³y siê gleby aluwial-
ne � mady. Utwory wietrzeniowe wystêpuj¹ na
wynios³o�ciach terenu zbudowanych przewa¿-

nie z granitognejsów. S¹ to najczê�ciej gliny
lekkie pylaste. W obni¿eniach terenowych,
wzglêdnie tam, gdzie istnia³ sta³y przep³yw wód
powierzchniowych, wytworzy³y siê osady or-
ganiczne, z których powsta³y gleby murszowe.
Gleby tego typu wystêpuj¹ na badanym tere-
nie jedynie na niewielkim obszarze (TOMASZEW-
SKI i in. 1963).

Ca³y badany teren nale¿y do zlewni Bo-
bru, a jego lewobrze¿ne dop³ywy � Kamienna
i £omnica � stanowi¹ granicê badanego tere-
nu. Z pozosta³ych cieków wodnych nale¿y
wymieniæ dwa prawobrze¿ne dop³ywy Kamien-
nej, tj. Pijawnik odwadniaj¹cy fragment pó³noc-
nej czê�ci Wzgórz £omnickich oraz Lutynkê.

Badany teren le¿y w obrêbie granitowego
bloku izersko-karkonoskiego. Najbardziej cha-
rakterystyczn¹ cech¹ morfologii Wzgórz £om-
nickich s¹ wzgórza wyspowe. Ich powstanie jest
zwi¹zane z lokalnym wystêpowaniem granitu
mniej podatnego na procesy niszcz¹ce, co jest
spowodowane ró¿nym uk³adem spêkañ ska³y.
(MIGOÑ 1993).

Metody badañ

Badania terenowe prowadzono w sezo-
nach wegetacyjnych od kwietnia 2000 roku do

Fot. 1. Ponik³o jajowate Eleocharis ovata (fot. R. Pielech).

Zagro¿one gatunki ro�lin naczyniowych Sudetów we florze Wzgórz £omnickich
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lipca 2003 roku. W celu dok³adnego scharak-
teryzowania stanowisk sporz¹dzono kartogram
(ryc. 2) zgodny z ogólnie stosowan¹ siatk¹
ATPOL (ZAJ¥C 1978). Na mapy topograficzne
badanego obszaru w skali 1:10000 naniesio-
no wspó³rzêdne geograficzne �ma³ych kwa-
dratów� siatki ATPOL wed³ug pracy ZAJ¥C

i ZAJ¥C (1996, 1998). Nastêpnie podzielono je
na kwadraty o boku 1 km x 1 km zachowuj¹c
zasady indeksacji bazy ATPOL. Stanowiska po-
szczególnych gatunków opisano podaj¹c in-
deks odpowiedniego kwadratu oraz typ zaj-
mowanego siedliska.

Do oznaczenia zbieranych materia³ów wy-
korzystano g³ównie prace SZAFERA i in. (1969),
ROTHMALERA (1976, 2000) oraz RUTKOWSKIEGO

(1998). Cytowane nazwy gatunków zgodne s¹
z opracowaniem MIRKA i in. (2002). Nazwy syn-
taksonów podawane przy opisie siedlisk poda-
no wed³ug pracy MATUSZKIEWICZA (2001).

Opisy obejmuj¹ wy³¹cznie gatunki zagro-
¿one w Sudetach wed³ug FABISZEWSKIEGO i KWIAT-
KOWSKIEGO (2002). Opracowanie nie obejmuje
taksonów ni¿szego ryzyka (lower risk � LR)
oraz o niewystarczaj¹cych danych (data defi-
cient � DD).

Ryc. 2. Wzgórza £omnickie na tle kwa-
dratów siatki ATPOL o boku 1 km
x 1 km.

REMIGIUSZ PIELECH
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Wyniki
Gatunki zagro¿one wyginiêciem (kategoria EN)

Eleocharis ovata (ROTH) ROEM. & SCHULT.
AE 7939 � wyschniêty brzeg niewielkiego

stawu oko³o 800 m na po³udniowy-zachód od
Witoszy; BE 7040 � wyschniêty staw oko³o 300
m na po³udnie od zespo³u parkowo-pa³acowe-
go w Staniszowie Górnym. Wystêpowanie po-
nik³a jajowatego na Wzgórzach £omnickich
zwi¹zane jest z wysychaj¹cymi stawami ho-
dowlanymi, gdzie tworzy swój zespó³ Eleocha-
retum ovatae HAYEK 1923 n.n. (fot. 1).

Iris sibirica L.
BE 7022 � 0,5 km na pó³nocny-wschód od

Krzy¿owej, przy drodze z Jeleniej Góry do Kar-
pacza. Jedna du¿a kêpa na wilgotnej ³¹ce An-
gelico � Cirsietum oleracei R.TX. 1937 em.
OBERD. 1967.

Matteucia struthiopteris (L.) TOD.
AE 7917 � Jelenia Góra � Cieplice, wilgot-

ny las li�ciasty w jarze przy osiedlu Widok
u podnó¿a So³tysiej; BE 7033 � trawnik nad
brzegiem £omnicy, zawleczony z okolicznych
ogródków; BE 7041 � zdegenerowany, wilgot-
ny las na zachód od Czerwonego Dworku, oko-
³o 50 m od drogi asfaltowej. O ile antropoge-
niczny charakter stanowiska z £omnicy nie
budzi ¿adnych w¹tpliwo�ci, to w przypadku
dwóch pozosta³ych nie mo¿na wyci¹gn¹æ jed-
noznacznych wniosków. Z jednej strony siedli-
sko, pomimo silnego stopnia degeneracji, jest
odpowiednie. Z drugiej strony pióropusznik
strusi jest na badanym obszarze powszechnie
hodowany i nie mo¿na wykluczyæ, ¿e w oma-
wianym przypadku ma charakter ekiofita.

Gatunki nara¿one na wyginiêcie (kategoria VU)

Abies alba MILL.
AE 7919 � kilka drzew i kilkana�cie siewek

w lesie mieszanym; BE 6090 � Skalista, kilka
m³odych drzew na szczycie wzgórza.

Blechnum spicant (L.) ROTH

BE 6083 � osiem okazów nad strumieniem
w monokulturze �wierkowej, oko³o 700 m na
pó³nocny-wschód od Zamkowej.

Carex bohemica SCHREB.
AE 7927 � wilgotna ³¹ka na po³udniowo-

wschodnim krañcu Cieplic, oko³o 300 m na
wschód od ko�cio³a. Stanowisko obserwowa-

ne w 2002 roku, rok pó�niej nie potwierdzo-
ne; BE 7040 � liczna populacja w zbiorowisku
namu³kowym z klasy Isoëto � Nanojuncetea
BR.-BL. et R.TX. 1943 na dnie wyschniêtego sta-
wu, oko³o 300 m na po³udnie od zespo³u par-
kowo-pa³acowego w Staniszowie Górnym.

Carex lepidocarpa TAUSCH

AE 7927 � kilka okazów na podmok³ej ³¹ce
turzycowej na po³udniowo-wschodnim krañcu
Cieplic, oko³o 300 m na wschód od ko�cio³a.

Cirsium helenioides (L.) HILL

AE 7939 � na ³¹ce oko³o 700 m na po³udnio-
wy-zachód od Gaika; AE 7948 � ³¹ka na stoku
opadaj¹cym w kierunku drogi z Cieplic do Mar-
czyc, oko³o 0,5 km na zachód od Bukowej; BE
7012 � ³¹ka w obszarze �ród³owym Pijawnika,
250 m od stawu rybnego, przy drodze z Jeleniej
Góry do Karpacza; BE 7021 i BE 7022 � du¿a
populacja mieszcz¹ca siê w obrêbie dwóch kwa-
dratów, na ³¹ce w obszarze �ród³owym Pijawni-
ka, 600 m na zachód od stawu. Gatunek spoty-
kany na ³¹kach i suchych murawach.

Comarum palustre L.
BE 6081 � wilgotna ³¹ka w okolicach cmen-

tarza przy drodze z Jeleniej Góry do Karpacza;
BE 7011 � zbiorowisko zio³oro�li ze zwi¹zku
Filipendulion ulmariae w obni¿eniu terenu miê-
dzy wzgórzami Go³êbnik i Garby; BE 7012 �
wilgotna ³¹ka na terenie by³ego poligonu; BE
7021 � podmok³e zbiorowiska ³¹kowe w ob-
szarze �ród³owym Pijawnika; BE 7022 � ³ozo-
wisko Salicetum pentandro � cinereae (ALMQ.
1929) PASS w kompleksie wilgotnych ³¹k na
pó³nocny-zachód od Krzy¿owej.

Dactylorhiza fuchsi (DRUCE) SOÓ

BE 7012 � �ródpolna kêpa le�na na po³u-
dniowy-wschód od Czarnego; BE 7030 � Sta-
niszów, wilgotna ³¹ka w okolicach parku pod-
worskiego (fot. 2); BE 7040 � wilgotna ³¹ka przy
drodze do Suchego �wierka.

Dactylorhiza maculata (L.) SOÓ

AE 7939 � podmok³a murawa z Carex bri-
zoides przy drodze ze Staniszowa do Sosnów-
ki; BE 7012 � �ródpolna kêpa le�na na po³u-
dniowy-wschód od Czarnego; BE 7021 � ³¹ka
w obszarze �ród³owym Pijawnika; BE 7030 �
Staniszów, wilgotna ³¹ka w okolicach parku
podworskiego; BE 7031 � jeden okaz w zaro-
�lach przy drodze z Mys³akowic do Staniszo-
wa; BE 7040 � wilgotna ³¹ka przy drodze do
Suchego �wierka. Gatunek wystêpuje w roz-

Zagro¿one gatunki ro�lin naczyniowych Sudetów we florze Wzgórz £omnickich
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proszeniu w niewielkich p³atach podmok³ych
³¹k z rzêdu Molinietalia caerulae W.KOCH 1926.

Dactylorhiza majalis (RCHB.) P. F. HUNT & SUM-
MERH.

AE 7938 � wilgotna ³¹ka w s¹siedztwie sta-
wu rybnego; BE 7012 � wilgotna ³¹ka 700 m na
pó³nocny-zachód od stawu rybnego; BE 7021
� wilgotna ³¹ka oko³o 1 km na pó³nocny-
wschód od Krzy¿owej.

Daphne mezereum L.
AE 7938 � wilgotny las ze zwi¹zku Alno �

Ulmion, w okolicach stawów hodowlanych; AE
7939 � fragment ³êgu przypotokowego Carici
remotae � Fraxinetum 500 m na po³udniowy-
zachód od wzgórza Gaik, oko³o 40 okazów;
BE 7030 � park podworski w Staniszowie Gór-
nym; BE 7031 � kilkana�cie okazów w ¿yznym
lesie li�ciastym w pobli¿u drogi z Mys³akowic
do Staniszowa.

Eleocharis acicularis (L.) ROEM. & SCHULT.
BE 7022 � wysychaj¹ce brzegi stawu

w obszarze �ród³owym Pijawnika; BE 7040 �
Staniszów, w zbiorowisku namu³kowym na

dnie wyschniêtego stawu, w okolicach parku
podworskiego.

Galanthus nivalis L.
AE 7939 � przy drodze nad strumieniem

oko³o 400 m na pó³noc od Skopca, zawleczo-
ny z ogródków wraz z ha³d¹ ziemi i szcz¹tka-
mi uprawianych ro�lin; BE 7030 � Staniszów
Górny, nad stawem w parku podworskim.

Isolepis setacea (L.) R. BR.
AE 7927 � wilgotna ³¹ka na po³udniowo-

wschodnim krañcu Cieplic, oko³o 300 m na
wschód od ko�cio³a (fot. 3).

Juncus acutiflorus EHRH. EX HOFFM.
BE 7012 � w obszarze �ród³owym Pijaw-

nika, przy drodze z Jeleniej Góry do Karpacza.
Gatunek tworzy subatlantycki zespó³ Juncetum
acutiflori BR.-BL. 1915. Odnaleziony p³at ma
powierzchniê oko³o 150 m2.

Juncus bulbosus L.
BE 6091 � Jelenia Góra, dno wyschniêtego

stawu na terenie by³ego poligonu; AE 7939 �
wyschniêty brzeg niewielkiego stawu oko³o 800.m

Fot. 2. Kuku³ka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii (fot. R.
Pielech).

Fot. 3. Sitniczka szczecinowata Isolepis setacea (fot.
K. Zaj¹c).

REMIGIUSZ PIELECH
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na po³udniowy-zachód od Witoszy; BE 7040 �
zbiorowisko namu³kowe na dnie wyschniête-
go stawu oko³o 300 m na po³udnie od zespo³u
parkowo-pa³acowego w Staniszowie Górnym.

Lonicera periclymenum L.
BE 7030 � park podworski w Staniszowie

Górnym.

Neottia nidus � avis (L.) RICH.
AE 7939 � piêæ okazów w rowie przy dro-

dze ze Staniszowa do Sosnówki, na obrze¿ach
gr¹du Galio � Carpinetum OBERD. 1957.

Neslia paniculata (L.) DESV.
AE 7938 � siedliska porolne w s¹siedztwie

stawów hodowlanych przy drodze z Cieplic do
Marczyc.

Ornithogalum umbellatum L.
AE 7917 � zagajnik li�ciasty na wzgórzu

przy drodze z Cieplic do Staniszowa, na
przeciwko cmentarza.

Platanthera bifolia (L.) RICH.
AE 7928 � wzgórze oko³o 1,5 km na za-

chód od Staniszowa, w okolicy stawów hodow-
lanych; AE 7929 � Staniszów, przy drodze do
Cieplic, oko³o 250 m na wschód od wzgó-

rza Gaik; AE 7939 � zaro�la nad strumieniem
500 m na po³udniowy-zachód od wzgórza
Gaik, na skraju monokultury �wierkowej; BE
7012 � �ródpolna kêpa le�na na po³udniowy-
wschód od Czarnego.

Salix repens L. subsp. repens
BE 7010 � wilgotna ³¹ka u podnó¿a Go-

³êbnika, na pó³noc od szczytu, kilkadziesi¹t
okazów.

Salix rosmarinifolia L. subsp. rosmarinifolia (L.)
HARTM.

BE 7010 � wilgotna ³¹ka na po³udniowy-
wschód od Staniszówki, jeden okaz; BE 7011 �
wilgotna ³¹ka nad Pijawnikiem w okolicach
osiedla Czarne (NARKIEWICZ I GRAMSZ 2001); BE
7012 - wilgotna ³¹ka w obszarze �ród³owym
Pijawnika, oko³o 300 m na pó³nocny-zachód
od stawu, kilka okazów; oko³o 600 m na pó³-
nocny-wschód od stawu, przy drodze z Jele-
niej Góry do Karpacza, 4 okazy.

Scirpus radicans SCHKUHR

BE 7040 � Staniszów Górny, w kompleksie
zbiorowisk namu³kowych z klasy Isoëto � Na-
nojuncetea na dnie wyschniêtego stawu oko³o
300 m na po³udnie od zespo³u parkowo � pa-
³acowego (fot. 4).

Fot. 4. Sitowie korzenioczepne Scirpus radicans (fot. R. Pielech).

Zagro¿one gatunki ro�lin naczyniowych Sudetów we florze Wzgórz £omnickich
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Scleranthus polycarpos L.
BE 7020 � nas³oneczniona murawa na

wychodni skalnej na szczycie Witoszy. Pomi-
mo wystêpowania odpowiednich siedlisk ga-
tunek odnaleziono tylko na jednym stanowi-
sku w ilo�ci kilkunastu okazów.

Trifolium spadiceum L.
BE 6091 � Jelenia Góra, wyschniêty staw

na obszarze by³ego poligonu (fot. 5).

Veronica teucrium L.
AE 7928 � murawa na skarpie przy drodze

z Cieplic do Staniszowa, zdzicza³y z pobliskie-
go ogródka skalnego.

Taxus baccata L.
BE 6072 � Jelenia Góra, kilka siewek na

ocienionych ska³kach na jednym ze wzgórz na
przeciwko stacji PKP. Stanowisko ma charakter
antropogeniczny.

Valeriana dioica L. s. str.
AE 7917 � Cieplice, wilgotna ³¹ka przy dro-

dze do Staniszowa, naprzeciwko cmentarza.

Dyskusja
Pomimo silnego przeobra¿enia �rodowiska

przyrodniczego na obszarze Wzgórz £omnic-
kich odnaleziono stanowiska 31 gatunków
uznanych za zagro¿one w Sudetach. Spo�ród
tej grupy 3 s¹ zagro¿one wyginiêciem (endan-
gered � EN), a 28 jest nara¿onych na wyginiê-
cie (vulnerable � VU).

Wiêkszo�æ osobliwo�ci florystycznych
Wzgórz £omnickich to gatunki siedlisk wod-
nych i wilgotnych. Na badanym terenie znaj-
duj¹ dogodne dla rozwoju warunki dziêki
wzglêdnie du¿ej powierzchni terenów podmo-
k³ych. Spo�ród wszystkich zagro¿onych takso-
nów Wzgórz £omnickich najbardziej interesu-
j¹c¹ grup¹ s¹ gatunki zwi¹zane ze zbiorowi-
skami klasy Isoëto � Nanojuncetea. W literatu-
rze brakuje danych o ich rozmieszczeniu w Su-
detach. Nale¿¹ one do najrzadszych i najs³a-
biej poznanych elementów flory. Zbiorowiska
namuliskowe rozwijaj¹ siê w Sudetach na ob-
szarze wyschniêtych stawów u¿ytkowych. Ze
wzglêdu na antropogeniczny charakter siedli-
ska nale¿y uznaæ je za pó³naturalne, a te bez
ingerencji cz³owieka skazane s¹ na wymarcie.
Stanowiska wszystkich gatunków namulisko-
wych odnalezione w trakcie badañ terenowych

zlokalizowane s¹ na terenie nie u¿ytkowanych
obecnie stawów. Nale¿y je wiêc uznaæ za kry-
tycznie zagro¿one. Potwierdzaj¹ to obserwacje
stanowiska Eleocharis ovata z obszaru �ródli-
skowego Pijawnika, gdzie gatunek ten notowa-
ny by³ w 1999 roku (NARKIEWICZ i GRAMSZ 2000).
W 2003 roku stanowiska ju¿ nie potwierdzo-
no. To samo zjawisko dotyczy stanowiska Ca-
rex bohemica z Cieplic. Niezbêdna jest wiêc
czynna ochrona zwi¹zana z racjonalnym za-
gospodarowaniem stawów.

Liczn¹ grupê stanowi¹ gatunki wilgotnych
³¹k z rzêdu Molinietalia caerulae. Dwa du¿e
kompleksy ³¹kowe zwi¹zane s¹ z obszarem �ró-
dliskowym potoków Pijawnik i G³êbocka Stru-
ga. Ponadto niewielkie p³aty rozproszone s¹ na
ca³ym obszarze Wzgórz £omnickich. Do naj-
wiêkszych osobliwo�ci florystycznych zwi¹za-
nych z ³¹kami nale¿¹ Juncus acutiflorus i Iris
sibirica, którego stanowisko jest zagro¿one
wskutek wykopywania ca³ych kêp do przydo-
mowych ogródków (NARKIEWICZ i GRAMSZ 2000).

Wybitnie zagro¿on¹ grup¹ s¹ gatunki le�ne,
co jest uzasadnione brakiem lub silnym prze-
kszta³ceniem ich siedlisk. Taksony znacznie
czêstsze na obszarach o�ciennych, na badanym
terenie spotykamy sporadycznie. Czê�ciej wy-
stêpuje jedynie Platanthera bifolia, gatunek re-
gionalnie wyró¿niaj¹cy d¹browy z klasy Quer-
cetea robori � petraeae.

Wiêkszo�æ zagro¿onych gatunków ma na
terenie Wzgórz £omnickich pojedyncze stano-
wiska, a ich populacje s¹ zwykle nieliczne. Ich
siedliska stanowi¹ niewielkie enklawy w obrê-
bie mocno przekszta³conego krajobrazu. Doty-
czy to w szczególno�ci izolowanych fragmen-
tów zbiorowisk le�nych oraz siedlisk wilgot-
nych. Istotnym zagro¿eniem szaty ro�linnej ba-
danego terenu jest obserwowana w ci¹gu ostat-
nich lat migracja ludno�ci z centrum Jeleniej
Góry na obrze¿a miasta oraz do okolicznych
miejscowo�ci. Rozwijaj¹ce siê w ten sposób
tereny osadnicze �wch³aniaj¹� warto�ciowe
przyrodniczo tereny niszcz¹c bezpowrotnie sta-
nowiska rzadkich gatunków. Przyk³adem mo¿e
byæ wilgotna ³¹ka na po³udniowo-wschodnim
krañcu Cieplic ze stanowiskami Carex bohemi-
ca, C. lepidocarpa i Isolepis setacea. Obszar ten
przeznaczony jest ju¿ niestety pod zabudowê
willow¹.

Najbardziej warto�ciowe obszary powinny
zostaæ jak najszybciej objête ochron¹ w posta-
ci u¿ytków ekologicznych b¹d� obszarów chro-
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nionego krajobrazu i uwzglêdnione w planach
zagospodarowania przestrzennego. Obecnie z
inicjatywy Zachodniosudeckiego Towarzystwa
Przyrodniczego tworzony jest u¿ytek ekologicz-
ny w obszarze �ród³owym Pijawnika (NARKIE-
WICZ i GRAMSZ 2000). Od kilku lat prowadzone
s¹ tu prace o charakterze d³ugoterminowego
eksperymentu naukowego, którego celem jest
odtworzenie naturalnej ro�linno�ci wodnej, tor-
fowiskowej i bagiennej (JAKUBIEC i GRAMSZ 1997).
W przysz³o�ci planuje siê równie¿ objêcie
ochron¹ kompleksu wilgotnych ³¹k w okolicach
Marczyc oraz okolic Staniszowa obejmuj¹cych

park podworski, fragmenty lasów gr¹dowych
oraz wilgotne ³¹ki ze stanowiskami storczyków
w okolicach Suchego �wierka (K. ZAJ¥C � inf.
ustna). Godny ochrony jest tak¿e kompleks la-
sów gr¹dowych na po³udnie od Staniszowa.

Podziêkowania
Dziêkujê Panu dr Krzysztofowi �wierkoszo-

wi za nieocenion¹ pomoc w trakcie prowadzo-
nych badañ oraz warto�ciowe uwagi do ma-
szynopisu pracy.
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Bedrohte Gefäßpflanzen der Sudeten in der Hügel Wzgórza £omnickie

Zusammenfassung
Während den Untersuchungen an der Vegetation der Hügel Wzgórza £omnickie (Hirsch-

berger Tal, Westsudeten) wurden Standorte von Pflanzenarten entdeckt, die in den Sudeten als
bedroht eingestuft und in die regionale Rote Liste eingetragen sind. In der vorliegenden Arbeit
werden Beschreibungen von Standorten für 31 Arten gegeben, darunter für 3 vom Aussterben
bedrohte Arten (EN) und für 28 gefährdete Arten (VU). Für alle Standorte wurden die Quadrate
nach dem ATPOL � Netz und der Standortstyp angegeben. Es wurden auch Angaben zu den
wichtigsten Bedrohungen der Flora des behandelten Gebietes gemacht.

Ohro�ené druhy cévnatých rostlin flóry Lomnické vrchoviny
(Wzgórza £omnickie)

Souhrn
Bìhem výzkumu zamìøeného na rostlinstvo Lomnické vrchoviny (Jelenohorská kotlina,

Západní Sudety) byly nalezeny lokality druhù, klasifikovaných jako ohro�ené v Sudetech
a uvedených v regionálním èerveném seznamu. Práce prezentuje popisy nalezi�� 31 druhù:
3 silnì ohro�ených (EN) a 28 ohro�ených (VU). U v�ech jsou uvedeny souøadnice od-
povídajícího ètverce sítì ATPOL a také typ stanovi�tì. Jsou také uvedeny informace
o nejvýznamìj�ích druzích ohro�ení flóry Lomnické vrchoviny.

Fot. 5. Koniczyna kasztanowata  Trifolium spadiceum
(fot. K. Zaj¹c).

Adres autora:
Studenckie Ko³o Naukowe Systematyków Ro�lin
Zak³ad Systematyki i Fitosocjologii
Instytut Biologii Ro�lin
Uniwersytet Wroc³awski
ul. Kanonia 6/8
50-328 Wroc³aw
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Ogólna charakterystyka terenu

Wzgórza Krzy¿owe s¹ niewielkim pasmem
wzniesieñ zorientowanym po³udnikowo, o d³u-
go�ci 6,5 km. Po³o¿one w centralnej czê�ci
Przedgórza Sudeckiego, s¹ najbardziej wysu-
niêtym na zachód fragmentem Wzgórz Niem-
czañsko-Strzeliñskich i stanowi¹ pó³nocno-

Rzadkie i chronione ro�liny naczyniowe
Wzgórz Krzy¿owych ko³o Dzier¿oniowa

wschodnie obramowanie Kotliny Dzier¿oniow-
skiej. Najwy¿szym szczytem jest Zamkowa
Góra (407 m n.p.m.). Wed³ug regionalizacji fi-
zyczno-geograficznej Polski (KONDRACKI 1994)
obszar ten nale¿y do makroregionu Przedgó-
rze Sudeckie i mezoregionu Obni¿enie Podsu-
deckie.

Ryc. 1. Mapa badanego terenu.
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Pasmo to buduj¹ ska³y metamorficzne �
sowiogórskie gnejsy. Dominuj¹ tu gleby bru-
natne kwa�ne, utworzone z glin pochodzenia
wietrzeniowego, ponadto na niewielkich po-
wierzchniach, w miejscach najni¿ej po³o¿o-
nych, spotykane s¹ bardziej ¿yzne gleby bru-
natne w³a�ciwe (WILCZYÑSKA 1984).

Wed³ug A. SCHMUCKA badany teren nale¿y
do przedgórskiego regionu klimatycznego (WAL-
CZAK 1970). �rednia roczna temperatura nie
przekracza 8° C, natomiast �rednia temperatu-
ra okresu wegetacyjnego 14° C. Lata s¹ do�æ
ch³odne i stosunkowo d³ugie, a zimy krótkie
i niezbyt mro�ne.

Badany teren obejmuje �rodkow¹ i po³u-
dniow¹ czê�æ Wzgórz Krzy¿owych. Jego ob-
szar wyznacza granica lasu, który administra-
cyjnie nale¿y do Le�nictwa Ligota Wielka oraz
Gilów w Nadle�nictwie �widnica.

Cel i metody badañ
Obserwacje przeprowadzano od kwietnia

do wrze�nia 2003 roku. Podczas badañ kon-
centrowano siê g³ównie na naturalnych zbio-
rowiskach ro�linnych oraz pó³naturalnych �ród-
le�nych ³¹kach. Celem badañ by³o poznanie
flory ze szczególnym uwzglêdnieniem gatun-
ków rzadkich i chronionych. Podjêto próbê
okre�lenia stanu zachowania populacji, �róde³
zagro¿eñ, a tak¿e wytycznych dla ich ochrony.
Opisywane gatunki s¹ wymieniane wg nastê-
puj¹cej kolejno�ci: zagro¿one w Polsce (ZARZYC-
KI i SZEL¥G 1992), objête ochron¹ ca³kowit¹,
ochron¹ czê�ciow¹ oraz taksony zagro¿one na
Dolnym �l¹sku (K¥CKI i in. 2003). Nazewnic-
two ro�lin naczyniowych podano wed³ug MIR-
KA i in. (2002).

Wyniki
Gatunki zagro¿one w Polsce:

Carex umbrosa HOST � turzyca cienista
Wystêpuje w lesie li�ciastym z przewag¹

dêbu szypu³kowego. Odnaleziono kilka kêp w
du¿ym rozproszeniu na niewielu stanowiskach.

Cephalanthera longifolia (L.) FRITSCH � bu³aw-
nik mieczolistny

Odnaleziono jedn¹ populacjê licz¹c¹ kil-
kaset osobników. Gatunek jest bezpo�rednio
zagro¿ony pracami le�nymi.

Dianthus superbus L. � go�dzik pyszny
Znaleziono tylko jedno stanowisko na skra-

ju lasu li�ciastego z dominacj¹ dêbu szypu³ko-
wego przy stawie obok �cie¿ki. Populacja li-
czy³a 12 osobników, w tym 10 kwitn¹cych.
Zagro¿eniem dla jej istnienia jest blisko�æ �cie¿-
ki, przez co nara¿ana jest na wydeptywanie,
a tak¿e sukcesja: brzeg stawu zarastany jest
drzewami i krzewami.

Iris sibirica L. � kosaciec syberyjski
Zaobserwowano oko³o 30 kêp na wilgot-

nej ³¹ce. Wiêkszo�æ ro�lin kwit³a. G³ówne za-
gro¿enia to zaprzestanie koszenia i w efekcie
intensywny proces sukcesji. Dla zachowania
populacji wa¿ne jest utrzymanie w³a�ciwych
stosunków wodnych i czynna ochrona poprzez
regularne koszenie terenu.

Gatunki objête ochron¹ ca³kowit¹:

Dactylorhiza majalis (RCHB.) HUNT. et SUMM. �
kuku³ka szerokolistna

Odnaleziono zaledwie jeden okaz na �ród-
le�nej ³¹ce (wraz z kosaæcem i mieczykiem).

Daphne mezereum L. � wawrzynek wilcze³yko
Gatunek do�æ czêsty, g³ównie jako poje-

dyncze okazy, miejscami tak¿e skupienia licz¹-
ce oko³o dwudziestu ro�lin. Du¿y procent krze-
wów owocowa³.

Epipactis helleborine (L.) CRANTZ � kruszczyk
szerokolistny

Zaobserwowano cztery miejsca wystêpo-
wania, w tym jedn¹ populacjê licz¹c¹ kilkadzie-
si¹t kwitn¹cych osobników. Wspó³wystêpowa³a
ona z populacj¹ bu³awnika mieczolistnego.
Pozosta³e, mniej liczne stanowiska, obejmuj¹-
ce do kilkunastu ro�lin, spotykane by³y wzd³u¿
le�nych �cie¿ek.

Gladiolus imbricatus L. � mieczyk dachówko-
waty

Tylko jedno stanowisko na wilgotnej ³¹ce
�ródle�nej w ilo�ci oko³o 200 osobników, w tym
wiele kwitn¹cych. Ponadto liczne ro�liny m³o-
dociane, co �wiadczy o dobrym stanie popula-
cji. Zagro¿enia tego taksonu s¹ podobne jak
w przypadku Iris sibirica.

Hedera helix L. � bluszcz pospolity
Gatunek czêsty, wystêpuj¹cy g³ównie

w formie p³o¿¹cych, p³onnych pêdów. Jedynie
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na kilku stanowiskach obserwowano stare osob-
niki owocuj¹ce, w tym jeden, w pó³nocno-
wschodniej czê�ci badanego terenu, o obwo-
dzie pnia 40 cm.

Lilium martagon L. � lilia z³otog³ów
Znaleziona w kilku miejscach, ale popula-

cje nie przekracza³y zwykle piêciu okazów.
Tylko na jednym stanowisku zaobserwowano
ponad 20 ro�lin, w tym po³owa kwitn¹cych.

Listera ovata (L.) R. BR. � listera jajowata
W wilgotnym lesie w dwóch skupieniach

licz¹cych kilkana�cie kwitn¹cych osobników na
powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych.

Neottia nidus-avis (L.) L.C.RICH. � gnie�nik
le�ny

Zaobserwowany w dwóch miejscach. Na
jednym stanowisku wystêpowa³a jedna ro�lina,
na drugim populacja liczy³a dziewiêæ osobni-
ków. Oba opisane stanowiska s¹ zlokalizowa-
ne wzd³u¿ le�nych �cie¿ek.

Platanthera bifolia (L.) L.C.RICH. � podkolan
bia³y

Gatunek stwierdzony w lesie jesionowo-
olszowym. Wystêpowa³ w rozproszeniu, w
ma³ych grupach od kilku do kilkunastu kwitn¹-
cych okazów.

Platanthera chlorantha (CUSTER) RCHB. � pod-
kolan zielonawy

Opisywany takson ma jedno stanowisko w
wilgotnym lesie o charakterze ³êgu. Wspó³wy-
stêpuje wraz z Listera ovata i Platanthera bifo-
lia. Jego populacja jest bardzo liczna � 60 eg-
zemplarzy kwitn¹cych i wiele p³onnych. War-
to dodaæ, ¿e najczê�ciej populacje tego gatun-
ku licz¹ od kilku do kilkunastu osobników
(PIÊKO�-MIRKOWA i MIREK 2003).

Polypodium vulgare L. � paprotka zwyczajna
Stwierdzono jedno stanowisko w szczeli-

nie ska³y �ródle�nej. Obserwowana populacja
by³a nieliczna � 5 osobników.

Vinca minor L. � barwinek pospolity
Wystêpuje do�æ czêsto, zw³aszcza w bu-

czynach. Trudno stwierdziæ, czy s¹ to stanowi-
ska naturalne czy pochodzenia antropogenicz-
nego, gdy¿ gatunek najczê�ciej by³ spotykany

w lasach, ale wzd³u¿ szlaków komunikacyj-
nych. Obserwowane populacje wystêpowa³y w
³anach tworz¹c liczne skupienia zajmuj¹ce do
kilkunastu metrów kwadratowych. Najczê�ciej
by³y to okazy nie kwitn¹ce.

Gatunki objête ochron¹ gatunkow¹ czê�ciow¹:

Asarum europaeum L. � kopytnik pospolity
Gatunek pospolity w lasach li�ciastych.

Wiêkszo�æ populacji zajmowa³a du¿¹ po-
wierzchniê tworz¹c jednolite ³any.

Convallaria majalis L. � konwalia majowa
Gatunek pospolity. Ro�nie w lasach zajmu-

j¹c powierzchnie do kilkunastu metrów kwa-
dratowych.

Dianthus carthusianorum L. � go�dzik kartu-
zek

Ro�lina obserwowana w wielu miejscach.
Niektóre stanowiska bardzo liczne.

Dianthus deltoides L. � go�dzik kropkowany
Notowane skupienia liczy³y najczê�ciej po

kilkadziesi¹t osobników.

Digitalis grandiflora MILLER � naparstnica zwy-
czajna

Ro�lina spotykana na skrajach lasów i zrê-
bach. Stanowiska liczy³y zwykle po kilkana�cie
osobników.

Frangula alnus MILLER � kruszyna pospolita
Gatunek rozpowszechniony w wilgotnych

lasach. Niektóre skupienia liczy³y do kilkuna-
stu osobników.

Melittis melissophyllum L. � miodownik meli-
sowaty

Ro�lina obserwowana dosyæ czêsto,
zw³aszcza w prze�wietlonych lasach. Niektóre
skupienia liczy³y do kilkudziesiêciu osobników.

Primula elatior (L.) HILL � pierwiosnek wynios³y
Gatunek niezbyt czêsty w wilgotnych frag-

mentach lasu.

Viburnum opulus L. � kalina koralowa
Gatunek do�æ czêsty, szczególnie wzd³u¿

cieków wodnych.
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Fot. 4. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
(fot. M.Nadkierniczna).

Fot. 1. Go�dzik pyszny Dianthus superbus (fot.
M. Malicki).

Fot. 2. Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus
(fot. M.Malicki).

Fot. 3. Kosaciec syberyjski Iris sibirica (fot. M. Nad-
kierniczna).

MARIA NADKIERNICZNA
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Gatunki zagro¿one na Dolnym �l¹sku

Genista germanica L. � janowiec ciernisty
Odnaleziono jeden okaz na skraju widne-

go li�ciastego lasu.

Geranium sanguineum L. � bodziszek krwisty
Gatunek wystêpowa³ w ciep³olubnych okraj-

kach na skraju lasu na kilku stanowiskach. Wy-
st¹pienia liczy³y najczê�ciej kilkana�cie okazów.

Myosurus minima L. � mysiurek maleñki
Pojedyncze stanowisko tego gatunku licz¹ce

5 okazów stwierdzono na niewielkim wzniesie-
niu, na zaoranym skraju monokultury sosnowej.

Ophioglossum vulgatum L. � nasiê�rza³ pospo-
lity

Jedyne stanowisko odszukano na wilgotnej
³¹ce. Czê�æ obserwowanych egzemplarzy po-
siada³a k³os zarodniono�ny.

Podsumowanie
Niniejsze opracowanie jest efektem badañ

florystycznych przeprowadzonych w okresie

wegetacyjnym w 2003 roku. Odnaleziono 29
gatunków rzadkich i chronionych ro�lin naczy-
niowych, z czego cztery s¹ zagro¿one w Pol-
sce, piêtna�cie podlega ochronie �cis³ej, dzie-
wiêæ ochronie czê�ciowej, a czterna�cie jest
zagro¿onych na Dolnym �l¹sku. Najwiêksz¹
grupê spo�ród przedstawionych taksonów sta-
nowi rodzina storczykowatych (7 gatunków).
G³ównym �ród³em zagro¿enia dla wiêkszo�ci
ro�lin jest zanikanie siedlisk powodowane suk-
cesj¹ i niew³a�ciwym gospodarowaniem. Naj-
warto�ciowsze stanowiska florystyczne (³¹ka
�ródle�na) nale¿y równie¿ obj¹æ ochron¹ praw-
n¹ w postaci u¿ytku ekologicznego.

Podziêkowania
Pragnê serdecznie podziêkowaæ Pani

dr Ewie Szczê�niak za uwa¿ne przeczytanie
i skorygowanie maszynopisu, Panu dr Zygmun-
towi Dajdokowi za udostêpnienie literatury
i Panu dr Zygmuntowi K¹ckiemu za pomoc
podczas badañ terenowych.
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Seltene und geschützte Gefäßpflanzen
der Hügel Wzgórza Krzy¿owe bei Dzier¿oniów (Reichenbach)

Zusammenfassung
 Im behandelten Gebiet wurden 29 seltene und geschützte Pflanzenarten festgestellt. Hier-

von sind 4 Arten in der �Liste der bedrohten Gefäßpflanzen Polens� aufgelistet, 12 Arten ste-
hen unter strengem Artenschutz, und 9 Arten sind teilweise geschützt. Am zahlreichsten unter
den hier behandelten Pflanzen sind die Orchideen mit 7 Arten vertreten. Die Hauptursache
für die rückläufige Bestandsentwicklung der hier behandelten Pflanzenarten erfolgt durch Suk-
zession bei ungünstigen Standortsverhältnissen, oder genauer gesagt, durch falsche Bewirt-
schaftung der Lebensräume.

Rzadkie i chronione ro�liny naczyniowe Wzgórz Krzy¿owych ko³o Dzier¿oniowa
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Vzácné a chránìné cévnaté rostliny území Wzgórza Krzy¿ove
v okolí Dzier¿oniowa

Souhrn
V pøíspìvku je zaznamenáno 29 druhù vzácných a chránìných rostlin, z nich� se

4 nacházejí na seznamu v Polsku ohro�ených cévnatých rostlin, 12 je zaøazeno do kategorie
pøísnì chránìných a 9 do èásteènì chránìných rostlin. Mezi popisovanými taxony tvoøí nej-
poèetnìj�í skupinu èeleï vstavaèovitých Orchidaceae se sedmi zástupci. Hlavním zdrojem
ohro�ení pro vìt�inu rostlin je zánik stanovi��, zpùsobený sukcesí nebo nevhodným obhospo-
daøováním území.

MARIA NADKIERNICZNA

Adres autora:
Studenckie Ko³o Naukowe
Systematyków Ro�lin
Zak³ad Systematyki i Fitosocjologii
Instytut Biologii Ro�lin
Uniwersytet Wroc³awski
ul. Kanonia 6/8
50-328 Wroc³aw



37Flora naczyniowa Masywu Po³omu (Góry Kaczawskie)
PRZYRODA SUDETÓW ZACHODNICH

t. 6(2003): 37-40

Waldemar Bena

Obserwacje florystyczne z £u¿yc (5)

W 2003 r. w polskiej czê�ci £u¿yc konty-
nuowano poszukiwania ro�lin chronionych.
Uda³o siê wykryæ szereg interesuj¹cych i rzad-
kich gatunków. Na obszarach gmin: Bogatynia,
I³owa, Le�na, Osiecznica, Pieñsk, Platerówka,
Przewóz, Wêgliniec, Zgorzelec i ¯agañ znale-
ziono 28 nowych stanowisk z 8 gatunków ob-
jêtych ochron¹ ca³kowit¹ i z 8  objêtych ochro-
n¹ czê�ciow¹.

Ro�liny naczyniowe podlegaj¹ce
ca³kowitej ochronie gatunkowej

Hedera helix L. � bluszcz pospolity
Bogatynia: stosunkowo bogate stanowisko

znaleziono na górze �winiec, 2 km na S od ruin
wsi Wigancice ¯ytawskie. Cztery egzemplarze
kwitn¹ i owocuj¹. �rednica najgrubszego z nich
wynosi ok.13 cm (fot. 1).

Vinca minor L. � barwinek pospolity
Sulików: w dêbinie w kompleksie stawów

hodowlanych pod Jerzmankami (0,5 km na SE
od po³udniowego skraju wsi).

Zgorzelec: we fragmencie lasu gr¹dowego
na obrze¿ach Jeziora Niedowskiego (Witka) w
odleg³o�ci 1 km na NE od wsi Spytków.

Osmunda regalis L. � d³ugosz królewski
Wêgliniec: 2-3 egzemplarze odnaleziono

na bagnach 1,5 km na N od Wêgliñca (fot. 2).
Jest to dopiero drugie znane stanowisko tej pa-
proci w polskiej czê�ci Górnych £u¿yc. W 1996
r. jeden egzemplarz d³ugosza znaleziono tak¿e
na terenie Puszczy Zgorzeleckiej (BERDOWSKI i
NARKIEWICZ 1996). Ju¿ w XIX stuleciu d³ugosz
królewski by³ niezwykle rzadkim sk³adnikiem
miejscowej flory. W 1893 r. BARBER wymienia
w Puszczy Zgorzeleckiej jedynie dwa miejsca
wystêpowania tej ro�liny: pod Gozdnic¹ i Okr¹-
glic¹ ko³o Ruszowa.

Nuphar luteum L. � gr¹¿el ¿ó³ty
Sulików: kilka kwitn¹cych okazów w nie-

wielkim stawie 1 km na W od wsi Gozdanin.
Co ciekawe, pomimo wieloletnich kontroli gr¹-
¿el nie by³ tutaj wcze�niej obserwowany.

Drosera intermedia L. � rosiczka po�rednia
Osiecznica: kilka egzemplarzy wykryto

1,8 km na W od Osiecznicy. Przewóz: bar-
dzo bogate stanowisko na torfowisku po³o-
¿onym 2,5 km na SW od Gozdnicy. We
wschodniej czê�ci Górnych £u¿yc jest to jed-
no z najobfitszych miejsc wystêpowania tej
ro�liny. Rosiczce po�redniej licznie towarzy-
szy rosiczka okr¹g³olistna (Drosera rotundi-
folia), modrzewnica zwyczajna (Andromeda
polifolia) i przygie³ka bia³a (Rhynchospora
alba). Drugie stanowisko na terenie gminy
odnaleziono na piaszczystym brzegu niewiel-
kiego zbiornika przeciwpo¿arowego, w od-
leg³o�ci 3,5 km na SE od wsi Lipna.

Chimaphila umbellata (L.) W. BARTON � pomoc-
nik baldaszkowaty

I³owa: kilkadziesi¹t osobników w suchym
borze sosnowym blisko Czernej Wielkiej 4 km
na SE od wsi Kowalice (P. KRAWCZYK � inf. ustna).

Dactylorhiza majalis (RCHB.) HUNT ET SUMMERH

� kuku³ka szerokolistna
Sulików: ponad 100 kwitn¹cych osobników

1 km na NW od Ma³ej Wsi Górnej (fot. 3). Zgo-
rzelec: kilka kwitn¹cych okazów na ³¹ce 0,5
km na N od Kolonii Osiek £u¿ycki.

Listera ovata (L.) R. BR. � listera jajowata
Pieñsk: oko³o 40 egzemplarzy 1,5 km na

N od ¯arek �rednich.
Platerówka: oko³o 30 egzemplarzy na skra-

ju Lasu Lubañskiego 1,5 km na NE od Plate-
rówki.



38 WALDEMAR BENA

Ro�liny naczyniowe podlegaj¹ce
czê�ciowej ochronie gatunkowej

Viburnum opulus L. � kalina koralowa
Wêgliniec: 1 egzemplarz na obrze¿ach Sta-

wu Krusza 2 km na E od Stojanówka.

Digitalis grandiflora MILLER � naparstnica zwy-
czajna

Le�na: oko³o 40 egzemplarzy w dolinie
Kwisy 1 km na E od Le�nej.

Digitalis purpurea L. � naparstnica purpurowa
Bogatynia: na pó³nocnych stokach góry

�winiec, 2 km na S od Wigancic ¯ytawskich.
Platerówka: na obrze¿ach Lasu Lubañskiego 1,5
km na NE od wsi Platerówka (J.LORITZ-DOBRO-
WOLSKA � inf. ustna).

Asarum europaeum L. � kopytnik pospolity
Platerówka: nieliczne okazy w lesie gr¹do-

wym 1 km na W od wsi Zalipie. Drugie stano-
wisko na terenie gminy zosta³o odnotowane na
obszarze Lasu Lubañskiego 3 km na S od Zarê-
by Górnej.

Fot. 1. Owocuj¹cy bluszcz pospolity Hedera helix pod
Wigancicami ¯ytawskimi, listopad
2003 r. (fot. W. Bena).

Fot. 2. D³ugosz  królewski Osmunda regalis na bagnach pod Wêgliñcem, czerwiec 2003 r. (fot. W. Bena).
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Primula elatior (L.) HILL � pierwiosnek wynios³y
Bogatynia: na terenie grodziska po³o¿one-

go na zachodnim skraju wsi Posada, przy Ny-
sie £u¿yckiej.

Galium odoratum (L.) SCOP. � marzanka won-
na

Bogatynia: 2 km na S od Wigancic ¯ytaw-
skich na obszarze co najmniej 2-3 ha. W wielu
miejscach ro�lina wystêpuje w borze sosnowo-
�wierkowym z niewielk¹ domieszk¹ buka i
dêbu szypu³kowego. Marzanka wonna jest tu
zag³uszana przez je¿yny (Rubus sp.).

Centaurium erythraea L. � centuria pospolita
Bogatynia: co najmniej 1200 osobników

ro�nie na obszarze zwa³owiska zewnêtrznego
Kopalni Wêgla Brunatnego �Turów�. Gatunek
zosta³ stwierdzony w czê�ci pó³nocnej zwa³o-
wiska� 2,5 km na S od Dzia³oszyna, wschod-
niej � od strony wsi Wyszków, a przede wszyst-
kim po³udniowej � 2,5 km na NE od Bogatyni.
Centuria wystêpuje tu na powierzchniach jesz-
cze nie zalesionych lub w miejscach, gdzie
uprawy le�ne przepad³y. Wraz z postêpuj¹cy-
mi nasadzeniami gatunek ten bêdzie zanika³.

W chwili obecnej jest to najwiêksze stanowi-
sko centurii pospolitej w polskiej czê�ci Gór-
nych £u¿yc. Wêgliniec: 30 egzemplarzy na
�ródle�nej drodze 1,5 km na NE od Zielonki.

Helichrysum arenarium (L.) MOENCH � kocanki
piaskowe

I³owa: we wsi Kowalice. Przewóz: kilka-
dziesi¹t okazów w�ród zabudowañ wiejskich
w po³udniowej czê�ci wsi Sobolice. Wêgliniec:
niewielkie skupisko na zachodnim skraju wsi
Jagodzin, w pobli¿u dawnej le�niczówki �Dzi-
ków�. ¯agañ: kilkana�cie p³atów w suchych
murawach w odleg³o�ci 0,5-1,5 km na S od wsi
£ozy. Niewielkie stanowisko stwierdzono rów-
nie¿ 1 km na N od tej wsi.

Fot. 3. Kuku³ka szerokolistna Dactylorhiza majalis pod Ma³¹ Wsi¹ Górn¹, maj 2003 r. (fot. W. Bena).

Literatura
BARBER E. 1893. Die Flora der Görlitzer Heide. Abh.

Naturforsch. Ges. Görlitz 20: 57-146.
BERDOWSKI W., NARKIEWICZ C., 1996. Opracowanie flo-

rystyczne. w: Inwentaryzacja przyrodnicza wo-
jewództwa jeleniogórskiego. Gmina Wêgliniec.
Fulica. Wroc³aw.  Maszynopis w archiwum WO�
UW w Jeleniej Górze.
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Pflanzenkundliche Beobachtungen in der Lausitz (5)

Zusammenfassung
Der Autor berichtet über neue Standorte unter Naturschutz stehender Pflanzen, die im

Jahr 2003 in der Ostlausitz, vornehmlich in der Görlitzer Heide (Puszcza Osieczniañsko-
Zgorzelecka) zwischen der Queis und der Lausitzer Neiße festgestellt wurden. In diesem Ge-
biet fand der Autor 8 Standorte von vollständig unter Naturschutz stehenden Pflanzen und 8
Standorte teilweise unter Naturschutz stehender Arten.

Floristické nálezy z Lu�ice (5)

Souhrn
Autor publikuje nálezy nových lokalit chránìných rostlin, potvrzené v roce 2003 na území

Východní Lu�ice, pøedev�ím v oblasti Puszcza Osieczniañsko-Zgorzelecka mezi øekami Kwi-
sa a Nysa £u¿ycka. Na popisovaném území byla objevena nalezi�tì 8 taxonù úplnì chránìných
a 8 druhù èásteènì chránìných rostlin.

Adres autora:
ul. Olszewskiego 7
59-900 Zgorzelec
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Remigiusz Pielech

Turzyca ciborowata Carex bohemica SCHREB.
na Stawach Podgórzyñskich
(Kotlina Jeleniogórska)

Wstêp

Stawy Podgórzyñskie po³o¿one s¹ w Ob-
ni¿eniu Sobieszowa i Cieplic w Kotlinie Jele-
niogórskiej, w granicach administracyjnych
gminy Podgórzyn. Za³o¿one w XV wieku przez
cystersów z Cieplic, nastêpnie rozbudowywa-
ne, stanowi¹ obecnie najwiêkszy kompleks sta-
wów hodowlanych w Sudetach. Mimo antro-
pogenicznego pochodzenia obiekt stanowi
ostojê wielu rzadkich gatunków i jest wa¿nym
centrum ró¿norodno�ci biologicznej w rolni-
czym krajobrazie Kotliny Jeleniogórskiej.

W 2003 roku na terenie Stawów Podgó-
rzyñskich odnaleziono nowe stanowisko turzy-
cy ciborowatej Carex bohemica, która jest jed-
nym z rzadszych elementów flory Polski. Ga-
tunek zosta³ wpisany na polsk¹ czerwon¹ listê
ro�lin z kategori¹ V (ZARZYCKI i SZEL¥G 1992), a
tak¿e na regionalne listy zagro¿onych gatun-
ków ro�lin naczyniowych Dolnego �l¹ska
i  Sudetów (FABISZEWSKI i KWIATKOWSKI 2002, K¥C-
KI i in. 2003).

Turzyca ciborowata jest gatunkiem charak-
terystycznym zespo³u ponik³a jajowatego Ele-
ocharitetum ovatae HAYEK 1923, rozwijaj¹cego
siê w Sudetach na dnie okresowo wysychaj¹-
cych stawów. Zarówno rozmieszczenie Carex
bohemica, jak i Eleocharitetum ovatae jest w
Sudetach bardzo s³abo poznane i wymaga szcze-
gó³owych badañ. Przed wojn¹ turzyca ciboro-
wata by³a notowana w Sudetach na dwunastu
stanowiskach (SCHUBE 1903). Piêæ razy obserwo-
wano j¹ w okolicach Zgorzelca, dwukrotnie w
okolicach Lwówka �l¹skiego i Jeleniej Góry, a
pojedyncze stanowiska odnaleziono w rejonie
Kowar, Kudowy Zdrój i na Wielkim Torfowisku
Batorowskim w Górach Sto³owych.

W literaturze powojennej znajdujemy in-
formacje o trzech stanowiskach z rejonu Sude-
tów. Carex bohemica by³a podawana z okolic
Podgórzyna (GRAMSZ 1999), Kudowy Zdroju
(SMOCZYK 2000) i Wzgórz £omnickich (PIELECH

2003). Ponadto obserwowano j¹ tak¿e na tere-
nie stawów �Graniczny� (J. PROÆKÓW � inf. ust-
na) i �Sarni Dó³� (K. ZAJ¥C � inf. ustna) w za-
chodnim kompleksie Stawów Podgórzyñskich.

Opis stanowiska
Nowe stanowisko Carex bohemica znajdu-

je siê na terenie stawu �Wrzosowy� w zachod-
nim kompleksie Stawów Podgórzyñskich, okre-
�lanym tak¿e jako kompleks �Sobieszów� (por.
STAFFA i in. 1999, ZAJ¥C 2002), na wysoko�ci
oko³o 350 m n.p.m. Staw od 1999 roku nie by³
nape³niany wod¹, a jego dno niemal w ca³o�ci
pokrywa mozaika zbiorowisk szuwarowych z
dominacj¹ Phragmitetum australis. Liczna po-
pulacja Carex bohemica ro�nie w pó³nocno-
wschodniej czê�ci stawu, kilkana�cie metrów
od grobli. Zbiorowisko, w którym wystêpuje
turzyca ciborowata, udokumentowano wyko-
nuj¹c 14 zdjêæ fitosocjologicznych metod¹
BRAUN-BLANQUETA (wg WYSOCKIEGO i SIKORSKIEGO

2000). Zastosowano siedmiostopniow¹ skalê
ilo�ciowo�ci (r, +, 1 � 5). Zestawione zdjêcia
prezentuje tabela 1.

Dyskusja

Opisane zbiorowisko ma charakter niskiej
murawy osi¹gaj¹cej oko³o 30 cm wysoko�ci.
G³ównymi sk³adnikami decyduj¹cymi o jego
fizjonomii s¹ Alopecurus aequalis, Carex bo-
hemica i Myosotis palustris wystêpuj¹ce z du¿¹
liczebno�ci¹ we wszystkich p³atach. Poza tym
p³aty ró¿ni¹ siê stopniem wykszta³cenia ro�lin-
no�ci i sk³adem gatunkowym. Czê�æ wykona-
nych zdjêæ (8-14) charakteryzuje siê ma³¹ licz-
b¹ gatunków w zdjêciu (�rednio 8,43) oraz
liczniejszym udzia³em gatunków charaktery-
stycznych klasy Bidentetea tripartitae oraz jej
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ni¿szych jednostek syntaksonomicznych. W
pozosta³ych p³atach (1 � 8) liczba gatunków w
zdjêciu jest wy¿sza (�rednio 13,37). Zdecydo-
wanie wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ gatunki szuwa-
rowe i ³¹kowe oraz wnikaj¹ce do zbiorowiska
antropofity, m. in. Mimulus guttatus, Matrica-
ria maritima subsp. inodora, Solidago gigantea,
Epilobium obscurum.

Zbiorowisko z Carex bohemica stanowi
agregacjê gatunków o ró¿nej randze i znacze-
niu syntaksonomicznym, co uniemo¿liwia za-
klasyfikowanie go do jakiejkolwiek wy¿szej jed-
nostki. Nale¿y je traktowaæ jako etap sukcesyj-
ny zespo³u Eleocharitetum ovatae w kierunku
wy¿ej zorganizowanych zbiorowisk ³¹kowych
i szuwarowych. Pierwszym etapem tej sukcesji
jest liczne pojawianie siê gatunków charakte-
rystycznych klasy Bidentetea tripartitae.

Podziêkowania
Dziêkujê koledze Krzysztofowi Zaj¹cowi za

pomoc w badaniach terenowych i pierwsz¹
informacjê o mo¿liwo�ci wystêpowania Carex
bohemica na opisanym stanowisku. Dziêkujê
tak¿e Panu dr Jaros³awowi Proækowowi za udo-
stêpnienie niepublikowanych danych o stano-
wisku Carex bohemica oraz Panu dr Krzyszto-
fowi �wierkoszowi za warto�ciowe uwagi do
pierwszej wersji niniejszej pracy.

Fot. 2. Zbiorowisko z turzyc¹ ciborowat¹ Carex bohemica  (fot. R. Pielech).

Fot. 1. Turzyca ciborowata Carex bohemica (fot.
R. Pielech).
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Die Zypergras-Segge Carex bohemica SCHREB. im Teichgebiet Stawy
Podgórzyñskie (Hirschberger Tal)

Zusammenfassung
Die Zypergras-Segge Carex bohemica SCHREB. gehört zu den selteneren Pflanzenarten in

Polen. Sie wurde in die Rote Liste der Gefäßpflanzen Polens und in die regionale Liste der in
den Sudeten und in Niederschlesien gefährdeten Pflanzen eingetragen. Im vorliegenden Be-
itrag wird ein neuer Standort von Carex bohemica aus dem Teichgebiet Stawy Podgórzyñskie
im Hirschberger Tal (Westsudeten) angegeben. Der Standort wurde aufgrund von 14 phytoso-
ziologischen Aufnahmen beschrieben.

Ostøice �áchorovitá Carex bohemica SCHREB. na Podgórzynských rybnících
(Jelenohorská kotlina)

Souhrn
Ostøice �áchorovitá je jedním ze vzácnìj�ích prvkù polské flóry. Byla zapsána do polské

èervené knihy cévnatých rostlin a také do regionálních seznamù druhù ohro�ených v Sude-
tech a Dolním Slezsku. Práce uvádí novou lokalitu Carex bohemica, nalezenou na území
Podgórzynských rybníkù v Jelenohorské kotlinì. Charakter lokality je zachycen ve 14 fytoso-
ciologických snímcích.

Adres autora:
Studenckie Ko³o Naukowe
Systematyków Ro�lin
Zak³ad Systematyki i Fitosocjologii
Instytut Biologii Ro�lin
Uniwersytet Wroc³awski
ul. Kanonia 6/8
50-328 Wroc³aw
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Walory botaniczne gminy Osiecznica
(wschodnia czê�æ Borów Dolno�l¹skich)

Wstêp

Gmina Osiecznica, wchodz¹ca w sk³ad
wschodniej czê�ci Borów Dolno�l¹skich, jest
najwiêksz¹ gmin¹ w województwie dolno�l¹-
skim; jej powierzchnia wynosi 437,07 km2. Wy-
ró¿nia siê te¿ znacznym zalesieniem; obszary
le�ne zajmuj¹ tu 26,57 tys. ha, co stanowi ok.
65% ogólnej powierzchni. Nale¿y ona do naj-
rzadziej zaludnionych gmin w województwie
(JARMOLUKOWA 1976).

Ju¿ za czasów pras³owiañskich puszcza
w dorzeczu Bobru i Kwisy by³a terenem osad-
nictwa. W Osiecznicy zachowa³y siê usypane
przez Bobrzan umocnienia obronne wzd³u¿
Kwisy. W Kliczkowie w 1271 r wzniesiona zo-
sta³a warownia, która z czasem przybra³a cha-
rakter zamku my�liwskiego. Obok stan¹³ ma³y
ko�ció³ otoczony murem obronnym z epitafia-
mi okolicznych rodów szlacheckich. W otacza-
j¹cym go parku z rzadkimi okazami drzew cie-
kawostk¹ jest, jedyny w Polsce, cmentarz koni,
na którym od po³owy XIX w. grzebano wierz-
chowce z pa³acowej stajni wy�cigowej.

Bogactwo lasów, malowniczy prze³om
Kwisy z wodospadem w Osiecznicy oraz obec-
no�æ kilku zabytków sprzyjaj¹ turystycznej ak-
tywizacji gminy i organizowaniu wypoczynku
�wi¹tecznego.

Ogólna charakterystyka gminy

Wed³ug podzia³u fizjograficznego Polski
(KONDRACKI 1994) obszar gminy Osiecznica po-
³o¿ony jest w obrêbie nizin po³udniowo-za-
chodnich, a wiêc znajduje siê w ni¿owej czê-
�ci województwa dolno�l¹skiego. Nale¿y on do
mezoregionu Borów Dolno�l¹skich wchodz¹-
cego w sk³ad makroregionu Niziny �l¹sko-£u-
¿yckiej, bêd¹cego zachodnim przed³u¿eniem
Niziny �l¹skiej.

Badany obszar znajduje siê w pó³nocno-
zachodniej czê�ci dawnego województwa je-
leniogórskiego i graniczy: na zachodzie z gmi-
n¹ Wêgliniec, na po³udniu z gmin¹ Nowogro-
dziec, na wschodzie z gmin¹ Boles³awiec; gra-
nicê pó³nocn¹ wyznacza granica z wojewódz-
twem lubuskim (ryc. 1).

W oparciu o szczegó³owy podzia³ po³u-
dniowo-zachodniej Polski (WALCZAK 1970) na
tym terenie mo¿na wyodrêbniæ kilka mikrore-
gionów: Równinê Gozdnick¹, Kotlinê ¯agañ-
sk¹, Równinê Nadbobrzañsk¹ oraz Równinê
Wizowsk¹.

Charakterystyka szaty ro�linnej

Najbardziej rozpowszechnionymi zbioro-
wiskami ro�linnymi s¹ tu lasy. Rolniczo u¿yt-
kowanych jest 3,9 tys. ha (9% ogólnej po-
wierzchni), z tego pod uprawê przeznaczono
1,9 tys. ha, drugie tyle zajmuj¹ ³¹ki i pastwiska.

W szacie le�nej zdecydowanie dominuj¹
bory sosnowe. Ich rozwój pozostaje w �cis³ym
zwi¹zku z przewa¿aj¹cymi tu glebami bielico-
wymi. W zale¿no�ci od panuj¹cego w nich re-
¿imu wodnego i zasobno�ci pod³o¿a bory wy-
kazuj¹ zró¿nicowanie na kilka typów fitocenoz:
bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum, �ród-
l¹dowy, wilgotny bór trzê�licowy Molinio-Pi-
netum, suboceaniczny bór �wie¿y Leucobryo-
Pinetum, �ródl¹dowy bór chrobotkowy Clado-
nio-Pinetum oraz kontynentalny bór mieszany
Querco roboris-Pinetum. Nomenklaturê fitoso-
cjologiczn¹ przyjêto za MATUSZKIEWICZEM (2001).

Panuj¹cym zbiorowiskiem le�nym na ca-
³ym badanym obszarze jest Leucobryo-Pinetum.
Rozleg³e powierzchnie tych fitocenoz rozwija-
j¹ siê m.in. w trójk¹cie Przejês³aw, Po�wiêtne,
�wiêtoszów, miêdzy miejscowo�ciami: £awszo-
wa, Kliczków, Dobra, Krêpnica oraz wzd³u¿ au-
tostrady.
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W mozaikowym kompleksie przestrzen-
nym z wy¿ej wymienionym zbiorowiskiem po-
zostaj¹: Molinio-Pinetum, Querco roboris-Pine-
tum, a miejscami Vaccinio uliginosi-Pinetum.

Rzadziej spotykan¹ fitocenoz¹ borow¹ jest
tu Molinio-Pinetum. Jest to zbiorowisko wystê-
puj¹ce na glebach bielicowych z wysokim po-
ziomem wód gruntowych, zwykle w p³askich
obni¿eniach terenu; zlokalizowano go m.in. na
zachód od Tomis³awia, na po³udniowy-wschód
od Trzebieñskiej Góry.

Vaccinio uliginosi-Pinetum (fot. 1) wykszta³-
ca siê na niewielkich powierzchniach w naj-
bardziej wilgotnych siedliskach, czêsto w lo-
kalnych zag³êbieniach terenu (m.in. na po³u-
dniowy-wschód od Parowej, na wschód od
£awszowej i Kliczkowa); s¹siaduje zazwyczaj
ze zbiorowiskami torfowiskowymi.

W niektórych miejscach gminy (zw³aszcza
w jej czê�ci po³udniowej i pó³nocno-wschod-
niej oraz miejscami wzd³u¿ Kwisy w czê�ci
wierzchowinowej jej stromej krawêdzi dolin-
nej) spotkaæ mo¿na Querco roboris-Pinetum.

Na suchych piaskach i wydmowych wy-
nios³o�ciach terenu oraz na piaszczystych sto¿-
kach nap³ywowych z polami wydmowymi w
dolinach Kwisy i Bobru rozwijaj¹ siê niewiel-
kie p³aty fitocenoz Cladonio-Pinetum. Czêstsze
s¹ one w pó³nocno-wschodniej i wschodniej
czê�ci gminy, m.in.: na wschód od Kliczkowa,
na pó³nocny-wschód od Przejês³awia i £awszo-
wej, na po³udniowy-zachód od autostrady.

W okolicach �wiêtoszowa spotykano nie-
wielkie enklawy buczyn, reprezentuj¹ce acido-
filn¹ buczynê ni¿ow¹ Luzulo pilosae-Fagetum

z charakterystycznym dlañ,
sk¹po rozwiniêtym runem
zielnym i wyra�nie zaznaczo-
n¹ warstw¹ mszyst¹.

Lasy li�ciaste s¹ ponadto
reprezentowane przez bar-
dzo ma³e fragmenty fitocenoz
klonowo-lipowych nale¿¹-
cych do zespo³u Aceri-Tilie-
tum. W podobnych warun-
kach spotykane s¹ tu frag-
menty lasów dêbowo-grabo-
wych, wchodz¹ce w sk³ad
subatlantyckiego zespo³u gr¹-
du Galio sylvatici-Carpine-
tum. Podobn¹, zboczow¹
postaæ gr¹du spotykano w
dolinie Bobru, w okolicach
Nowogrodu Bobrzañskiego
(MACICKA i WILCZYÑSKA 1992).

Fot. 1. Bór bagienny � Vaccinio uliginosi-Pinetum w pobli¿u Parowej (fot.
W.Berdowski).

Do zbiorowisk notowanych sporadycznie
nale¿¹ ponadto: fitocenozy ³êgu jesionowo-ol-
szowego Circaeo-Alnetum, bagienne lasy olszo-
we reprezentuj¹ce zespó³ Carici elongatae � Al-
netum, wikliny nadrzeczne z zespo³u Salice-
tum triandro-viminalis.

Oprócz zbiorowisk le�nych na obszarze
omawianej gminy wystêpuj¹ rozleg³e wrzoso-
wiska, fitocenozy ³¹kowe, torfowiskowe jak
równie¿ ro�linno�æ wodna i szuwarowa, która
z uwagi na stosunkowo s³abo rozbudowan¹ sieæ
hydrologiczn¹ gminy realizuje siê na niewiel-
kim areale.

Umiarkowanie suboceaniczny klimat i ubo-
gie, kwa�ne gleby bielicowe Borów Dolno�l¹-
skich sprzyjaj¹ rozwojowi na otwartych obsza-
rach rozleg³ych wrzosowisk z klasy Nardo-Cal-
lunetea. W miejscach po wyciêciu lasów: na
zrêbach, na rozleg³ych obszarach po po¿arach
(na pó³noc i zachód od Kamiennej Góry, na po-
³udnie od Trzebieñskiej Góry), na poligonach
po³o¿onych w okolicach �wiêtoszowa, oraz w
bardzo rozlu�nionych i prze�wietlonych drze-
wostanach, rozwijaj¹ siê krzewinkowe zbioro-
wiska z panuj¹cym wrzosem Calluna vulgaris.
Reprezentuj¹ one subatlantycki, zubo¿a³y flo-
rystycznie (wiele z gatunków diagnostycznych
wrzosowisk atlantyckich nie osi¹ga zachodnich
granic Polski) zespó³ Calluno-Genistetum.
Wrzosowiskom towarzysz¹ zwykle niewielkie
p³aty psiar Calluno-Nardetum z dominuj¹cymi
w nich Nardus stricta i Calluna vulgaris.

Jakkolwiek zbiorowiska ³¹kowe, murawo-
we i torfowiskowe na terenie gminy Osieczni-
ca nie zajmuj¹ wiêkszych powierzchni, niektóre
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z nich s¹ interesuj¹ce i bardzo cenne pod
wzglêdem przyrodniczym. W obrêbie tych
zbiorowisk wyró¿niæ mo¿na nastêpuj¹ce gru-
py: murawy piaskowe z klasy Sedo-Scleranthe-
tea, ³¹ki �wie¿e, wilgotne i zmiennowilgotne z
klasy Molinio-Arrhenatheretea oraz torfowiska
niskie, przej�ciowe i wysokie z klas Scheuch-
zerio-Caricetea fuscae i Oxycocco-Sphagnetea.

W mezoregionie Bory Dolno�l¹skie, w ob-
rêbie którego le¿y gmina Osiecznica, torfowi-
ska dokumentowane s¹ najliczniej w obni¿e-
niach dolinnych dorzeczy Bobru, Kwisy i Nysy
£u¿yckiej (PENDER i in. 1992-1994). Dok³adna
penetracja gminy Osiecznica pod k¹tem gatun-
ków rzadkich i chronionych (BERDOWSKI i in.
1998) pozwoli³a na zidentyfikowanie dalszych,
nie wykazanych w powy¿szej syntezie, obiek-
tów torfowiskowych, z których czê�æ zapropo-
nowano do ochrony. Jednym z najczêstszych
zbiorowisk torfowiskowych z klasy Scheuch-
zerio-Caricetea fuscae jest tu mszar we³nian-
kowy Eriophoro angustifolii-Sphagnetum, któ-
rego najwiêksze p³aty spotyka siê na pó³noc-
ny-wschód od Parowej. Notowany jest równie¿
w uroczysku Mokrad³a, w Lesie Naloty, na pó³-
nocny-wschód od £awszowej i na po³udniowy-
wschód od Kliczkowa. Szczególnie interesuj¹-
cym zbiorowiskiem torfowiskowym, wystêpu-
j¹cym m.in. przy zarastaj¹cym stawie na za-
chód od Tomis³awia i w kompleksie torfowi-

skowym Mokrad³a jest zespó³ przygie³ki bia³ej
Rhynchosporetum albae (fot. 2). Jest to bardzo
ubogie florystycznie zbiorowisko, w sk³ad któ-
rego wchodz¹ charakterystyczne, czêsto rzad-
kie i chronione gatunki. Stosunkowo rzadko
spotyka siê na terenie gminy mszar torfowco-
wy Sphagnetum magellanici nale¿¹cy do klasy
Oxycocco-Sphagnetea. Na poligonie �wiêto-
szowskim, na wschód od �wiêtoszowa, w za-
bagnieniach i podtorfieniach towarzysz¹cych
licznym obni¿eniom i rowom, rozwija siê ze-
spó³ torfowców i situ drobnego Sphagno-Jun-
cetum bulbosi.

Wa¿nym elementem sk³adowym szaty ro-
�linnej s¹ tu zbiorowiska ro�lin wodnych, a
przede wszystkim ro�linno�æ szuwarowa. Ich
obecno�æ w nielicznych zbiornikach wodnych
i ciekach oraz przyleg³ych do nich terenach
mokrade³ zwiêksza w sposób wyra�ny bioró¿-
norodno�æ tego terenu.

Rozwój ro�linno�ci wodnej zwi¹zany jest
z obecno�ci¹ stawów hodowlanych, g³ównie z
jednym z wiêkszych w ca³ej gminie Stawem
Urocze (Dolne, �rednie i Górne), ze Stawem
D³ugim i My�liwskim w pó³nocnej czê�ci gmi-
ny, z niewielkimi, �ródle�nymi oczkami wod-
nymi, jak równie¿ z wiêkszymi potokami, np.
Czern¹ Wielk¹ i jej dop³ywami oraz mniejszy-
mi dop³ywami Kwisy jak Kliczkówka, Czernik
czy Puszkowska Struga.

Fot. 2. Zespó³ przygie³ki bia³ej � Rhynchosporetum albae na torfowisku ko³o Tomis³awia (fot. W. Berdowski).
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Ryc. 1. Rozmieszczenie wybranych gatunków ro�lin rzadkich i chronionych oraz obszarów zas³uguj¹cych na
ochronê.
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Gatunki chronione i rzadkie

Na podstawie badañ przeprowadzonych w
sezonach wegetacyjnych 1997 i 1998 roku, na
terenie gminy Osiecznica stwierdzono wystê-
powanie 35 gatunków chronionych, w tym 27
podlegaj¹cych ochronie ca³kowitej oraz szereg
gatunków rzadkich. Nazewnictwo ro�lin naczy-
niowych przyjêto za MIRKIEM i in. 1995.

W�ród gatunków ca³kowicie chronionych
do najpospolitszych na terenie gminy nale¿¹
przedstawiciele porostów: chrobotki Cladina
spp. oraz ro¿ynka kolczasta Coelocaulon acu-
leatum, za� z ro�lin naczyniowych do czêst-
szych zaliczyæ mo¿na jedynie rosiczkê okr¹-
g³olistn¹ Drosera rotundifolia; pozosta³e gatunki
czêsto�ci¹ wystêpowania znacznie od nich
odbiegaj¹. Najrzadszymi (stwierdzonymi tylko
na 1-2 stan.) s¹ tu: gnidosz rozes³any Pedicula-
ris sylvatica, go�dzik piaskowy Dianthus are-
narius, podrzeñ ¿ebrowiec Blechnum spicant
(fot. 3), rosiczka d³ugolistna Drosera anglica,
storczyk szerokolistny Dactylorhiza majalis,
�nie¿yczka przebi�nieg Galanthus nivalis i wi-
ciokrzew pomorski Lonicera periclymenum.
Niektóre gatunki chronione stwierdzono na sta-
nowiskach antropogenicznych (barwinek, �nie-
¿yczka i czê�ciowo bluszcz).

Wykaz chronionych gatunków
ro�lin i grzybów
w gminie Osiecznica

Ca³kowicie chronione: barwinek pospoli-
ty Vinca minor, bluszcz pospolity Hedera he-
lix, chrobotek le�ny Cladina arbuscula, ch. ³a-
godny Cladina mitis, ch. reniferowy Cladina
rangiferina, gnidosz rozes³any Pedicularis sy-
lvatica, go�dzik piaskowy Dianthus arenarius,
m¹cznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi (fot.
4), m¹klik otrêbiasty Pseudevernia furfuracea,
paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, p³uc-
nica kêdzierzawa Cetraria ericetorum, p³ucni-
ca (platyzma) modra Platismatia glauca, pod-
grzybek paso¿ytniczy Xerocomus parasiticus,
podrzeñ ¿ebrowiec Blechnum spicant, rosicz-
ka d³ugolistna Drosera anglica, rosiczka okr¹-
g³olistna Drosera rotundifolia, rosiczka po�red-
nia Drosera intermedia, ro¿ynka kolczasta Co-
elocaulon aculeatum, sromotnik bezwstydny
Phallus impudicus, storczyk szerokolistny Dac-
tylorhiza majalis, szmaciak ga³êzisty Sparassis
crispa, �nie¿yczka przebi�nieg Galanthus niva-
lis, tarczownica skalna Parmelia saxatilis, waw-

rzynek wilcze³yko Daphne mezereum, wicio-
krzew pomorski Lonicera periclymenum, wi-
d³ak go�dzisty Lycopodium clavatum, ¿agwica
listkowata Grifola frondosa.

Czê�ciowo chronione: cis pospolity Taxus
baccata, bagno zwyczajne Ledum palustre,
kalina koralowa Viburnum opulus, kruszyna
pospolita Frangula alnus, kocanki piaskowe
Helichrysum arenarium, konwalia majowa Co-
nvallaria majalis, turzyca piaskowa Carex are-
naria, p³ucnica islandzka Cetraria islandica.

Oprócz gatunków wy¿ej wymienionych,
BENA (2002), stwierdzi³ tu obecno�æ nie noto-
wanych dotychczas w tej gminie trzech ro�lin
podlegaj¹cych ochronie ca³kowitej: grzybieni
bia³ych Nymphaea alba, orlika pospolitego
Aquilegia vulgaris oraz wid³aczka (= wid³aka)
torfowego Lycopodiella inundata.

Poni¿ej podano lokalizacjê niektórych ga-
tunków ro�lin naczyniowych (z wyj¹tkiem ga-
tunków na stanowiskach antropogenicznych):

Gatunki rzadkie chronione:
Pedicularis sylvatica L. � gnidosz rozes³a-

ny � b. rzadki, wy³¹cznie 2 stanowiska w nie-
wielkiej liczbie okazów: na podmok³ych ³¹kach
na zachód od Tomis³awia oraz na po³udnio-
wy-wschód od Kliczkowa.

Dianthus arenarius L. � go�dzik piaskowy
� b. rzadki, stwierdzony tylko na jednym sta-
nowisku: na skraju suchego lasu sosnowego i
³¹ki w pojedynczych egzemplarzach (3-4 szt.)
ko³o Przejês³awia.

Nymphaea alba L. � grzybienie bia³e � w
niewielkim zbiorniku wodnym 2 km na pó³noc-
ny-wschód od Po�wiêtnego (BENA 2002),

Arctostaphylos uva-vrsi (L.) SPRENG. � m¹cz-
nica lekarska � gatunek o charakterze boreal-
no-kontynentalnym, osi¹gaj¹cy w Polsce po³u-
dniow¹ granicê zasiêgu, zosta³ stwierdzony na
jedynym stanowisku, w lasku brzozowo-sosno-
wym w�ród wrzosowisk, oko³o 3 km na wschód
od �wiêtoszowa.

Polypodium vulgare L. � paprotka zwyczaj-
na � na badanym terenie bardzo rzadka; stwier-
dzone stanowiska zlokalizowane s¹ na ska³kach
w lesie li�ciastym na zachód od Kliczkowa oraz
w lesie sosnowym na po³udnie i pó³noc od tej
miejscowo�ci.

Blechnum spicant L. � podrzeñ ¿ebrowiec
� b. rzadko; gatunek górski, posiada na terenie
ca³ej gminy Osiecznica tylko jedno stanowisko:

Walory botaniczne gminy Osiecznica (wschodnia czê�æ Borów Dolno�l¹skich)
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oko³o 1,5 km na pó³noc od Kliczkowa, przy
drodze le�nej do Przejês³awia.

Drosera anglica HUDS. � rosiczka d³ugolist-
na � gatunek borealny, na terenie gminy b. rzad-

Dactylorhiza majalis HUNT. ET SUMM. � stor-
czyk szerokolistny � gatunek b. rzadki; jedyne
stanowisko zlokalizowano na podmok³ej ³¹ce w
dolinie Kliczkówki na wschód od Osieczowa.

Daphne mezereum L. � wawrzynek wilcze-
³yko � b. rzadko; notowany na obrze¿ach wil-
gotnego boru sosnowego i sosnowo-�wierko-
wego w uroczysku Tokowiska i oko³o 5-6 km
na po³udniowy-wschód od Kliczkowa.

Lonicera periclymenum L. � wiciokrzew
pomorski � gatunek atlantycki osi¹gaj¹cy w
Polsce zachodniej kres zasiêgu; na terenie gmi-
ny b. rzadki � notowany na jednym stanowisku
� na skraju lasku sosnowo-dêbowego przy wy-
je�dzie z Kliczkowa w kierunku Boles³awca.

Lycopodiella inundata (L.) HOLUB. � wid³a-
czek (=wid³ak) torfowy � na terenie wyrobisk
w dolinie Kwisy, ok. 0,5 km na wschód od
Osiecznicy (BENA 2002).

Lycopodium clavatum L. � wid³ak go�dzi-
sty � rzadko; notowany sporadycznie w niewie-
lu miejscach w borach sosnowych, np. na po-
³udnie od O³oboku, w Lesie K¹ty, na E od Lasu
Suchy D¹b, ko³o Kliczkowa.

Gatunki rzadkie w gminie,
nie podlegaj¹ce ochronie:

Zdecydowana wiêkszo�æ gatunków rzad-
kich i zagro¿onych, zarówno w skali regionu
jak i ca³ego kraju, jak równie¿ szczególnie in-
teresuj¹cych ze wzglêdu na ich charakter geo-
graficzny, zwi¹zana jest na badanym terenie
z siedliskami wilgotnymi, podmok³ymi b¹d�
z torfowiskami. Oto wykaz bardziej interesuj¹-
cych wraz z ich lokalizacj¹:

Fot. 3. Podrzeñ ¿ebrowiec Blechnum spicant � bar-
dzo rzadki na badanym terenie, górski i chro-
niony gatunek paproci (fot. W. Berdowski).

ki, ro�nie na dwóch torfowi-
skach le¿¹cych po obu stro-
nach autostrady na po³udnio-
wy-wschód od �wiêtoszowa.
Gatunek znajduje siê na li�cie
ro�lin zagro¿onych wymar-
ciem (kategoria zagro¿enia V).

Drosera intermedia HAYNE

� rosiczka po�rednia � b. rzad-
ki na terenie gminy, liczna po-
pulacja tego gatunku wystêpu-
je na torfowisku wokó³ zbior-
ników wodnych ko³o Tomis³a-
wia, na dwóch torfowiskach
przy autostradzie i w Lesie
Naloty. Gatunek rzadki, wyka-
zany na li�cie ro�lin zagro¿o-
nych wymarciem (kategoria
zagro¿enia V). Fot. 4. M¹cznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi (fot. E. Kozio³).
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Peplis portula L. � beb³ek b³otny � znale-
ziony tylko na jednym stanowisku � na poligo-
nie na wilgotnym piasku ko³o torfowiska , oko-
³o 4 km na E od �wiêtoszowa; obficie.

Calla palustris L. � czermieñ b³otna (fot. 5)
� gatunek osi¹gaj¹cy w Polsce po³udniowo-
wschodni¹ granicê zasiêgu; stwierdzony w pó³-
nocno-wschodniej czê�ci gminy, w zabagnio-
nym ³êgu olszowym w okolicy Lubiechowa.

Hypericum humifusum L. � dziurawiec ro-
zes³any � gatunek ten osi¹ga w kraju wschod-
ni¹ granicê zasiêgu; notowany na wilgotnym,
piaszczystym polu i przydro¿u oko³o 1 km na
pó³nocny-wschód od Osieczowa.

Viola palustris L. � fio³ek b³otny � gatunek
torfowiskowy, bardzo czêsty na torfowiskach
oraz w miejscach wilgotnych i zabagnionych,
m.in. w dolinie potoku Czerna Wielka i w doli-
nie Kliczkówki.

Pyrola rotundifolia L. � gru-
szyczka okr¹g³olistna � gatunek
spotykany sporadycznie w bo-
rach �wie¿ych, m.in. w lesie na-
siennym w oddz. 233 le�n. Osie-
czów i na po³udnie od uroczy-
ska Tokowiska .

Andromeda polifolia L. �
modrzewnica zwyczajna � gatu-
nek wysoko torfowiskowy, ro�nie
na terenie gminy w kilku miej-
scach, na torfowiskach b¹d�
w bagnistych podtorfieniach, np.
ko³o Tomis³awia, na pó³nocny
wschód od £awszowej, na po³u-
dniowy-wschód od �wiêtoszo-
wa, na wschód od Kliczkowa.

Fot. 5. Czermieñ b³otna Calla palustris (fot. W. Berdowski).

Centunculus minimus L. � niedo�pia³ek
maleñki � notowany na piaszczystym polu ra-
zem z dziurawcem rozes³anym w Osieczowie.

Teucrium scorodonia L. � o¿anka nierów-
noz¹bkowa � gatunek zachodni, stwierdzony
na jednym stanowisku � na poboczu autostra-
dy przy zje�dzie do Pstr¹¿a, na po³udniowy�
wschód od �wiêtoszowa; populacja liczna.

Rhynchospora alba (L.) VAHL. � przygie³ka
bia³a � podstawowy sk³adnik fitocenozy Rhyn-
chosporetum albae, zbiorowiska o subatlantyc-
ko-borealnym charakterze; w gminie Osiecz-
nica spotykany rzadko, lecz tworz¹cy najczê-
�ciej obfite populacje, np. na torfowiskach ko³o
Tomis³awia, na wschód od Luboszowa i na
pó³nocny� wschód od £awszowej.

Galium saxatile L. � przytulia hercyñska �
osi¹ga w zachodniej Polsce wschodni¹ granicê

Fot. 6. Owocuj¹ca ¿urawina b³otna Oxycoccus palustris na torfowisku
ko³o Luboszowa (fot. W. Berdowski).

Illecebrum verticillatum L.
� go�dzieniec okó³kowy � ro-
�lina o charakterze atlantyckim,
wystêpuj¹ca tylko w Polsce po-
³udniowo-zachodniej. Jedno
obfite stanowisko znajduje siê
na poligonie �wiêtoszowskim w
pobli¿u torfowiska, na wschód
od �wiêtoszowa.

Orthilia secunda (L.) HO-
USE � gruszyczka jednostronna
� b. rzadko; jedno stanowisko
w Lesie Naloty oddz. 41
le�n.G³uszec.

Pyrola minor L. � gruszycz-
ka mniejsza � pojedynczo w
starszych drzewostanach, m.in.
Las Naloty, Tokowiska.

Walory botaniczne gminy Osiecznica (wschodnia czê�æ Borów Dolno�l¹skich)
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zasiêgu; w Borach Dolno�l¹skich wystêpuje w
rozproszeniu. Stwierdzona m.in. w Lesie Nalo-
ty, uroczysku Mokrad³a, w okolicach wzgórza
Kamiennej Góry, w dolinie Kliczkówki.

Comarum palustre L. � siedmiopalecznik
b³otny � gatunek osi¹gaj¹cy w Polsce swoj¹
po³udniow¹ granicê zasiêgu, na badanym tere-
nie wystêpuje w rozproszeniu, np. w zabagnie-
niach na pó³nocny-wschód od Parowej, na
wschód od £awszowej i Luboszowa, na poli-
gonie �wiêtoszowskim na wschód od �wiêto-
szowa.

Juncus bulbosus L. � sit drobny � rzadki na
ni¿u po³udniowej Polski, osi¹ga po³udniowo-
wschodni¹ granicê zasiêgu; na terenie gminy
notowany na kilku stanowiskach, m.in. na po-
³udnie i po³udniowy-wschód od �wiêtoszowa
na torfowiskach i zatorfionych brzegach rowów
oraz na ³¹ce wzd³u¿ rowu na po³udniowy-
wschód od Osiecznicy.

Isolepis setacea (L.) R.BR. � sitniczka szcze-
cinowata � ten do�æ rzadki, wystêpuj¹cy na
pó³nocnej granicy zasiêgu gatunek odnotowa-
no razem z Peplis portula na wilgotnym, piasz-
czystym poboczu drogi, na poligonie na
wschód od �wiêtoszowa.

Calamagrostis stricta (TIMM) KOELER � trzcin-
nik prosty � gatunek borealny; notowany na jed-
nym stanowisku, na torfowisku przy Wzgórzu
Artyleryjskim na poligonie na po³udniowy-
wschód od �wiêtoszowa.

Hydrocotyle vulgaris L. � w¹krota zwyczaj-
na � ro�lina o charakterze atlantyckim, noto-
wana tu nierzadko w wilgotnych miejscach,
najczê�ciej na brzegach cieków wodnych, np.
w dolinie Czernej Wielkiej i Kliczkówki oraz
na obrze¿ach wiêkszo�ci torfowisk.

Vicia lathyroides L. � wyka lêd�wianowa-
ta � jeden z nielicznych na badanym terenie
gatunków rzadkich zwi¹zanych z siedliskami
suchymi, notowany jest tu bardzo rzadko � na
piaszczystym ugorze w zespole szczotlichy si-
wej w pobli¿u Parowej i Osieczowa.

Oxycoccus palustris PERS. � ¿urawina b³ot-
na (fot. 6) � dosyæ czêsty na torfowiskach i in-
nych podobnych miejscach, np. ko³o Tomis³a-
wia, na pó³nocny-zachód od Boles³awca, na
wschód od Luboszowa.

Oxycoccus microcarpus TURCZ. ex RUPR. �
¿urawina drobnolistkowa � ten wysoko torfo-
wiskowy gatunek, osi¹gaj¹cy po³udniow¹ gra-
nicê zasiêgu, nale¿¹cy do osobliwo�ci flory-
stycznych w skali kraju, umieszczony zosta³ na
li�cie gatunków zagro¿onych wymarciem (ZA-
RZYCKI i SZEL¥G 1992, kategoria zagro¿enia V).
Na obszarze gminy stwierdzony zosta³ tylko na
jednym stanowisku, na torfowisku w pobli¿u

autostrady na po³udniowy-wschód od �wiêto-
szowa. Jest jednym z cenniejszych sk³adników
flory tego terenu.

W�ród rzadkich gatunków grzybów na
uwagê zas³uguj¹: piestrzenica kasztanowata
Gyromitra esculenta, promiennik wilgociomierz
Astreus higrometricus, �wiecznik rozga³êziony
Artomyces pyxidatus, w³óknouszek uko�ny Ino-
notus obliquus, zas³onak kasztanowaty Corti-
narius bicolor oraz podany w ostatnim czasie
(NARKIEWICZ 1999) � przedstawiciel rzadkiego
rodzaju gwiazdoszy Geastrum � gwiazdosz ru-
dawy Geastrum rufescens.

Wiêkszo�æ wymienionych powy¿ej gatun-
ków rzadkich oraz znaczna czê�æ chronionych
spotykana jest na terenach proponowanych do
objêcia ochron¹ prawn¹, co w przysz³o�ci stwa-
rza mo¿liwo�æ ich skuteczniejszej ochrony.

Obszary zas³uguj¹ce na ochronê
W oparciu o przeprowadzone badania nad

rozmieszczeniem gatunków chronionych
i rzadkich, jak równie¿ bior¹c pod uwagê obec-
no�æ rzadszych, a szczególnie cennych fitoce-
noz, wskazaæ mo¿na, na obszarze ca³ej gminy
Osiecznica, interesuj¹ce pod wzglêdem przy-
rodniczym, w tym warto�ciowe botanicznie
tereny, zas³uguj¹ce na ochronê w formie rezer-
watu przyrody, u¿ytku ekologicznego, pomni-
ków przyrody, a tak¿e jako zespó³ przyrodni-
czo-krajobrazowy lub park krajobrazowy.

Do najcenniejszych z nich nale¿¹:

1. Torfowisko ko³o Tomis³awia � jest to fi-
tocenoza o charakterze torfowiska wysokiego
(fot. 8) po³o¿ona kilka kilometrów na zachód
od Tomis³awia. Skupia ona szereg charaktery-
stycznych elementów torfowiskowych, w³a�ci-
wych torfowiskom niskim, b¹d� tworz¹cych
fazê dolinkow¹ torfowisk wysokich (Rhyncho-
spora alba, Drosera intermedia, Eriophorum
angustifolium), jak i torfowiskom wysokim (An-
dromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Oxy-
coccus palustris). S¹ one tu w wiêkszo�ci obfi-
cie reprezentowane. Tutaj spotkano równie¿
rzadki gatunek grzyba � w³óknouszka uko�ne-
go Inonotus obliquus (CHLEBICKI, inf. ustna).
Przedstawiony obszar, obejmuj¹cy nastêpuj¹-
ce wydzielenia: po³udniowe czê�ci oddzia³ów
523 i 524, oddzia³y 538 i 539 oraz pó³nocne
czê�ci oddzia³ów 554 i 555, zas³uguje na
ochronê rezerwatow¹.
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2. Dolina Kwisy � Kwisa to rzeka nieure-
gulowana, typu górsko-nizinnego, o bystrym
nurcie i �rednim spadku 5,84 � (WALCZAK 1970).
Prowadzi wody bardzo czyste i przejrzyste.
Dolina Kwisy jest stosunkowo w¹ska (szer. 2-3
km), jej dno jest p³askie, a brzegi bardzo stro-
me i wysokie. Porastaj¹ca j¹ ro�linno�æ ma miej-
scami charakter bardzo naturalny. Na projek-
towanym do ochrony krajobrazowej odcinku
doliny � od Osieczowa do �wiêtoszowa � sza-
tê ro�linn¹ wyró¿nia du¿y udzia³ naturalnych
zbiorowisk le�nych. P³askie dno dolinne zaj-
muj¹ rozleg³e p³aty Salici-Populetum wraz z
bogatymi zaro�lami Salicetum triandro-vimina-
lis, zbiorowisk obecnie bardzo rzadkich w ska-
li kraju. Czasami spotyka siê fragmenty Fica-
rio-Ulmetum campestris, a w miejscach silniej
podtopionych (np. przy nielicznych tu starorze-
czach) � Circaeo-Alnetum.

Zbocza doliny porastaj¹ mezofilne lasy
Galio sylvatici-Carpinetum i miejscami Aceri-
Tilietum. W czê�ci podszczytowej krawêdzi
doliny oraz na wierzchowinie rozwijaj¹ siê fi-
tocenozy d¹brów, fragmenty buczyn i bory,
g³ównie sosnowe. Lasy te s¹ siedliskiem m.in.
chronionych gatunków ro�lin, takich jak: Co-
nvallaria majalis, Frangula alnus, Hedera he-
lix, Lonicera periclymenum, Lycopodium cla-
vatum, Phallus impudicus, Polypodium vulga-
re oraz chronionych porostów.

Szczególn¹ warto�æ posiadaj¹ tu tak¿e
obiekty przyrody nieo¿ywionej jak ska³ki i od-
s³oniêcia geologiczne, zwi¹zane ze strom¹ kra-
wêdzi¹ dolinn¹, które s¹ m.in. siedliskiem licz-
nych paproci chronionych Polypodium vulga-
re i górskiego gatunku � Blechnum spicant. Bar-
dzo malowniczy jest te¿ prze³om Kwisy z by-
strzami i wodospadem w Osiecznicy.

Dolina Kwisy by³a ju¿ wcze�niej propono-
wana do ochrony w formie parku krajobrazo-
wego (PENDER i in. 1992). W stosunku do wy-
znaczonych wtedy granic proponuje siê posze-
rzyæ obszar chroniony o bardzo cenny odci-
nek dolinny do �wiêtoszowa w³¹cznie i o tere-
ny mokrade³ w �rodkowo-wschodniej czê�ci
gminy, obejmuj¹ce kompleks borowo-torfowi-
skowy Lasów Kliczkowskich, Lasu Naloty, To-
kowiska oraz Mokrad³a i nadaæ mu rangê par-
ku krajobrazowego o nazwie �Parku Krajobra-
zowego Dolina Kwisy�, a najcenniejsze, opi-
sane ni¿ej jego fragmenty chroniæ jako u¿ytki
ekologiczne b¹d� rezerwaty przyrody.

3. Uroczysko Las Stawiska � tereny mokra-
de³, le¿¹ce w pó³nocnej, przygranicznej czê�ci
gminy, w obrêbie mikroregionu Kotlina ¯agañ-
ska, cechuje trudna dostêpno�æ i dziko�æ kra-

jobrazu oraz du¿a mozaikowo�æ mikrosiedlisk.
Daje to wiêksz¹ mo¿liwo�æ realizacji bioró¿-
norodno�ci. Wzd³u¿ obni¿enia dolinnego po-
toku Czernik, do którego dochodz¹ rowy me-
lioracyjne, rozci¹ga siê bagnisto-torfowiskowy,
urozmaicony do�æ czêstymi oczkami wodny-
mi i trudno dostêpny obszar. Panuje w nim ro-
�linno�æ szuwarowa z klasy Phragmitetea (m.in.
Caricetum acutiformis, Caricetum ripariae, Gly-
cerietum maximae, Typhetum latifoliae). Miê-
dzy nimi rozci¹gaj¹ siê powierzchnie zmien-
nowilgotnych ³¹k trzê�licowych ze zwi¹zku
Molinion i p³aty sitowisk z Juncus effusus i Jun-
cus conglomeratus oraz p³aty torfowisk niskich
i przej�ciowych. Spotyka siê tu liczne skupie-
nia Eriophorum angustifolium, Viola palustris,
Hydrocotyle vulgaris, Comarum palustre oraz
niewielkie kêpy Ledum palustre.

Mozaikê fitocenoz zbiorowisk otwartych
urozmaicaj¹ zwarte zaro�la Salicetum pentan-
dro-cinereae z dominuj¹c¹ Salix cinerea i czê-
st¹ miêdzy nimi Frangula alnus. W miejscach
wyniesionych w obrêbie obni¿enia i wokó³ nie-
go dominuj¹ wilgotne wrzosowiska i stosunko-
wo m³ode bory sosnowe, w�ród których rosn¹
chronione gatunki: Cetraria islandica i Cetraria
ericetorum, Cladina arbuscula i Cladina ran-
giferina, Coelocaulon aculeatum oraz spora-
dycznie wid³aki.

W rejonie tym obok bogactwa florystycz-
nego spotyka siê interesuj¹ce gatunki fauny
m.in. ¿urawie, cietrzewie, introdukowane bo-
bry (inf. le�ników). Obszar ten wymaga objê-
cia ochron¹, przynajmniej w formie u¿ytku eko-
logicznego.

4. Torfowisko na poligonie �wiêtoszowskim
� obiekt torfowiskowy o charakterze mszarno-
turzycowym, po³o¿ony na po³udnie od Wzgó-
rza Artyleryjskiego, skupia fitocenozy torfowisk
niskich i przej�ciowych. Tutaj obok stosunko-
wo czêsto spotykanych gatunków torfowisko-
wych, takich jak Eriophorum angustifolium
i Oxycoccus palustris, licznie wystêpuj¹ gatunki
niskotorfowiskowe � Hydrocotyle vulgaris, Vio-
la palustris, Carex stellulata i Carex fusca oraz
rzadko�æ florystyczna tego terenu � Calamagro-
stis neglecta � w gminie Osiecznica stwierdzo-
ny tylko na tym stanowisku; miejscami spotyka
siê te¿ Juncus bulbosus.

5. Torfowiska przy autostradzie � s¹ to dwa
obiekty torfowiskowe po³o¿one w oddz. 202
i w po³udniowej czê�ci oddz. 189, na pó³noc
od autostrady przy zje�dzie do Pstr¹¿a; rozdzie-
la je droga poligonowa do �wiêtoszowa. Tor-
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fowiska wraz z okalaj¹cym je borem bagien-
nym Vaccinio uliginosi-Pinetum wype³niaj¹
miêdzywydmowe obni¿enia terenu. Skupia siê
na nich szereg gatunków wysokotorfowisko-
wych, jak: Andromeda polifolia, Drosera rotun-
difolia, Oxycoccus palustris, liczne torfowce
oraz gatunki torfowisk przej�ciowych jak Co-
marum palustre, Drosera intermedia, Rhyncho-
spora alba. Na jednym z nich (obiekt po³udnio-
wy) w strefie zewnêtrznej liczniej wystêpuj¹
gatunki niskotorfowiskowe (Carex stellulata,
Hydrocotyle vulgaris, Viola palustris) oraz zbio-
rowiska szuwarowe (Typhetum latifoliae, Gly-
cerietum maximae, Phragmitetum communis).
W okalaj¹cym torfowiska borze bagiennym
obficie wystêpuje gatunek chroniony � Ledum
palustre, a w najbli¿szym otoczeniu torfowisk
chronione gatunki porostów (Cetraria islandi-
ca i Cetraria ericetorum, Cladina arbuscula, Co-
elocaulon aculeatum).

6. Uroczysko Mokrad³a � uroczysko po³o-
¿one jest na po³udnie od autostrady, na odcin-
ku miêdzy zjazdami do Pstr¹¿a i do �wiêtoszo-
wa, w pó³nocnej czê�ci le�n. Jeziory. Stanowi
ono bardzo urozmaicony topograficznie i bio-
topowo obszar, na który sk³adaj¹ siê dwa �ród-
le�ne torfowiska o charakterze torfowisk wyso-
kich i przej�ciowych, fitocenozy olsu i brzezi-
ny bagiennej oraz boru bagiennego, boru wil-
gotnego i �wie¿ego na obrze¿ach torfowisk. Do
najcenniejszych sk³adników ro�linno�ci tego
obszaru nale¿y zespó³ Rhynchosporetum albae
� zbiorowiska o subarktyczno-borealnym cha-
rakterze. Wystêpuje on w kompleksie prze-
strzennym z mszarem we³niankowym Eriopho-
ro angustifolii-Sphagnetum. Tutaj skupia siê

wiele interesuj¹cych, godnych uwagi gatunków,
w tym chronionych i rzadkich, czêsto o cha-
rakterze borealnym, bêd¹cych osobliwo�ciami
florystycznymi w skali kraju. S¹ to m.in.: An-
dromeda polifolia, Juncus bulbosus, Drosera
anglica, D. intermedia, D. rotundifolia, Oxy-
coccus microcarpus, Rhynchospora alba, a tak-
¿e nieco czê�ciej spotykane: Eriophorum vagi-
natum, Ledum palustre, Oxycoccus palustris,
Veronica scutellata, które notowane s¹ równie¿
w okalaj¹cym torfowiska borze bagiennym oraz
zarastaj¹cym rowie odwadniaj¹cym. W borze
wilgotnym Molinio-Pinetum i nad rowem od
strony po³udniowej torfowiska spotkano p³aty
Galium saxatile, a na pomnikowej lipie, ko³o
ruin dawnej le�niczówki, obserwowano na-
drzewny porost chroniony � Platismatia glau-
ca. Ze wzglêdu na ró¿norodno�æ fitocenoz tor-
fowiskowych i le�nych, bogactwo flory, a tak-
¿e walory zoologiczne (m.in. rzadkie gat. p³a-
zów � A.CHLEBICKI � inf. ustna) oraz walory kra-
jobrazowe uroczysko to nale¿y do najbardziej
warto�ciowych przyrodniczo obiektów torfowi-
skowych na obszarze gminy i zas³uguje na pil-
ne objêcie ochron¹ rezerwatow¹.

7. Torfowisko Trzebieñskie � znajduje siê
ono ok. 1,5 km na pó³nocny-wschód od auto-
strady i ok. 2,5 km na pó³nocny-zachód od
wzgórza Trzebieñska Góra, w oddz. 215 i 216
w obni¿eniu terenu na styku dwóch typów fi-
tocenoz: suchych wrzosowisk Nardo-Callune-
tea i muraw piaskowych Sedo-Scleranthetea
oraz wilgotnych borów sosnowych Vaccinio-
Piceetea. Rozwija siê na zachodnich obrze¿ach
otwartego jeszcze zbiornika wody. Jest to tor-
fowisko skupiaj¹ce elementy torfowisk przej-
�ciowych (np. Comarum palustre, Eriophorum

Fot. 7. Torfowisko z mszarem we³niankowym ko³o �wiêtoszowa
(fot. T. Macicka).

angustifolium) i wysokich
(Andromeda polifolia, Dro-
sera rotundifolia, Eriopho-
rum vaginatum). Do cen-
niejszych nale¿¹ tu fitoce-
nozy mszaru we³nianki w¹-
skolistnej oraz tworz¹cego
du¿e poduchy mszaru tor-
fowcowego. W czê�ci zale-
sionej porasta je Vaccinio
uliginosi-Pinetum, w któ-
rym obok Andromeda poli-
folia i Eriophorum vagina-
tum oraz p³atów torfowców
rozwijaj¹ siê kêpy chronio-
nego Ledum palustre.
W czê�ci nieco suchszej
bór bagienny przechodzi

WITOLD BERDOWSKI, EDWARD KOZIO£, TERESA MACICKA-PAWLIK



55

w bór wilgotny Molinio-Pinetum. W nim od-
notowano stanowisko bardzo rzadkiego, zagro-
¿onego wyginiêciem grzyba � Artomyces pyxi-
datus (=Clavicorona pyxidata). Na torfowisku
tym spotykano równie¿ rzadkie gatunki p³azów
(A.CHLEBICKI� inf. ustna).

8. Torfowisko ko³o £awszowej � jest to
obiekt po³o¿ony oko³o 2,5 km na pó³nocny-
wschód od £awszowej, w po³owie drogi od wsi
do autostrady. Obejmuje dwa zatorfione obni-
¿enia u podnó¿a wyra�nego wa³u, poro�niête-
go Leucobryo-Pinetum i Cladonio-Pinetum,
w których spotyka siê chronione porosty (Ce-
traria islandica, Cladina arbuscula, Coelocau-
lon aculeatum). Wiêksze z tych torfowisk jest
miejscami grz¹skie, z ruchomym p³em. Skupia
siê na nich ro�linno�æ torfowisk wysokich
i przej�ciowych m.in. Ledum palustre i Drose-
ra rotundifolia. Wystêpuj¹ tu równie¿ du¿e po-
pulacje gatunków rzadkich w skali kraju, m.in.
Andromeda polifolia i Rhynchospora alba.

9. Starodrzew w lesie Tokowisko � frag-
menty zwartego kompleksu le�nego o nazwie
Las Suchy D¹b i Tokowisko zwracaj¹ uwagê
swym imponuj¹cym drzewostanem. Od strony
zachodniej jest to zbiorowisko kwa�nej d¹bro-
wy z potê¿nymi, roz³o¿ystymi dêbami i trawia-
stym runem, od wschodniej � �wie¿y bór so-
snowo-�wierkowy z bujnym krzewinkowym
runem (krzewinki Vaccinium myrtillus dorasta-

j¹ do 80 cm wysoko�ci), przechodz¹cy w typo-
wy bór sosnowy. W kompleksie tym spotykane
s¹ rzadkie gatunki borowe jak: Pyrola minor,
Pyrola rotundifolia, Pyrola secunda, chroniony
Lycopodium clavatum, a tak¿e naziemne i na-
drzewne porosty. W miejscach wilgotniejszych
pojawia siê Daphne mezereum i Galium saxa-
tile, wystêpuj¹cy na ni¿u tylko w Borach Dol-
no�l¹skich. Ten wspania³y starodrzew jest te¿

Fot. 8. Fragment torfowiska w pobli¿u Tomis³awia (fot. W. Berdowski)

Fot. 9. Potok Czerna Wielka z masowo wystêpuj¹-
cym wyw³ócznikiem p³ywaj¹cym Batrachium
aquatile (fot. W. Berdowski).

Walory botaniczne gminy Osiecznica (wschodnia czê�æ Borów Dolno�l¹skich)



56

siedliskiem g³uszca. Do ochrony proponuje siê
pó³nocne czê�ci oddz. 42 i 50 oraz po³udnio-
we oddz. 34 i 41 w le�n. G³uszec. Ze wzglêdu
na charakter fitocenoz jak i obecno�æ rzadkich
gatunków ro�lin i zwierz¹t obiekt ten zas³uguje
na ochronê rezerwatow¹.

10. Uroczysko Las K¹ty � le¿y w le�nic-
twie Krêpnica na po³udniowy-zachód od auto-
strady i wzgórza Trzebieñska Góra. Rozwijaj¹-
ce siê tu fitocenozy maj¹ charakter Querco ro-
boris-Pinetum z dorodnym drzewostanem so-
snowo-�wierkowo-dêbowym oraz czê�ciowo
Leucobryo-Pinetum. Uwagê przyci¹ga przede
wszystkim wspania³y starodrzew �wierkowy
i dêbowy (g³ównie w oddz. 69), w�ród którego
znajduje siê wiele okazów pomnikowych
drzew. S¹ to: sosna (obwód w pier�nicy 370
cm, wysoko�æ 30 m), wysokie i mocno uga³ê-
zione �wierki (274-280 cm, wys. 32 m) oraz
bardzo roz³o¿yste dêby (300-540 cm obwodu
i 20-30 m wys.).

Na tych olbrzymich starych drzewach roz-
wijaj¹ siê epifityczne porosty, m.in. objête ochro-
n¹: Parmelia saxatilis, Platismatia glauca i Pseu-
devernia furfuracea. W runie lasu spotyka siê inne
gatunki chronione jak Lycopodium clavatum,
Sparassis crispa, a w miejscach bardziej podmo-
k³ych � Ledum palustre. Z gatunków rzadkich
na podkre�lenie zas³uguje obecno�æ Galium sa-
xatile. Na wschodnim krañcu tego obiektu znaj-
duje siê niewielki fragment torfowiska z chro-
nion¹ rosiczk¹ Drosera rotundifolia. Do ochro-
ny w formie rezerwatu proponuje siê oddz. 69
oraz czê�ci oddz. 68, 70, 81 i 82.

11. Boles³awieckie Bory � proponowany do
ochrony obszar to kompleks borów sosnowych
�wie¿ych, wilgotnych i bagiennych wraz z frag-
mentami torfowisk i p³ytszych zabagnieñ le¿¹-
cy na pó³noc od szosy Kliczków-Boles³awiec
w oddz. 216, 232, 233, 246-250, 264-265,279
le�n. Osieczów. Wokó³ oczek wodnych i ba-
gnistych rowów wykszta³ca siê strefowo mo-
zaika zbiorowisk wodnych, bagiennych i tor-
fowiskowych, z których najczêstsze s¹ szuwa-
ry: Phragmitetum communis, Typhetum angu-
stifolii, Glycerietum maximae oraz tworz¹cy p³o
na zarastaj¹cych oczkach wodnych mszar Erio-
phoro angustifolii-Sphagnetum. W wilgotnych
(Molinio-Pinetum) i bagiennych (Vaccinio uli-
ginosi-Pinetum) borach sosnowych zwracaj¹
uwagê liczne kêpy Ledum palustre, za� na sie-
dliskach �wie¿ych (Leucobryo-Pinetum) � do-
rodny nasienny drzewostan sosnowy lub mie-

szany ze �wierkiem, bêd¹cy siedliskiem na-
drzewnych chronionych porostów (Parmelia
saxatilis, Platismatia glauca, Pseudevernia fur-
furacea). Poza wymienionymi, we florze tego
terenu spotyka siê szereg gatunków chronio-
nych i rzadkich, m.in. Daphne mezereum, Ga-
lium saxatile, Pyrola rotundifolia i Pyrola mi-
nor. Ze wzglêdu na ró¿norodno�æ szaty ro�lin-
nej i bogactwo florystyczne obiekt zas³uguje na
ochronê rezerwatow¹.

Oprócz wy¿ej omówionych i zapropono-
wanych do ochrony obszarów, do cennych
botanicznie nale¿¹:

A. Prze³om Kwisy pod Kliczkowem obej-
muj¹cy fragment lasu klonowo-lipowego Ace-
ri-Tilietum oraz pomnikowe dêby; proponowa-
ny ju¿ uprzednio do ochrony jako u¿ytek eko-
logiczny (BERDOWSKI 1992).

B. Dolina potoku Czerna Wielka (fot. 9)
ci¹gn¹ca siê na d³ugo�ci kilku kilometrów na
pó³nocny-wschód od Zagajnika i wyró¿niaj¹ca
siê du¿¹ bioró¿norodno�ci¹ (zabagnienia, miej-
sca podtorfione, fragmenty torfowisk, ³êgów ol-
szowych a dalej od koryta fitocenozy borowe).

C. Fragment m³odego lasu sosnowego
z domieszk¹ brzozy na wysokiej krawêdzi do-
liny Kwisy na po³udniowy-zachód od centrum
Kliczkowa; szczególnie cenny z uwagi na obfi-
te wystêpowanie (na pow. ok. 500 m2), rzad-
kiego na obszarze gminy Lycopodium clava-
tum.

D. Niewielkie torfowisko po³o¿one oko³o
1 km na zachód od wzgórza Kamienna Góra,
u podnó¿a stromego wzniesienia wydmowe-
go, stanowi¹cego jego naturaln¹ granicê; sku-
pia ono fitocenozy torfowisk przej�ciowych
i wysokich. Na torfowisku rozwijaj¹ siê du¿e
p³aty mszaru torfowcowego.

E. Prawobrze¿na krawêd� doliny Kwisy,
okalaj¹ca od pó³nocy, wschodu i po³udniowe-
go� wschodu wie� Kliczków w wiêkszo�ci po-
ro�niêta zboczowym gr¹dem wysokim, g³ównie
w podzespole typowym Galio sylvatici-Carpine-
tum typicum. W obrêbie omawianej fitocenozy
spotyka siê wiele dorodnych, bêd¹cych w do-
brej kondycji egzemplarzy drzew o wymiarach
pomnikowych. S¹ to m.in.: okaza³y buk, kilka
dêbów, �wierk, grab; wymagaj¹ one objêcia
ochron¹ w formie pomników przyrody.

Podsumowanie
Gmina Osiecznica jest  najwiêksz¹ i naj-

s³abiej zaludnion¹ gmin¹ dawnego wojewódz-
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twa jeleniogórskiego. Pomimo monotonnego
krajobrazu le�nego jest  interesuj¹ca pod wzglê-
dem przyrodniczym. W wyniku przeprowadzo-
nych prac inwentaryzacyjnych stwierdzono wy-
stêpowanie na tym terenie 35 gatunków chro-
nionych, w tym 26 chronionych ca³kowicie.
Obok gatunków chronionych zanotowano tu
szereg ro�lin, z których zdecydowana wiêk-
szo�æ ro�nie w siedliskach wilgotnych.

Rozmieszczenie gatunków chronionych
i rzadkich (ryc.1), zagêszczenie ich stanowisk
oraz warto�ci przyrodnicze i charakter fitocenoz
stanowi³y m.in. podstawê do zwaloryzowania
gminy pod wzglêdem botanicznym. Przedsta-
wiono szereg obszarów (ryc. 1) w obrêbie gmi-
ny Osiecznica, które zas³uguj¹ na ró¿ne formy
ochrony � od u¿ytków ekologicznych i rezer-
watów przyrody do parku krajobrazowego.

Szczególnie godne podkre�lenia s¹ tereny
mokrade³, skupiaj¹ce fitocenozy najbardziej
zagro¿one w skali kraju. St¹d te¿ d³uga lista
obszarów cennych pod wzglêdem botanicznym

i wymagaj¹cych jednocze�nie szybkiego zabez-
pieczenia przed niew³a�ciw¹ i niejednokrotnie
zbêdn¹ ingerencj¹ cz³owieka. Spo�ród propo-
nowanych do ochrony � torfowisko ko³o Tomi-
s³awia oraz dolina potoku Czerna Wielka znaj-
duj¹ siê w granicach projektowanego Obszaru
Chronionego Krajobrazu Bory Dolno�l¹skie
(PENDER i in. 1992-1994). Z pozosta³ych wiêk-
szo�æ najbardziej warto�ciowych terenów le¿y
w granicach projektowanego Parku Krajobra-
zowego Dolina Kwisy. Ich obecno�æ podnosi
niew¹tpliwie warto�æ terenów proponowanych
do ochrony wielkoobszarowej.
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Walory botaniczne gminy Osiecznica (wschodnia czê�æ Borów Dolno�l¹skich)

Botanische Bewertung der Gemeinde Osiecznica (früher Wehrau)
im östlichen Teil der Niederschlesischen Heidelandschaft

Zusammenfassung
Die Gemeinde Osiecznica gehört zu den größten und am wenigsten bewohnten Gemein-

den der ehemaligen Wojewodschaft Jelenia Góra. Trotz der monotonen Waldlandschaft ist
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dieses Gebiet in naturwissenschaftlicher Hinsicht sehr interessant. Während den botanischen
Inventarisierungsarbeiten wurden hier 35 geschützte Pflanzenarten festgestellt, darunter 26
streng geschützte Arten. Neben den unter Schutz stehenden Arten wurden hier noch zahlrei-
che andere seltene Pflanzen festgestellt, die hauptsächlich an feuchte Standorte gebunden
sind. Die Verbreitung der geschützten und ausgesuchten seltenen Pflanzenarten ist auf Abbil-
dung 1 dargestellt.

 Das Vorkommen von vielen seltenen und geschützten Pflanzenarten, ja sogar von zahl-
reichen interessanten Pflanzengesellschaften, führten zu einer hohen Bewertung des Gebietes
in botanischer Hinsicht. Die auf Abbildung 1 angezeigten Standorte sollten entsprechenden
Schutzkategorien zugeordnet werden.

 Eine ganz besondere Anerkennung verdienen einige Feuchtstandorte mit Pflanzengesell-
schaften, die in Polen stark bedroht sind. Diese sollten möglichst bald vor anthropogenen
Eingriffen geschützt werden. Hierzu gehören insbesondere das Moorgebiet bei Tomis³aw und
das Tal des Baches Czerna Wielka. Die genannten Objekte befinden sich in den Grenzen des
vorgeschlagenen Landschaftsschutzgebietes �Bory Dolno�l¹skie� (PENDER et all. 1992-1994).
Weitere für den Naturschutz wertvolle Objekte liegen im vorgeschlagenen Landschaftsschut-
zgebiet �Dolina Kwisy� (Queistal). Es wäre sinnvoll hier ein Großschutzgebiet zu gründen.

Botanické hodnoty obce Osiecznica (východní èást Dolnoslezských borù)

Souhrn
Obec Osiecznica je jednou z nejvìt�ích a nejménì zalidnìných obcí bývalého jeleno-

horského vojvodství, ale i pøes monotónní lesnatou krajinu je z pøírodovìdného hlediska
zajímavá.Výsledkem zde provádìné botanické inventarizace bylo potvrzení výskytu 35
chránìných druhù rostlin (26 zcela a 9 èásteènì). Kromì chránìných druhù zde bylo zazna-
menáno mno�ství rostlin, z nich� vìt�ina vyhledává vlhká stanovi�tì. Výskyt vybraných
chránìných a vzácných druhù ilustruje obrázek è. 1.

Výskyt vzácných a chránìných rostlin, hustota jejich lokalit, pøírodovìdné hodnoty a cha-
rakter fytocenóz se staly základem pro zhodnocení území obce z botanického pohledu. Øada
lokalit v rámci obce Osiecznica si zasluhuje rùzné formy ochrany � od pøírodních památek a
rezervací a� po krajinný park.

Vyzdvihnout je tøeba pøedev�ím mokøady, zahrnující fytocenózy, které jsou nejohro�enìj�í
v rámci celého státu. Øada zajímavých lokalit si vy�aduje rychlé zabezpeèení pøed nesprávnými
a vìt�inou i zbyteènými zásahy èlovìka. Mezi územími navrhovanými k ochranì jsou
nejdùle�itìj�í ra�elini�tì u Tomis³awi a údolí potoka Czerna Wielka, nacházející se na území
projektované Chránìné krajinné oblasti Dolnoslezské bory (PENDER et al., 1992-94). Vìt�ina
ostatních nejhodnotnìj�ích lokalit se nachází na území projektovaného krajinného parku Údolí
Kwisy. Jejich existence nespornì zvy�uje hodnotu území, pøipravovaného pro velkoplo�nou
ochranu.

Adresy autorów:

Instytut Biologii Ro�lin
Uniwersytet Wroc³awski
ul. Kanonia 6/8
50-328 Wroc³aw
e-mail: berdo@biol.uni.wroc.pl.

*Muzeum Przyrodnicze
Uniwersytetu Wroc³awskiego
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wroc³aw

WITOLD BERDOWSKI, EDWARD KOZIO£, TERESA MACICKA-PAWLIK
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Pawe³ Kwiatkowski

Zespó³ Veronico beccabungae-Mimuletum
guttati w Dolinie Bobru (Sudety Zachodnie)

Wstêp

Zbiorowiska zio³oro�lowo-szuwarowe
zwi¹zku Sparganio-Glycerion fluitantis BR.-BL.
et SISS. IN BOER 1942 by³y wielokrotnie opisy-
wane z naszego kraju. Przedmiotem opraco-
wañ by³y najczê�ciej zespo³y Sparganio-Glyce-
rietum fluitantis BR.-BL. 1925 n.n. i Glycerie-
tum plicatae (KULCZ. 1928) OBERD. 1954; pozo-
sta³e zbiorowiska tego zwi¹zku, jak Cardami-
no amarae-Beruletum erecti TUROÒ. 1985, Gly-
cerietum nemoralis-plicatae KOP. 1972, Helo-
sciadetum BR.-BL. 1931, Leersietum oryzoidis
(KRAUSE in R. TX. 1955) PASS. 1957, Nasturtie-
tum officinalis (SIEB. 1962) OBERD. et all. 1967
notowano sporadycznie w ró¿nych czê�ciach
Polski � por. m.in. TOMASZEWICZ 1979, HERBICH

1981, ¯UKOWSKI i in. 1985, BRZEG 1990, KOC

1994, RATYÑSKA 2001, MATUSZKIEWICZ 2002.
Jednym z najrzadziej opisywanych jest

zbiorowisko z dominuj¹cym przetacznikiem
bobowniczkiem i kroplikiem ¿ó³tym Veronico
beccabungae-Mimuletum guttati NIEMANN 1965.

Podczas badañ terenowych nad szat¹ ro-

TUSZKIEWICZEM (2002). Prace wykonano w ramach
projektu badawczego nr 3 P04G 066 23 finan-
sowanego przez Komitet Badañ Naukowych.

Warunki wystêpowania zespo³u
Niewielkie (6-20 m2) p³aty zespo³u Veroni-

co beccabungae-Mimuletum guttati wystêpuj¹
w Dolinie Bobru (Sudety Zachodnie), w jej �rod-
kowym biegu, na odcinku Jelenia Góra - Bole-
s³awiec. Zajmuj¹ one czê�ciowo ods³oniête dno
rzeki, ze ¿wirowatym (fot. 1) lub rzadziej piasz-
czystym b¹d� s³abo mulistym pod³o¿em. Sie-
dliska te s¹ okresowo ca³kowicie zalane prze-
p³ywaj¹c¹ wod¹, zw³aszcza w porze wczesnej
wiosny. Fitocenozy zespo³u najczê�ciej s¹ zlo-
kalizowane w przybrze¿nych partiach rzeki, w
pobli¿u jej zakoli, a tak¿e w s¹siedztwie urz¹-
dzeñ hydrotechnicznych (np. stanowiska w Pil-
chowicach, Kraszowicach). Fragmenty zespo-
³u odnaleziono równie¿ przy uj�ciach niewiel-
kich strumieni wpadaj¹cych do Bobru.

Fot. 1. Dolina Bobru w okolicach W³odzic (fot. P. Kwiatkowski).

�linn¹ Doliny Bobru w Su-
detach Zachodnich zidenty-
fikowano fitocenozy nale¿¹-
ce do tego w³a�nie zespo³u.
Z uwagi na brak dokumen-
tacji fitosocjologicznej w
krajowej literaturze za-
mieszczono tabelê (tab. 1)
zawieraj¹c¹ 12 oryginal-
nych zdjêæ oraz dokonano
porównania z analogiczny-
mi p³atami zespo³u z Nie-
miec i Czech (tab. 2).

Nazewnictwo ro�lin na-
czyniowych przyjêto za
opracowaniem MIRKA i in.
(2002). Klasyfikacjê syntak-
sonomiczn¹ ujêto za MA-
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Numer kolejny zdjêcia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S

Miejscowo�æ  Pil Nie Bru ¯er W³o W³o Kra Kra Rak Rak Bol Bol t

Wysoko�æ w m n.p.m.  238 230 203 201 193 192 186 184 174 173 171 170 a

Powierzchnia zdjêcia w m  10 8 10 6 10 10 8 15 8 10 20 6 ³

Data   .. .08.2003  15 15 23 23 13 13 21 21 6 6 6 6 o

Pokrycie warstwy
zielnej w %  50 80 65 90 65 80 100 75 85 60 55 90 �

Liczba gatunków
w zdjêciu  20 18 23 19 16 17 22 16 14 15 16 21 æ

Ch, D*Ass: Veronico beccabungae-Mimuletum guttati
   Mimulus guttatus  2 1 2 4 2 3 3 2 2 3 1 2 V
   Veronica beccabunga  + 2 .  + 1 . 1  + . 1  + . IV
   Epilobium roseum*  2  + . 1 . . . 1 2  + . . III

ChAll: Sparganio-Glycerion fluitantis
   Glyceria fluitans  . 1  +  + 1 . 1 .  + .  + . III
   Scrophularia umbrosa  + .  + . . . .  + . . . . II
   Veronica
    anagallis-aquatica  . . 1 . . . .  + 1 . .  + II

   sporadyczne: Nasturtium officinale + (10).

ChAll: Magnocaricion
   Poa palustris  1 . . .  + . 1  + . . . . II
   Phalaris arundinacea  1 . . . . . . . . .  + 1 II

   sporadyczne: Carex gracilis 1 (6); Galium palustre + (4, 10); Iris pseudacorus 1 (6).

ChAll: Phragmition
   Acorus calamus  + .  + . .  + . . . . . . II

   sporadyczne: Eleocharis palustris + (3, 7); Rorippa amphibia + (3), 2 (12); Sparganium erectum  + (4), 1 (7).

ChO: Phragmitetalia, ChCl: Phragmitetea
   Alisma plantago-aquatica  .  + .  + .  +  + . . . .  + III

   sporadyczne: Phragmites australis + (6).

ChO: Molinietalia
   Myosotis palustris  .  + . 1 . .  + 1 1  + 1 1 IV

   sporadyczne: Achillea ptarmica + (6); Galium uliginosum + (6); Juncus effusus + (7); Lythrum salicaria
   + (2), 1 (12); Sanguisorba officinalis + (3, 5).

ChCl: Bidentetea tripartiti
   Rorippa palustris  + 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 V
   Polygonum lapathifolium  + 3 + + 2 1 + 3 2 1 + + V
   Bidens tripartita  + 1 + + . . + 1 . . + 2 IV
   Polygonum hydropiper  1 + . . + . . . + + . . III
   Alopecurus aequalis  + . . . . . 1 1 . . . 1 II

   sporadyczne: Bidens cernua + (6); Ranunculus sceleratus 1 (1, 7).

Tabela 1. Zespó³ Veronico beccabungae-Mimuletum guttati NIEMANN 1965 w Dolinie Bobru
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Przestrzennie p³aty zespo³u kontaktuj¹ siê
od strony l¹du z innymi zbiorowiskami szuwa-
rowymi klasy Phragmitetea (fot. 2) lub fragmen-
tarycznie rozwiniêtymi zbiorowiskami lasów ³ê-
gowych zwi¹zku Alnion incanae (= Alno-Pa-
dion), natomiast od strony lustra wody z czê-
stymi w Dolinie Bobru zbiorowiskami hydrofi-
tów z przewag¹ w³osienniczników Batrachium
sp. (zwi¹zek Ranunculion fluitantis).

Podobne p³aty zespo³u rozwijaj¹ siê tak¿e
w innych czê�ciach Sudetów Zachodnich. Od-
powiednie siedliska z wykszta³conymi p³atami
omawianego zespo³u obserwowano w dolinie
Kamiennej, Kamienicy i £omnicy na obszarze
Kotliny Jeleniogórskiej i Przedgórza Karkono-
szy w Sudetach Zachodnich.

Sk³ad florystyczny
Stosunki florystyczne zespo³u przedstawia

tabela 1. Zawarto w niej zdjêcia fitosocjologicz-
ne z �dobrze wykszta³conymi� fragmentami
zespo³u � pomiêto szereg p³atów tworz¹cych
postacie kad³ubowe, w których obok kroplika
¿ó³tego Mimulus guttatus wystêpowa³y skupie-
nia jednego b¹d� co najwy¿ej trzech-czterech
gatunków.

W ró¿nym stopniu zwarte p³aty (50-100%)
tworz¹ przede wszystkim gatunki charaktery-
styczne i wyró¿niaj¹ce zespó³, zw³aszcza kro-
plik ¿ó³ty Mimulus guttatus, który nadaje mu
charakterystyczny wygl¹d (fot. 2). Wiêksze zna-
czenie maj¹ tak¿e gatunki nadbrze¿nych tero-
fitów klasy Bidentetea tripartiti � spo�ród nich
w ka¿dym p³acie zespo³u wystêpuje Polygonum

Numer kolejny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ChCl: Artemisietea vulgaris
   Myosoton aquaticum . . 1 2 . 1 1  + 1 . 2  + IV
   Mentha longifolia . 1  +  + 1 . 2 . . . . 1 III
   Symphytum officinale  + . . . . . . . . .  +  + II
   Tanacetum vulgare  + . . . . . .  + 1 . . . II
   Saponaria officinalis . . .  + . 1 . . . . .  + II

   sporadyczne: Artemisia vulgaris + (2), 1 (10); Barbarea vulgaris 1 (3); Capsella bursa-pastoris + (10);
   Elymus caninus + (4, 11); Epilobium hirsutum + (1, 12); Oenothera biennis + (6); Rumex obtusifolius +
   (3); Senecio viscosus + (10, 12); Urtica dioica + (1, 9).

ChCl: Isoeto-Nanojuncetea
   Gnaphalium uliginosum . 1  +  +  + 1  +  + . . 1 . IV

   sporadyczne: Juncus bufonius + (7); Limosella aquatica + (3); Plantago intermedia + (3).

Towarzysz¹ce
   Agrostis stolonifera . . 1 . . . .  + 1  + .  + III
   Lycopus europaeus  + . . .  + . . . . . 1 1 II
   Batrachium fluitans . .  + . . .  + . . . .  + II
   Melandrium rubrum . . .  + .  + . . . .  + . II
   Callitriche verna . . . .  + .  + . . .  + . II
   Erysimum cheiranthoides . . . .  + . . .  + 1  + . II

sporadyczne: Agrostis gigantea + (6), 1 (11); Barbarea stricta + (3), 1 (5); Cardaminopsis halleri + (1), 1 (4);
Conyza canadensis + (5, 12); Epilobium obscurum + (1, 5); Galinsoga ciliata + (1); G. parviflora + (10); Hesperis
matronalis + (7); Lemna minor + (3, 4); Lysimachia nummularia + (2); Mentha aquatica + (2); Ranunculus
repens + (2, 3); Scrophularia nodosa + (9); Stellaria palustris + (7, 8); Trifolium hybridum + (2).

Obja�nienia:  Pil � Pilchowice; Nie � Nielestno; Bru � Brunów; ¯er � ¯erkowice; W³o � W³odzice; Kra �
Kraszowice; Rak � Rakowice; Bol � Boles³awiec.
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lapathifolium i Rorippa palustris. Czê�ciej no-
towano równie¿ niektóre gatunki nitrofilne klasy
Artemisietea vulgaris, np. Myosoton aquaticum,
oraz namuliskowe klasy Isoëto-Nanojuncetea
(Gnaphalium uliginosum). Pozosta³e ro�liny
wystêpuj¹ sporadycznie. Dotyczy to gatunków
szuwarowych ze zwi¹zków Sparganio-Glyce-
rion fluitantis, Magnocaricion, Phragmition
i klasy Phragmitetea oraz ro�lin wilgotnych ³¹k
rzêdu Molinietalia (poza Myosotis palustris),
a tak¿e gatunków towarzysz¹cych. Z wymie-
nionych grup nieco czê�ciej spotykano jedy-
nie Agrostis stolonifera, Glyceria fluitans i My-
osotis palustris. £¹cznie w poszczególnych p³a-
tach tego ksenospontanicznego, jednowarstwo-
wego zbiorowiska rejestrowano od 14 do 23
gatunków ro�lin kwiatowych.

Zró¿nicowanie
i pozycja syntaksonomiczna

Zespó³ Veronico beccabungae-Mimuletum
guttati opisa³ po raz pierwszy NIEMANN (1965) z
obszaru Turyngii (Niemcy). W pó�niejszym
okresie by³ on kilkakrotnie podawany z Nie-
miec i Czech (HILBIG 1971, GALUNDER i PATZKE

1989, POTT 1995, BLA�KOVÁ 1999, JEHLIK 2000,

SCHUBERT 2001). W naszym kraju jedynie z ob-
szaru Wielkopolski BRZEG i  WOJTERSKA (1996)
podaj¹ omawiane zbiorowisko na podstawie
danych niepublikowanych. Prezentowane
w pracy zdjêcia fitosocjologiczne z Doliny Bo-
bru s¹ wiêc prawdopodobnie pierwszym, szcze-
gó³owym opisem zbiorowiska w naszym kraju.

Ró¿nice i podobieñstwa miêdzy wybrany-
mi postaciami zespo³u z Europy �rodkowej
przedstawiono w tabeli 2. W ka¿dym przypad-
ku notowano gatunki charakterystyczne zespo³u
Mimulus guttatus i Veronica beccabunga; po-
nadto stale w p³atach zespo³u pojawia³y siê nie-
które gatunki z pozosta³ych syntaksonów: Gly-
ceria fluitans, Myosotis palustris i Rumex obtu-
sifolius. Ró¿nice dotycz¹ udzia³u niektórych
gatunków b¹d� grup ekologicznych. Kolumnê
pierwsz¹ (materia³y fitosocjologiczne NIEMAN-
NA 1965) wyró¿nia wiêkszy udzia³ Galium pa-
lustre, Ranunculus repens a zw³aszcza ro�lin
³¹kowych rzêdu Molinietalia oraz ca³kowity
brak gatunków klasy Bidentetea tripartiti
i Isoëto-Nanojuncetea. Z kolei kolumna druga
(GALUNDER i PATZKE 1989) i czwarta (autora)
charakteryzuje siê wiêksz¹ rol¹ gatunków nad-
brze¿nych terofitów i ro�lin namuliskowych
(Bidentetea tripartiti, Isoëto-Nanojuncetea).
W kolumnie trzeciej (BLA�KOVÁ 1999) zwraca
miêdzy innymi uwagê minimalny udzia³ gatun-

Fot. 2. P³at zespo³u Veronico beccabungae-Mimuletum guttati (fot. P. Kwiatkowski).

PAWE£ KWIATKOWSKI
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Tabela 2. Zró¿nicowanie florystyczne zespo³u Veronico beccabungae-Mimuletum guttati

Numer kolumny 1 2 3 4
Liczba zdjêæ 15 5 10 12

Ch, D*Ass: Veronico beccabungae-Mimuletum guttati
   Mimulus guttatus V 2 - 5 5 + - 5 V + - 5 V 1 - 4

   Veronica beccabunga IV r - 3 1 + III + - 2 IV + - 2

   Epilobium roseum* III r - 1 . . III + - 2

ChAll: Sparganio-Glycerion fluitantis
   Glyceria fluitans IV r - 4 3 1 II r - 3 III + - 1

   Nasturtium officinale I + - 4 . . I +

   Veronica anagallis-aquatica I 2 . . II + - 1

   Scrophularia umbrosa . . I + II +

   Leersia oryzoides . . I + .

ChAll: Magnocaricion
   Phalaris arundinacea II + . III r - 3 II + - 1

   Galium palustre IV r - 2 . . I +

   Carex gracilis I r . . I 1

   Iris pseudacorus I r . . I 1

   Poa palustris . II + - 1 . II + - 1

   Carex rostrata I 1 . . .

ChAll: Phragmition
   Eleocharis palustris I + - 2 . . I +

   Rorippa amphibia . . I + I + - 2

   Equisetum fluviatile I + . . .
   Acorus calamus . . . II +

   Sparganium erectum . . . I + - 1

ChO: Phragmitetalia, ChCl: Phragmitetea
   Alisma plantago-aquatica I 1 . . III +

   Phragmites australis . . . I +

ChO: Molinietalia
   Myosotis palustris II + - 1 3 + - 1 II + - 1 IV + - 1

   Juncus effusus I r 5 1 - 3 . I +

   Achillea ptarmica II r - 1 . . I +

   Galium uliginosum II r - + . . I +

   Lythrum salicaria . . I + I + - 1

   Lotus uliginosus IV r - 2 . . .
   Equisetum palustre I 1 . . .
   Juncus conglomeratus I + - 1 . . .
   Filipendula ulmaria I + - 1 . . .
   Scirpus sylvaticus I + . . .
   Caltha palustris I r - + . . .
   Sanguisorba officinalis . . . I +

Zespó³ Veronico beccabungae-Mimuletum guttati w Dolinie Bobru (Sudety Zachodnie)
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Numer kolumny 1 2 3 4

ChCl: Bidentetea tripartiti
   Polygonum hydropiper . 5 1 - 2 II + - 3 I + - 1

   Rorippa palustris . 5 + - 2 II + V + - 3

   Polygonum lapathifolium . 1 1 II + - 1 V + - 3

   Bidens tripartita . 3 1 . IV + - 2

   Bidens frondosa . . IV + - 2 .
   Rumex maritimus . . I + .
   Bidens radiata . 2 1 . .
   Alopecurus aequalis . . . II + - 1

   Bidens cernua . . . I +

   Ranunculus sceleratus . . . I 1

ChCl: Artemisietea vulgaris
   Rumex obtusifolius II r 2 + II + - 1 I +

   Mentha longifolia II r - 1 . II + - 1 III + - 2

   Urtica dioica . . IV + - 2 I +

   Epilobium hirsutum . . II r - + I +

   Tanacetum vulgare . . I + II + - 1

   Artemisia vulgaris . . I + - 2 I + - 1

   Symphytum officinale . . I r - + II +

   Chenopodium album . . I r I +

   Capsella bursa-pastoris . 1 + . I +

   Calystegia sepium . . I + .
   Cirsium arvense . . I + .
   Melilotus alba . . I + .
   Myosoton aquaticum . . . IV + - 2

   Saponaria officinalis . . . II + - 1

   Barbarea vulgaris . . . I 1

   Senecio viscosus . . . I +

ChCl: Isoeto-Nanojuncetea
   Plantago intermedia . 1 1 II r - + I +

   Juncus bufonius . 5 + - 2 I + I +

   Gnaphalium uliginosum . 5 1 - 3 . IV + - 1

   Limosella aquatica . 1 1 . I +

Towarzysz¹ce
   Ranunculus repens IV + - 3 . II + - 1 I +

   Agrostis stolonifera I r 1 + . III + - 1

   Cardamine amara III r - 2 . II + - 1 .
   Poa trivialis I r - 1 . I + - 1 .
   Holcus lanatus I + 1 + . .
   Epilobium obscurum II r - 1 . . I +

   Lysimachia nummularia I + . . I +

   Polygonum persicaria . 2 1 - 2 II + .
   Poa annua . 1 + I + .
   Lycopus europaeus . . III + - 2 II + - 1

   sporadyczne 20 9 18 15

Obja�nienia: 1 � NIEMANN 1965; 2 � GALUNDER i PATZKE 1989; 3 � BLAZKOVA 1999; 4 � KWIATKOWSKI 2003.
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ków szuwarowych oraz zwiêkszone wystêpo-
wanie Bidens frondosa, gatunku nie spotyka-
nego w innych postaciach zespo³u.

Zakwalifikowanie zespo³u Veronico becca-
bungae-Mimuletum guttati do wy¿szych jedno-
stek syntaksonomicznych nie budzi³o w¹tpli-
wo�ci. W opinii wszystkich autorów (por. po-
wy¿ej) omawiane zbiorowisko nale¿y do

zwi¹zku Sparganio-Glycerion fluitantis BR.-BL.
et SISS, in BOER 1942, rzêdu Phragmitetalia KOCH

1926 i klasy Phragmitetea R. TX. et PRSG. 1942.
Ustalenie ewentualnej skali zmienno�ci

tego zespo³u wymaga analizy bogatszych ma-
teria³ów fitosocjologicznych, zw³aszcza z po-
zosta³ych czê�ci Sudetów.
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Die Pflanzengesellschaft Veronico beccabungae-Mimuletum guttati
im Bobertal (Westsudeten)

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurden diagnostische Merkmale, wie die Zusammensetzung der

Pflanzenarten, die Standortbeschaffenheiten usw. der behandelten Pflanzengesellschaft aus
dem Bobertal (Tabelle 1) beschrieben. Zum Vergleich wurden auch Beschreibungen für ähnli-
che Phytozönosen aus Deutschland und Tschechien herangezogen (Tabelle 2).

Zespó³ Veronico beccabungae-Mimuletum guttati w Dolinie Bobru (Sudety Zachodnie)
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Spoleèenstvo Veronico beccabungae-Mimuletum guttati
v údolí øeky Bobru (Západní Sudety)

Souhrn
V práci je pøedstavena floristicko-fytosociologická charakteristika (stanovi�tní podmínky,

floristická skladba, diagnostické druhy) spoleèenstva Veronico beccabungae-Mimuletum gut-
tati (tab. 1) z údolí Bobru v Západních Sudetech. Jsou tu té� provedena srovnání s podobnými
fytocenózami, popsanými z Nìmecka a Èech (tab. 2).

Adres autora:
Katedra Botaniki i Fizjologii Ro�lin
Akademia Rolnicza
ul. Cybulskiego 32
50-205 Wroc³aw
e-mail: pkwiat@ozi.ar.wroc.pl
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Godny ochrony fragment buczyny
zio³oro�lowej Aceri-Fagetum
J. BARTSCH & M. BARTSCH 1940 w Zieleñcu
(Góry Bystrzyckie, Sudety �rodkowe)

Wstêp
Badania fitosocjologiczne nad zespo³ami

le�nymi s¹ prowadzone w Polsce od wielu lat,
 a ich wyniki podsumowywane s¹ regularnie
w szeregu syntetycznych publikacji, których
mo¿liwo�æ zaprezentowania znacznie przekra-
cza ramy niniejszego artyku³u. Dobry stan po-
znania polskich lasów powoduje wiêc, ¿e nowe
ich zespo³y znajdujemy bardzo rzadko � w
wiêkszo�ci s¹ to lasy specyficznych typów sie-
dlisk wystêpuj¹ce na bardzo ma³ych obszarach.
Tak te¿ przedstawia siê historia odnalezienia w
Polsce zespo³u Aceri-Fagetum, który po raz
pierwszy rozpoznano w Polsce dopiero w roku
1995, niezale¿nie od siebie w Beskidzie ¯y-
wieckim i �l¹skim (WILCZEK 1995, BODZIARCZYK

� inf. ustna) oraz w Bieszczadach (JAWORSKI i in.
1995). Buczyny zio³oro�lowe s¹ zespo³em cha-
rakterystycznym dla Alp, stamt¹d te¿ po raz
pierwszy by³y opisane dla nauki. Odznaczaj¹
siê drzewostanem z przewag¹ buka nad jawo-
rem i �wierkiem, czêsto ze znaczn¹ domieszk¹
jarzêbiny. Runo jest bujne i bogate w gatunki,
za� w jego sk³adzie dominuj¹ wysokie byliny
zio³oro�li górskich przechodz¹ce z klasy Betu-
lo-Adenostyletea. Lasy te, które z obszaru Nie-
miec opisywano z wysoko�ci 960-1480 m
n.p.m. (MATUSZKIEWICZ J. M. 2001), w Polsce
notowane by³y ni¿ej: na wysoko�ci 850-1175
m w Beskidzie i 930-1230 m w Bieszczadach
(BODZIARCZYK i �WIERKOSZ, npbl.).

Odkrycie nawet niewielkiego p³atu buczyn
zio³oro�lowych w Sudetach, wskazuj¹ce na
potencjalne mo¿liwo�ci szerszego rozprzestrze-
nienia tego rzadkiego zespo³u, powoduje wy-
pe³nienie istotnej luki w jego rozmieszczeniu
geograficznym.

Opis fizjograficzny terenu
Opisywany obszar znajduje siê w bezpo-

�rednim s¹siedztwie miejscowo�ci Zieleniec

(Góry Bystrzyckie), na po³udnie od ko�cio³a,
oko³o 200 m od szosy asfaltowej biegn¹cej
przez centrum wsi. Moj¹ uwagê zwróci³ nañ
prof. dr hab. Andrzej Wiktor, który poprosi³
mnie o opis tego niewielkiego terenu, bardzo
cennego faunistycznie z uwagi na wystêpowa-
nie rzadkich gatunków miêczaków, zwi¹zanych
z butwiej¹cym drewnem i powalonymi pniami
drzew li�ciastych. Teren zajêty przez zio³oro-
�lowe buczyny oraz towarzysz¹ce im typy sie-
dlisk zajmuje 0,98 ha w oddzia³ach 312f oraz
312g, le�nictwa Zieleniec, Nadle�nictwa Zdro-
je i le¿y na wysoko�ci oko³o 860-880 m n.p.m.

Góry Bystrzyckie wg podzia³u geobotanicz-
nego SZAFERA (1972) le¿¹ w Okrêgu Sudety Za-
chodnie, Podokrêgu Sudety �rodkowe w Dzia-
le Sudety, Podprowincja Hercyñsko-Sudecka,
Prowincja �rodkowoeuropejska Górska. W re-
gionalizacji pluwiotermicznej zaliczone zosta³y
do regionu 5F, klimatu ch³odnego i wystarcza-
j¹co wilgotnego, st¹d okres wegetacyjny trwa
tu tylko 170 dni (SCHMUCK 1960).

Pod³o¿e geologiczne opisywanego obsza-
ru stanowi¹ ³upki ³yszczykowe z wk³adkami
kwarcytów, wapieni krystalicznych i ambifoli-
tów nale¿¹ce do krystaliniku orlicko-bystrzyc-
kiego (STUPNICKA 1989). Na pod³o¿ach tych
wykszta³caj¹ siê z regu³y gleby brunatne kwa-
�ne lub wy³ugowane, jednak szczegó³owe ba-
dania glebowe nie by³y tu prowadzone.

Metodyka badañ
Na ca³ym terenie oddzia³u 312f, g przepro-

wadzono badania florystyczne oraz analizê fi-
tosocjologiczn¹ ro�linno�ci pos³uguj¹c siê me-
tod¹ BRAUN-BLANQUETA (1964). Uk³ad systema-
tyczny zbiorowisk ro�linnych i przynale¿no�æ
syntaksonomiczn¹ poszczególnych gatunków
przyjêto wed³ug W. MATUSZKIEWICZA (2001).
W tabelach fitosocjologicznych zastosowano
skalê 12 punktow¹ (r, +, 1-10), za� ilo�ciowo�æ
gatunków w tabelach przedstawiono w skali
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procentowej. Skala 12-punktowa (DOMIN 1923)
jest stosowana szeroko w fitosocjologii czeskiej
oraz w czê�ci polskich opracowañ fitosocjolo-
gicznych, ka¿da cyfra okre�la tu szacunkowy
stopieñ pokrycia terenu w %(x10), + pokrycie
2-9%, za� r � 1% pokrycia. Nazewnictwo ro-
�lin wy¿szych przyjêto wg MIRKA i in. (2002),
za� mszaków za OCHYR¥ i SZMAJD¥ (1992). Wiek
drzewostanów okre�lono szacunkowo w tere-
nie, a nastêpnie sprawdzono aktualne materia-
³y z III Rewizji Urz¹dzania Lasu (BULiGL o.
w Brzegu, mat npbl.).

Wyniki
Zbiorowiska ro�linne

Na badanym terenie wystêpuj¹ dwa typy
zbiorowisk ro�linnych. W czê�ci zachodniej,
na powierzchni oko³o 0,3 ha, wystêpuj¹ zio³o-
ro�lowe ³¹ki górskie czê�ciowo zarastaj¹ce
krzewami. Ca³a czê�æ wschodnia zajêta jest
przez zbiorowisko le�ne, o charakterze ¿yznej
buczyny zio³oro�lowej Aceri-Fagetum.

1. Ass. Aceri-Fagetum J. BARTSCH & M. BARTSCH

1940
Wystêpuj¹ce w oddz. 312 f zbiorowisko

le�ne stanowi mozaikê p³atów, stanowi¹cych
stadia regeneracyjne górskiej buczyny zio³oro-
�lowej Aceri-Fagetum J. BARTSCH & M. BARTSCH

1940 (tabela 1). Ich powstanie nale¿y wi¹zaæ z
zaprzestaniem u¿ytkowania (prawdopodobnie
z pocz¹tkiem XX wieku) wystêpuj¹cych tu nie-
gdy� ³¹k lub pastwisk, na których ros³y poje-
dyncze okazy buków, jaworów i �wierków.
Zaprzestanie u¿ytkowania doprowadzi³o do
obfitego rozwoju podrostu jarzêbiny, która
obecnie, w wieku oko³o 80-90 lat, wydziela siê
z drzewostanu. W jej miejsce intensywnie od-
nawiaj¹ siê buk i jawor, struktura piêtrowa wska-
zuje wiêc na stadia regeneracyjne lasu.

W runie badanych p³atów dominuj¹ gatun-
ki zio³oro�lowe, przechodz¹ce z klasy Betulo-
Adenostyletea oraz ogólnole�ne gatunki acydo-
filne, co jest cech¹ charakterystyczn¹ zbioro-
wisk z grupy górskich lasów zio³oro�lowych
(MATUSZKIEWICZ J. M. 2001). Tak¿e charaktery-
styczna kombinacja gatunków dok³adnie od-
powiada kombinacji podawanej dla Aceri-Fa-
getum przez MUCINÊ i in. (1993) oraz cytowa-
nej przez J. M. MATUSZKIEWICZA (2001) w tabeli
zbiorczej 3.39, przedstawiaj¹cej zró¿nicowa-
nie lasów klonowo-lipowych i jaworowych
w Polsce. Od opisywanych w literaturze bu-
czyn zio³oro�lowych zbiorowisko to ró¿ni siê
jedynie wystêpowaniem Lunaria rediviva, któ-
ra dominuje w jednym p³acie, we wschodniej

czê�ci oddzia³u 312 f, w s¹siedztwie szeregu
jaworów, prawdopodobnie pochodz¹cych z na-
sadzenia przy dawnej drodze �ródpolnej.

P³aty rozwijaj¹ce siê w wy¿szej czê�ci sto-
ku s¹ ubo¿sze w gatunki le�ne i zio³oro�lowe,
wy¿szy za� udzia³ i stopieñ pokrycia osi¹gaj¹
tu ogólnole�ne gatunki acydofilne (Vaccinium
myrtillus, Calamagrostis arundinacea, Maian-
themum bifolium czy Solidago virgaaurea). Fakt
ten ma zwi¹zek z charakterystycznymi dla sie-
dlisk stokowych zjawiskami wymywania sub-
stancji pokarmowych z wy¿szych partii stoku.

2. Pozosta³e zbiorowiska ro�linne
Zachodnia czê�æ obszaru (oddz. 312 g)

zajêta jest przez zbiorowiska zio³oro�lowe
i zaro�lowe (tab. 1). Ich powstanie nale¿y wi¹-
zaæ z d³ugotrwa³ym u¿ytkowaniem pastwisko-
wym lub ko�nym tego fragmentu, które zarzu-
cono, przez co mo¿liwo�æ niezak³óconego roz-
woju uzyska³y wysokie byliny oraz krzewy.
W chwili obecnej omawiany teren stanowi mo-
zaikê ³¹ki zio³oro�lowej, w której dominuj¹c¹
rolê graj¹ wysokie, higrofilne byliny, oraz za-
ro�li wierzbowych, których runo wyra�nie na-
wi¹zuje do zbiorowisk zio³oro�lowych z klasy
Betulo-Adenostyletea.

Sk³ad florystyczny p³atów dokumentuj¹
zdjêcia nr 6 i 7.

Zdjêcie nr 6, powierzchnia 50 m2; wys. 870
m n.p.m., stok N, 5o; 20.06.2002; pokrycie
warstwy runa 100%, pokrycie przez mszaki 5%.

Cl. Betulo-Adenostyletea: Chaerophyllum
hirsutum 1; Geranium sylvaticum +; Petasites
albus +; Streptopus amplexifolius +; Rumex al-
pestris +; Valeriana sambucifolia +; Veratrum
lobelianum +; Ranunculus platanifolius +;

Cl. Molinio-Arrhenatheretea: Filipendula
ulmaria 2; Crepis paludosa 2; Geum rivale 1;
Cirsium oleraceum +; Cirsium rivulare +; Alche-
milla acutiloba +; Dactylis glomerata +; Phyteu-
ma spicatum r; Alopecurus pratensis r; Alche-
milla gracilis r; Juncus effusus r; Valeriana dioica
r; Poa pratensis r; Dactylorhiza majalis r;

Towarzysz¹ce: Athyrium filix-femina +;
Cardaminopsis halleri +; Equisetum palustre +;
Dactylorhiza fuchsii +; Leucoium vernum +;
Myosotis nemorosa +; Stellaria nemorum +;
Ranunculus lanuginosus; Rhytidiadelphus squ-
arrosus d +; Primula elatior r; Carex sylvatica r;
Eurphorbia esula r.

Zdjêcie nr 7, powierzchnia 50 m2; wys. 875
m n.p.m., stok N, 5o; 20.06.2002; zwarcie war-
stwy krzewów 80%; pokrycie warstwy runa
100%, zwarcie mszaków 5%.

Drzewa i krzewy: Salix caprea b 5; Rosa
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Tabela 1. Ass. Aceri-Fagetum J. BARTSCH & M BARTSCH 1940

Numer zdjêcia 1 2 3 4 5 S
Powierzchnia [m2] 80 100 100 100 100 t
Wysoko�æ n.p.m. [m] 880 870 860 860 870 a
Nachylenie stoku [w stopniach] 10 10 10 5 5 ³
Data (2000) 20.06 20.06 20.06 20.06 20.06 o
Zwarcie warstwy drzew (a) [w %] 80 80 70 60 50 �
Zwarcie warstwy krzewów (b) [w %] . 5 30 10 30 æ
Pokrycie warstwy runa (c) [w %] 100 90 90 100 100
Pokrycie warstwy mszaków (d) [w %] . . . + .
Liczba gatunków 20 24 27 23 23

Drzewa:
Sorbus aucuparia a 1 6 1 . . 100
Sorbus aucuparia b . + . . 3 .
Sorbus aucuparia c + + + + + .
Acer pseudoplatanus a . . 2 4 5 100
Acer pseudoplatanus b . . . . 1 .
Acer pseudoplatanus c + r + + . .
Fagus sylvatica a 2 2 4 2 . 80
Fagus sylvatica b . + 2 1 . .
Fagus sylvatica c 2 + 2 + . .
Picea abies a 5 . . . . 40
Picea abies b . . 1 . . .
Picea abies c + . . . . .
Cl. Betulo-Adenostyletea (D. Ass. Aceri-Fagetum):
Polygonatum verticillatum + 1 1 + + 100
Streptopus amplexifolius + + 1 + + 100
Veratrum lobelianum + 1 1 1 + 100
Cicerbita alpina . 2 + 3 1 80
Ranunculus platanifolius . + + + + 80
Melandrium rubrum + + + . + 80
Rumex alpestris . . + . + 40
Anthriscus nitida . . . + + 40
Carduus personata . . . . + 20
All. Fagion sylvaticae & Acerion pseudoplatanii:
Prenanthes purpurea 1 + + + + 100
Lunaria rediviva . . + 1 5 60
Galeobdolon * montanum . . + + + 60
Rubus sect. Glandulosii . . 1 + . 40
Dentaria enneaphyllos . . + . . 20
Or. Fagetalia & Cl. Querco-Fagetea:
Lilium martagon + . + + + 80
Anemone nemorosa + . . + . 40
Dryopteris filix-mas . . + . + 40
Sporadycznie: Aegopodium podagraria 5 (+); Allium ursinum 4 (+); Mercurialis perennis 4 (+);
Milium effusum 2 (1); Scrophularia nodosa 5 (+).
Towarzysz¹ce:
Oxalis acetosella + r + + + 100
Senecio ovatus . + + + + 80
Stellaria nemorum . r + + + 80
Athyrium filix-femina + 1 + 1 . 80
Dryopteris carthusiana + + + + . 80
Rubus idaeus . + + . + 60
Calamagrostis arundinacea 3 + + . . 60
Vaccinium myrtillus 1 1 + . . 60
Maianthemum bifolium + + + . . 60
Dryopteris dilatata + + . . . 40
Deschampsia flexuosa 1 + . . . 40
Solidago virgaaurea + + . . . 40
Sporadycznie: Crepis paludosa 2(+), Hypnum cupressiforme 4(+), Urtica dioica 5(+).
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pendulina b 2; Acer pseudoplatanus b 1, c +;
Salix silesiaca +.

Cl. Betulo-Adenostyletea: Petasites albus 2;
Veratrum lobelianum 1; Chaerophyllum hirsu-
tum +; Geranium sylvaticum +; Streptopus am-
plexifolius +; Rumex alpestris +; Valeriana sam-
bucifolia +; Cicerbita alpina +; Anthriscus niti-
da +; Melandrium rubrum +.

Cl. Molinio-Arrhenatheretea: Filipendula
ulmaria 2; Cirsium oleraceum 1; Crepis palu-
dosa +; Geum rivale +; Cirsium rivulare +; Phy-
teuma spicatum +;

Towarzysz¹ce: Athyrium filix-femina +;
Cardaminopsis halleri +; Equisetum palustre +;
Dactylorhiza fuchsii r; Leucoium vernum +;
Myosotis nemorosa +; Stellaria nemorum +;
Rhytidiadelphus squarrosus d +; Primula ela-
tior +; Senecio ovatus +; Vicia sepium r; Carda-
mine amara r; Chrysosplenium alternifolium r,
Anemone nemorosa r.

Szczegó³owa klasyfikacja fitosocjologiczna
tych zbiorowisk nie jest obecnie mo¿liwa. Na-
wi¹zuj¹ one do górskich zio³oro�li przypoto-
kowych, a jednocze�nie utrzymuj¹ siê w nich
relikty dawnych zbiorowisk ³¹kowych z klasy
Molinio-Arrhenatheretea, które pozwalaj¹
twierdziæ, ¿e poprzednio wystêpowa³a tu ³¹ka
ko�na z zespo³u Cirsietum rivularis.

Flora naczyniowa
Flora naczyniowa oddzia³ów 312f i 312g

obejmuje 96 gatunków. S¹ to gatunki le�ne, zio-
³oro�lowe i ³¹kowe, w wiêkszo�ci charaktery-
styczne dla naturalnych i pó³naturalnych zbio-
rowisk górskich � na li�cie znalaz³ siê tylko je-
den kenofit � Lupinus polyphyllus, którego kil-
ka okazów wystêpuje w pobli¿u zachodniej
granicy obszaru. Na uwagê zas³uguje obfite wy-
stêpowanie gatunków górskich � a¿ 27 gatun-
ków, co stanowi prawie 30% ca³kowitej flory
obszaru.

Podkre�liæ trzeba wystêpowanie gatunków
zagro¿onych w Polsce wyginiêciem lub objê-
tych ochron¹ prawn¹. Nale¿¹ do nich:
a) storczyk Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii) � ga-

tunek chroniony ca³kowicie, ujêty na Li�cie
gatunków wymieraj¹cych i zagro¿onych
w Polsce (ZARZYCKI i SZEL¥G 1992, kat. V), oko-
³o 80 okazów wystêpuje na ³¹ce w zachod-
niej czê�ci oddzia³u 312, ponadto bardzo
liczny na wilgotnej ³¹ce pomiêdzy lasem
a szos¹ w Zieleñcu.

b) �nie¿yca wiosenna (Leucoium vernum) � ga-
tunek chroniony ca³kowicie, ujêty na Li�cie
gatunków wymieraj¹cych i zagro¿onych
w Polsce (ZARZYCKI i SZEL¥G 1992, kat. V) �
du¿a populacja w zachodniej czê�ci, na gra-

nicy zbiorowiska zio³oro�lowego i zakrze-
wieñ wierzbowych.

c) dzwonek szerokolistny (Campanula latifo-
lia) � ujêty na Li�cie gatunków wymieraj¹-
cych i zagro¿onych w Polsce (ZARZYCKI i SZE-
L¥G 1992, kat. R). Jedno stanowisko na ³¹ce
na skraju lasu.

d) storczyk majowy (Dactylorhiza majalis) �
gatunek chroniony ca³kowicie, odnalezio-
no tylko jeden okaz na ³¹ce w zachodniej
czê�ci obszaru.

e) lilia z³otog³ów (Lilium martagon) � gatunek
chroniony ca³kowicie, bardzo pospolity
w lasach, szczególnie we wschodniej czê-
�ci terenu (kilkaset okazów).

f) ciemiê¿yca zielona (Veratrum lobelianum)
� gatunek chroniony ca³kowicie, pospolity
zarówno w lasach jak i zbiorowiskach zio-
³oro�lowych.

g) pierwiosnka wynios³a (Primula elatior) � ga-
tunek chroniony czê�ciowo, wystêpuje
w rozproszeniu w zbiorowiskach zio³oro-
�lowych w czê�ci zachodniej.

Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e du¿e populacje
rzadkich ju¿ w Sudetach gatunków zwi¹zanych
z biotopami ¿yznych lasów li�ciastych i zio³oro-
�li, które straci³y wiele stanowisk wskutek zmian
w sposobie zagospodarowania terenu i intensy-
fikacji gospodarki le�nej. Nale¿y wymieniæ tu
w pierwszej kolejno�ci gatunki takie jak Strepto-
pus amplexifolius, Rumex alpestris, Ranunculus
platanifolius czy Geranium sylvaticum.

Lista florystyczna
Listê utrzymano w kolejno�ci alfabetycznej,

rezygnuj¹c z podzia³u taksonomicznego. Prze-
mawia za tym niewielka liczba stwierdzonych
taksonów:

Acer pseudoplatanus L.; Achillea millefol-
lium L.; Aegopodium podagraria L.; Alchemilla
acutiloba OPIZ., Alchemilla gracilis OPIZ.; Allium
ursinum L.; Alopecurus pratensis L.; Anemone
nemorosa L.; Angelica sylvestris L.; Anthriscus
nitida (WAHLENB.) HAZSL.; Athyrium filix-femina
(L.) ROTH.; Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH.;
Calamagrostis villosa (CHAIX) J. F. GMEL; Campa-
nula latifolia L.; Campanula patula L.; Campa-
nula rotundifolia L.; Cardamine amara L. ssp.
amara; Cardaminopsis halleri (L.) HAYEK; Cardu-
us personata (L.) JACQ.; Carex pallescens L.; Ca-
rex sylvatica HUDS.; Chaerophyllum aromaticum
L.; Chaerophyllum hirsutum L; Chrysosplenium
alternifolium L.; Cicerbita alpina (L.) WALLR.; Cir-
sium oleraceum (L.) SCOP.; Cirsium rivulare (Jacq.)
All.; Crepis biennis L.; Crepis paludosa (L.) MO-
ENCH.; Dactylis glomerata L.; Dactylorhiza fuch-
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si (DRUCE) SOO; Dactylorhiza majalis (RCHB.) P.F.
HUNT & SUMMERH.; Dentaria enneaphyllos L.;
Deschampsia flexuosa (L.) TRIN.; Dryopteris car-
thusiana (VILL.) H. P. FUCHS.; Dryopteris dilatata
(HOFFM.) A. GRAY; Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT;
Equisetum palustre L.; Euphorbia dulcis L.; Fa-
gus sylvatica L.; Festuca rubra L. s.l.; Filipendula
ulmaria (L.) MAXIM; Galeobdolon luteum HUDS.
ssp. montanum PERS.; Geranium sylvaticum L.;
Geum rivale L.; Gymnocarpium dryopteris (L.)
NEWMAN; Hieracium aurantiacum L.; Hieracium
laevigatum WILLD.; Hieracium lachenalii C. C.
GMEL.; Hypericum maculatum CRANTZ.; Juncus
effusus L.; Leucanthemum vulgare LAM.; Leuco-
ium vernum L.; Lilium martagon L.; Lunaria re-
diviva L.; Lupinus polyphyllus LINDL,; Maianthe-
mum bifolium (L.) F. W. SCHMIDT; Melandrium
rubrum (WEIGEL) GARCKE; Mercurialis perennis L.;
Milium effusum L.; Myosotis nemorosa BESSER;
Oxalis acetosella L.; Petasites albus (L.) GAERTN.;
Phyteuma spicatum L.; Picea abies (L.) H. KARST.;
Poa pratensis L.; Polygonatum verticillatum (L.)
ALL.; Prenanthes purpurea L.; Primula elatior (L.)
HILL.; Ranunculus acris L.; Ranunculus lanugi-
nosus L.; Ranunculus platanifolius L.; Rosa pen-
dulina L.; Rubus idaeus L.; Rubus ser. Glandulo-
sii; Rumex alpestris JACQ.; Salix caprea L.; Salix
cinerea L.; Salix silesiaca WILLD.; Sambucus ra-
cemosa L.; Scrophularia nodosa L.; Senecio ova-
tus (P. GAERTN., B. MEY. & SCHREB.) Willd.; Sene-
cio hercynicus HERBOG; Solidago virgaaurea L.;
Sorbus aucuparia L. em. HEDL.; Stellaria nemo-
rum L.; Streptopus amplexifolius (L.) DC.; Urtica
dioica L.; Vaccinium myrtillus L.; Valeriana dio-
ica L.; Valeriana sambucifolia J. C. MIKAN; Vera-
trum lobelianum BERNH.; Veronica chamaedrys
L.; Veronica officinalis L; Vicia cracca L.; Vicia
sepium L.

Podsumowanie
Omawiany teren prezentuje wysok¹ war-

to�æ dla ochrony przyrody, zarówno z uwagi
na charakter zbiorowisk ro�linnych jak i na sk³ad
gatunkowy flory naczyniowej. Do objêcia
ochron¹ predystynuj¹ go:
1. Wystêpowanie zbiorowisk ro�linnych z krê-

gu ¿yznej buczyny zio³oro�lowej Aceri-Fa-
getum, charakteryzuj¹cych siê zbli¿on¹ do
naturalnej struktur¹ pionow¹ i poziom¹
drzewostanu, których spontaniczny rozwój
przebiega od co najmniej 80 lat. Zbiorowi-
sko to, jak dot¹d, znane jest w Polsce tylko
z Beskidu ¯ywieckiego, �l¹skiego i Biesz-
czadów (WILCZEK 1995, JAWORSKI i in. 1995;
BODZIARCZYK � inf. ustna).

2. Wysoki odsetek gatunków górskich osi¹ga-
j¹cy blisko 30% ca³kowitej flory obszaru.

3. Wystêpowanie 3 gatunków z Czerwonej Li-
sty (Dactylorhiza fuchsii, Leucoium vernum
i Campanula latifolia) oraz 6 gatunków ob-
jêtych w Polsce ochron¹ gatunkow¹ (poza
wymienionymi tak¿e Dactylorhiza majalis,
Veratrum lobelianum, Lilium martagon i Pri-
mula elatior). Cztery z nich wystêpuj¹ w
du¿ych liczebnie populacjach, co wskazu-
je na bardzo korzystne warunki siedlisko-
we i dobry stan zachowania siedliska.
Poniewa¿ utworzenie u¿ytku ekologiczne-

go na terenach le�nych jest ma³o prawdopo-
dobne, najlepszym wyj�ciem by³oby przenie-
sienie wymienionych pododdzia³ów do Gospo-
darstwa Specjalnego Lasów Pañstwowych i re-
zygnacja z prowadzenia w nich zabiegów go-
spodarczych, dla umo¿liwienia dalszego spon-
tanicznego rozwoju tych interesuj¹cych i bo-
gatych w rzadkie i cenne gatunki siedlisk.

Godny ochrony fragment buczyny zio³oro�lowej Aceri-Fagetum w Zieleñcu
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Ein schützenswerter Ahorn-Buchen-Wald Aceri-Fagetum
J. BARTSCH & M. BARTSCH 1940 bei Zieleniec (ehemals Grunwald) w Górach

Bystrzyckich (Habelschwerdter Gebirge) im mittleren Teil der Sudeten

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurden die Gefäßflora und die Pflanzengesellschaften eines inte-

ressanten Ahorn-Buchen-Waldes Aceri-Fagetum J. BARTSCH & M. BARTSCH 1940 bei Zieleniec
beschrieben.

Der genannte Wald umfasst eine Fläche von 0,97 ha und befindet sich in den Abteilen 312f
sowie 312g des Oberforstbezirkes Zdroje. Dieses Gelände hat einen hohen Wert für den Natur-
schutz sowohl in Hinsicht auf die vorhandenen Pflanzengesellschaften, wie auch in Hinsicht auf
die hier wachsenden Pflanzenarten. Nennenswert sind hier:

1. das Vorkommen einer ganz besonderen naturnahen Waldgesellschaft (Aceri-Fagetum),
die in den Sudeten nur an dieser Stelle vertreten ist

2. das Vorkommen von 3 Pflanzenarten der Roten Liste, nämlich Dactylorhiza fuchsii,
Leucoium vernum und Campanula latifolia, sowie das Vorhandensein von weiteren 4 in Polen
unter Artenschutz stehen Pflanzen, nämlich Dactylorhiza majalis, Veratrum lobelianum, Li-
lium martagon und Primula elatior.

Besonders bemerkenswert für den erwähnten Wald ist außerdem noch das Vorhanden-
sein vieler toter, liegender Baumstämme in unterschiedlich Zerfallstadien, die einen großen
Artenreichtum an Pilzen, Flechten, Moosen, Schnecken, Insekten und anderen Wirbellosen
beherbergen.

Návrh ochrany fragmentu kvìtnaté buèiny Aceri-Fagetum
J. BARTSCH & M. BARTSCH 1940 v Zieleñci (Bystøické hory, Støední Sudety)

Souhrn
Práce popisuje flóru cévnatých rostlin a rostlinná spoleèenstva pozoruhodné lokality

kvìtnaté buèiny Aceri-Fagetum J. BARTSCH & M. BARTSCH 1940 v Zieleñci (Góry Bystrzyckie,
Sudety �rodkowe). Popisované území zaujímá rozlohu 0,97 ha a nachází se v oddìleních
312f a 312g na polesí Zdroje. Toto území má vysokou hodnotu z hlediska ochrany pøírody, a
to jak vzhledem k charakteru rostlinných spoleèenstev, tak i k druhovému slo�ení zdej�í flóry.
Nejvìt�ími hodnotami území jsou:

1. výskyt lesního spoleèenstva z okruhu bohatých kvìtnatých buèin (Aceri-Fagetum), cha-
rakterizovaného pøírodì blízkou druhovou skladbou a vertikální strukturou porostu. Je to je-
diná dosud známá lokalita této asociace v Sudetech.

2. výskyt tøí rostlinných druhù z Èerveného seznamu (prstnatec Fuchsùv Dactylorhiza fuch-
sii, bledule jarní Leucoium vernum a zvonek �irolistý Campanula latifolia) a také ètyø dal�ích
druhù, v Polsku druhovì chránìných (prstnatec májový Dactylorhiza majalis, kýchavice Lobe-
lova Veratrum lobelianum, lilie zlatohlavá Lilium martagon a prvosenka vy��í Primula elatior).

Zdùraznìní zasluhuje skuteènost, �e v popisovaném území le�í mnoho mrtvých kmenù,
které jsou hostiteli bohaté døevo�ijné flóry a fauny. Jejich znaèný poèet svìdèí o nízké inten-
zitì obhospodaøování území. Díky tomu se v uvedených lesních oddìleních uchovaly unikátní
pøírodní hodnoty.
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Materia³y do rozmieszczenia i zró¿nicowania
lasów klonowo-lipowych (Aceri-Tilietum
FABER 1936) w Sudetach �rodkowych

Wstêp

Stokowe lasy klonowo-lipowe zespo³u Ace-
ri-Tilietum FABER 1936 nale¿¹ do najs³abiej po-
znanych zbiorowisk le�nych Polski (J.M. MA-
TUSZKIEWICZ 2001). Dopiero w roku 1992 pod-
dano szczegó³owym badaniom pierwsze ze sta-
nowisk tego zespo³u w rezerwacie �Ostrzyca
Proboszczowicka� na Pogórzu Kaczawskim
(ANIO£-KWIATKOWSKA i �WIERKOSZ 1992), co da³o
pocz¹tek intensywnym poszukiwaniom kolej-
nych miejsc jego wystêpowania. W nastêpnych
latach odkrywano dalsze stanowiska lasów klo-
nowo-lipowych na terenie Pogórza Kaczaw-
skiego (KWIATKOWSKI 1993, 1995a, 1995b, 1996),
co umo¿liwi³o syntezê danych i opis zró¿nico-
wania Aceri-Tilietum na Pogórzu Z³otoryjskim
(KWIATKOWSKI 2001). Zespó³ ten, czêsto w for-
mach zubo¿a³ych podawano tak¿e z przedpo-
la Karkonoszy (�WIERKOSZ 1994), ze Wzgórz
Strzegomskich i Pogórza Bolkowskiego (SZCZÊ-
�NIAK 1997, 1998), Pogórza Izerskiego (�WIER-
KOSZ 2000) oraz ogólnie z Pogórza i Przedgó-
rza Sudeckiego (J.M. MATUSZKIEWICZ 2001). Po-
równanie zebranych materia³ów umo¿liwi³o
przygotowanie wstêpnej rewizji syntaksono-
micznej zespo³u (�WIERKOSZ, npbl.), która jed-
nak wymaga uzupe³niania o dodatkowe wyni-
ki badañ terenowych i bêdzie przedmiotem
osobnej publikacji o charakterze syntetycznym.

Na podstawie analizy materia³ów taksacyj-
nych Biura Urz¹dzania Lasu i Geodezji Le�nej
w Brzegu ca³kowit¹ powierzchniê lasów klo-
nowo-lipowych i siedlisk do nich zbli¿onych
szacuje siê obecnie w Sudetach na 380 ha (BAÑ-
KOWSKI i �WIERKOSZ, mscr.). Jednocze�nie analiza
ta wykaza³a, i¿ w swoim wystêpowaniu Aceri-
Tilietum nie ogranicza siê do Pogórza Kaczaw-
skiego i innych znanych do tej pory stanowisk,
lecz wystêpuje tak¿e na terenie Sudetów �rod-
kowych, z których do tej pory nie by³ poda-
wany.

Celem pracy jest fitosocjologiczny opis roz-
poznanych do tej pory stanowisk lasów klono-
wo-lipowych w Sudetach �rodkowych,
z uwzglêdnieniem ich lokalizacji i wstêpnej
charakterystyki warunków siedliskowych. Ma-
teria³y te powinny pos³u¿yæ przy pe³nej cha-
rakterystyce zró¿nicowania i wystêpowania
Aceri-Tilietum na terenie Sudetów.

Materia³ i metody
W pracy przedstawiono wyniki badañ te-

renowych przeprowadzonych w latach 1990-
2001 na sze�ciu stanowiskach lasów klonowo-
lipowych stwierdzonych na terenie Sudetów
�rodkowych. Nale¿¹ do nich Zamkowa Góra
k. Wa³brzycha (Góry Wa³brzyskie), w¹wóz
Kudowskiego Potoku ko³o Kudowy Zdrój
(Wzgórza Lewiñskie), tzw. Czarne Urwisko k.
Lutynii (Góry Z³ote), rezerwat �Cisowa Góra�
w Górach Bardzkich, okolice Rzeczki oraz Za-
górza �l¹skiego w Górach Sowich. Zbiorowi-
ska o niejasnej przynale¿no�ci systematycznej
(nawi¹zuj¹ce do zw. Tilio-Acerion sk³adem
drzewostanu) stwierdzono w prze³omie Nysy
K³odzkiej na pó³noc od K³odzka oraz ko³o Ju-
gowic w Górach Sowich.

Analizê fitosocjologiczn¹ ro�linno�ci pro-
wadzono pos³uguj¹c siê metod¹ BRAUN-BLANQU-
ETA. Przynale¿no�æ syntaksonomiczna poszcze-
gólnych gatunków zgodna jest z W. MATUSZKIE-
WICZEM (2001) oraz J.M. MATUSZKIEWICZEM (2001).
Ogóln¹ charakterystykê zespo³u Aceri-Tilietum
FABER 1936 przyjêto za J.M MATUSZKIEWICZEM

(2001). Dla oceny ilo�ciowo�ci gatunków za-
stosowano procentow¹ skalê 12 punktow¹ (r,
+, 1-10), po raz pierwszy zaproponowan¹ przez
DOMINA (1923), za� frekwencje wystêpowania
gatunków w zdjêciach podano w procentach.
Nazewnictwo ro�lin wy¿szych przyjêto wg
MIRKA i in. (2002), za� mszaków za OCHYR¥ i
SZMAJD¥ (1992).
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Wyniki

Zespó³ Aceri-Tilietum wykazuje du¿e zró¿-
nicowanie wewnêtrzne, zale¿ne od wystawy
i stopnia nachylenia stoków, rodzaju pod³o¿a
i po³o¿enia w obrêbie Sudetów (�WIERKOSZ,
npbl.). Na terenie Sudetów �rodkowych stwier-
dzono wystêpowanie trzech form, tymczaso-
wo wyró¿nionych jako warianty, w tym jedne-
go w dwóch podwariantach siedliskowych.
Czwarty wariant jest wyró¿niony prowizorycz-
nie, gdy¿ do jego opisu nie zebrano dostatecz-
nego materia³u fitosocjologicznego.

1. Ass. Aceri-Tilietum FABER 1926 wariant
z Fagus sylvatica.
Wystêpowanie tego wariantu stwierdzono

w Sudetach �rodkowych na terenie rezerwatu
�Cisowa Góra� (tab. 1) i na Czarnym Urwisku
ko³o Lutynii w Górach Sowich oraz w dolinie
Kudowskiego Potoku (tab. 2). W charakterysty-
ce florystycznej wyra�nie zaznacza siê wysoki
udzia³ gatunków ze zwi¹zku Fagion: w drze-
wostanie czêst¹ domieszk¹ jest Fagus sylvati-
ca, za� w runie wystêpuj¹ m.in. Melica uniflo-
ra, Festuca altissima, Hordelymus europaeus,
Cardamine impatiens. Lasy te silnie nawi¹zuj¹
wiêc sk³adem gatunkowym do ¿yznych buczyn,
z którymi czêsto kontaktuj¹ siê w terenie, wy-
kazuj¹ natomiast du¿¹ odrêbno�æ od gr¹dów.
Podobne postaci opisywa³ KWIATKOWSKI (2001)
z Pogórza Kaczawskiego pod nazw¹ A.-T. den-
tarietosum bulbiferae, jednak posiada³y one sta-
³¹ i znaczn¹ domieszkê gatunków ze zwi¹zku
Carpinion.

Wariant jest zró¿nicowany siedliskowo, co
wyra�nie uwidacznia siê w zebranym materiale.

a) Aceri-Tilietum wariant z Fagus sylvatica,
podwariant typowy (tab. 1).

Wystêpuje na Czarnym Urwisku ko³o Lu-
tynii (tab. 1, rel. 1-4), w w¹wozie Kudowskiego
Potoku (tab. 1, rel. 5-8), oraz w Rzeczce w
Górach Sowich (tab. 1, rel. 9). Na pierwszym
ze stanowisk pod³o¿em s¹ bazalty nefelinowe,
na drugim granitoidy kudowskie, na trzecim za�
gnejsy sowiogórskie, co skutkuje lokalnym zró¿-
nicowaniem zbiorowiska. Postaæ z Kudowy
wyró¿nia siê brakiem Poa nemoralis oraz wy-
stêpowaniem Petasites albus i Cardamine im-
patiens, co jest skutkiem wiêkszej wilgotno�ci
siedliska oraz bezpo�rednim kontaktem z ³ê-
giem podgórskim Carici remotae-Fraxinetum
zajmuj¹cym dno doliny. Zbli¿one cechy wy-
stêpuj¹ w p³atach obserwowanych ko³o Rzeczki
(tab. 1, rel. 9), gdzie wyja�nieniem mo¿e byæ

znaczna wysoko�æ n.p.m. (jest to najwy¿szej
le¿¹cy z dotychczas udokumentowanych w
Sudetach p³atów zespo³u). W otoczeniu znaj-
duj¹ siê uprawy le�ne z przewag¹ �wierka. Po-
staæ z Lutynii rozwija siê na bazaltach, a wiêc
siedlisku o wiêkszej ¿yzno�ci i na stokach o
wystawie SE, dziêki czemu zaznacza siê w niej
udzia³ gatunków o wy¿szych wymaganiach tro-
ficznych (Geum urbanum, Listera ovata) i umiar-
kowanie termofilnych (Fragaria moschata).
W otoczeniu wystêpuj¹ zdegradowane postaci
¿yznej buczyny, pokrywaj¹ce szczyt wzgórza
oraz gr¹dy, rozwijaj¹ce siê u jego podstawy.

Podwariant ten nie posiada w³asnych ga-
tunków wyró¿niaj¹cych, st¹d okre�lono go tym-
czasowo jako typowy. Jest �rednio bogaty flo-
rystycznie, notowano tu bowiem �r. 31,7 ga-
tunku w zdjêciu o �r. powierzchni 205 m2.

b) Aceri-Tilietum war. z Fagus sylvatica pod-
wariant Stachys sylvatica (tab. 2).

Stwierdzony w rezerwacie �Cisowa Góra�.
Wystêpuje na stokach o nachyleniu od 10 do
30o i wystawach N, NE i (lokalnie) E, na gle-
bach górskich brunatnych kwa�nych, silnie
szkieletowych, z warstw¹ próchnicz¹ o grubo-
�ci od kilku do kilkunastu centymetrów (BORA-
TYÑSKI i �WIERKOSZ 1998). Pod³o¿e geologiczne
tworz¹ ska³y metamorficzne � ³upki ilaste i sza-
rog³azy. Gatunkami lokalnie wyró¿niaj¹cymi
podwariant s¹ Stachys sylvatica i Impatiens noli
tangere, wskazuj¹ce na dobre uwilgotnienie
i wysok¹ ¿yzno�æ pod³o¿a. W rezerwacie
�Cisowa Góra� p³aty Aceri-Tilietum rozwijaj¹
siê na niewielkich powierzchniach na stromych,
kamienistych stokach i otoczone s¹ przez p³aty
¿yznej buczyny sudeckiej.

Lasy te nale¿¹ do �rednio bogatych flory-
stycznie: stwierdzano tu �rednio 27,7 gatunku
w p³acie o �redniej powierzchni 309 m2.

2. Ass. Aceri-Tilietum FABER 1936 wariant
z Astragalus glycyphyllos (tab. 3).
Wariant stwierdzony zosta³ na po³udnio-

wych, eksponowanych i stromych stokach Zam-
kowej Góry ko³o Wa³brzycha, na pod³o¿u geo-
logicznym wytworzonym przez zlepieñce (JOÑ-
CA 1974), które w postaci pojedynczych ska³ek
wychodz¹ na powierzchniê. P³aty lasu klono-
wo-lipowego pozostaj¹ tu w kontakcie z acy-
dofiln¹ d¹brow¹ z klasy Quercetea robori-pe-
traeae oraz kwa�n¹ buczyn¹ Luzulo luzuloidis-
Fagetum, co wskazuje na wystêpowanie tu gleb
o niskiej ¿yzno�ci. Na rozwój lasu klonowo-
lipowego, z gatunkami siedlisk ¿yznych, mog¹
mieæ w tym przypadku wp³yw wznosz¹ce siê
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Tabela 1. Ass. Aceri-Tilietum FABER 1926 var. Fagus sylvatica subvar. typicum

Nr kolejny 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Powierzchnia zdjêcia w m2 200 200 400 200 100 100 100 100 450 S
Nachylenie 20 20 7 10 30 35 20 25 20 t
Ekspozycja SE SE SE SE NW NW NW NW NE a
Wysoko�æ npm 550 560 560 570 440 440 450 450 630 ³
Data: dzieñ i miesi¹c 10.07 10.07 10.07 10.07 17.07 17.07 17.07 17.07 9.07 o
Data: rok 2001 2001 2001 2001 1997 1997 1997 1997 1990 �
Zwarcie warstwy a w % 60 60 60 60 70 60 70 70 60 æ
Zwarcie warstwy a1 w % 10 15 20 15 + 20 + . 30
Zwarcie warstwy b w % + + 20 25 30 20 30 20 40
Pokrycie warstwy c w % 100 100 100 100 100 100 90 100 100
Pokrycie warstwy d w % . + 10 + 5 + . 15
Liczba gatunków w zdjêciu 34 38 46 36 23 21 24 29 34

Ch. et D.* Ass. Aceri-Tilietum
Acer platanoides            a . . . 1 2 . 2 1 4      100
Acer platanoides            a1 1 . 2 1 . 1 . . 1  .
Acer platanoides            b . + . . . 1 1 . 1  .
Acer platanoides            c 2 1 1 + + + + + .  .
Fraxinus excelsior *        a 2 1 1 1 2 3 1 . .     89
Fraxinus excelsior *        c + 1 1 1 . + r + .  .
Bromus benekenii * . + + + . . . . .     33
Tilia platyphyllos            a 2 . . . . . . . .     11

All. Tilio-Acerion et. D*. Sall. Tilienion
Actaea spicata + + + 1 1 + + 1 +    100
Acer pseudoplatanus      a 1 2 1 1 . 3 3 5 1    89
Acer pseudoplatanus      b . 1 . . . + . + .  .
Acer pseudoplatanus      c . + . + . . + + +  .
Ulmus scabra                 a1 . . . . + 1 . . 2     67
Ulmus scabra                 b . . + . + . 1 . .     .
Ulmus scabra                 c + . . . . . . . .     .
Campanula trachelium * + r + + + . + . .     67
Cystopteris fragilis + + + . . + + + .     67
Ribes grossularia . + + . + . . 1 .     44
Polystichum aculeatum . . . . + . + 1 .     33
All. Carpinion
Tilia cordata                   a . + 1 2 2 + . 1 .     78
Tilia cordata                   b . 1 1 . . . . . .     .
Tilia cordata                   c + . . + . . . . .     .
Cerasus avium                a1 . . . + . . . . .     33
Cerasus avium                b . . + . . . . . .     .
Cerasus avium                c + . . + . . . . .     .
D. loc. forms
Fragaria moschata + + + + . . . . .     44
Listera ovata + . + + . . . . .     33
Geum urbanum
(D. Sall. Tilienion platyphylli) . . + r . . . . .     22
Petasites albus . . . . + 2 3 + +     55
Athyrium filix femina . . . . + 1 1 . +     44
All. Fagion (D. var.)
Fagus sylvatica                a 1 3 4 1 1 . . . 1    100
Fagus sylvatica                a1 . 1 . + . . + . .     .
Fagus sylvatica                b . + . 1 2 + . . .     .
Fagus sylvatica                c + + . + . . . + .     .
Cardamine impatiens . . . . + . + r .     33
Polygonatum verticillatum . . + + . . . . +     33
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O. Fagetalia sylvaticae
Mercurialis perennis + + + + 3 3 3 2 1      100
Dryopteris filix mas + + + + 1 1 1 + 1      100
Asarum europaeum + + + + . + + 1 1       89
Galeobdolon luteum + + + 1 + . + . + 78
Viburnum opulus               b + + + + . . . . + 56
Viola reichenbachiana + + + + . . . . . 44
Luzula luzuloides + + 1 + . . . . . 44
Polygonatum multiflorum + + + + . . . . . 44
Galium odoratum . . . . . + + + 1 44
Epilobium montanum + . r + . . . . . 33

Sporadycznie: Atrichum undulatum d 5 (+), 8 (+); Carex sylvatica 2 (+); Daphne mezereum b 3
(+);Impatiens noli-tangere 8  (+),  9  (+); Milium effusum 8 (+); Mycelis muralis 1 (+);Prenanthes purpurea
8 (+), 9 (+); Pulmonaria obscura 1 (+), 2 (+); Scrophularia nodosa 1 (+); Stachys sylvatica 8 (+).

Cl. Querco-Fagetea
Corylus avellana                b . 1 + 1 1 + 1 1 1     100
Corylus avellana                c . + + . . . . . .   .
Aegopodium podagraria . . + + 1 + + 2 + 78
Poa nemoralis 2 3 1 1 . . . . . 44
Anemone nemorosa . . . . . + + . . 22
Hedera helix . 1 1 . . . . . . 22
Sporadycznie: Campanula persicifolia 4 (+); Carex digitata 6 (+).

Towarzysz¹ce:
Geranium robertianum + r + + + + + r . 89
Senecio ovatus + + + + . . + + + 78
Urtica dioica + + . + + + + . + 78
Calamagrostis arundinacea + . + + . . . . r 44
Sorbus aucuparia                c . r r . . . . . + 33
Taraxacum sect. Vulgaria + . r r . . . . . 33
Oxalis acetosella . + r . . . . . + 33
Picea abies                         a . . . . . . 1 + . 33
Picea abies                         b . . . . . . . . 1   .
Rubus sp. dif. + + . . . . . . 1 33
Plagiothecium nemorale     d . . . . + + . + . 33
Hypnum cupressiforme      d . + 1 + . . . . . 33
Sambucus racemosa           b . . . . 1 . . . + 22
Sambucus racemosa           c . + . . . + . . . 22
Hieracium murorum . + + . . . . . . 22
Crataegus sp.                      c . . r + . . . . . 22

Sporadycznie: Abies alba a 3 (1); Ajuga reptans 3 r; Brachythecium cf. velutinum d 3 (+); Chrysosplenium
alternifolium 8 r; Dryopteris carthusiana 5 (+), 9 (+); Galeopsis sp. 9 r; Galium aparine 1 (+); Hieracium
sabaudum 2 r, 3 (+); Impatiens parviflora 9 (+); Luzula pilosa 9 (+); Melandrium rubrum 9 (+); Pohlia
nutans d 8 (1); Polypodium vulgare 4 r; Primula elatior 3 r; Rubus idaeus 2 (+), 9 (1); Sambucus nigra b 9
(+); Stellaria nemorum 9 (1); Veronica chamaedrys 4 r; Veronica montana 8 (+);

na szczycie wzgórza ruiny zamku, z murów
których stopniowo wyp³ukiwana jest zaprawa
wapienna. Antropogeniczne uwarunkowania
powstania niektórych zbiorowisk le�nych w ta-
kich warunkach by³y ju¿ sugerowane (�WIERKOSZ

1994).
Podobne lasy klonowo-lipowe o ciep³olub-

nym charakterze stwierdzano dot¹d, w podob-
nych warunkach siedliskowych, na go³obo-

rzach bazaltowych Ostrzycy Proboszczowic-
kiej, gdzie wskutek zmienno�ci lokalnosiedli-
skowej wyró¿niono w jego obrêbie a¿ trzy ró¿-
ne podzespo³y (ANIO£-KWIATKOWSKA i �WIERKOSZ

1992). Zró¿nicowanie to jednak zanika w przy-
padku szerszej syntezy dostêpnego materia³u
(J.M. MATUSZKIEWICZ 2001, BODZIARCZYK i �WIER-
KOSZ, npbl.). Podobne do opisanej fitocenozy
le�ne w Sudetach Zachodnich wystêpuj¹ po-

KRZYSZTOF �WIERKOSZ
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Tabela 2. Ass. Aceri-Tilietum FABER 1926 var. Fagus sylvatica, subvar. Stachys sylvatica

Nr kolejny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Powierzchnia zdjêcia w m2 200 400 400 400 400 100 200 400 400 100 400 S
Nachylenie 30 15 20 15 25 20 7 35 20 5 5 t
Ekspozycja NE E N E NE E N N N E E a
Wysoko�æ npm 525 530 470 460 540 500 450 430 530 540 520 ³
Data: dzieñ i miesi¹c 15.05 15.05 8.09 8.09 15.0510.0810.0820.0520.05 15.05 15.05 o
Data : rok 1998 1998 19971997 1998 1997 1997 1998 1998 1998 1998 �
Zwarcie warstwy a w % 70 70 70 60 70 70 60 70 60 80 70 æ
Zwarcie warstwy a1 w % 30 20 20 15 + . 20 10 30 . +
Zwarcie warstwy b w % 10 , + 5 10 . 40 + 10 . +
Pokrycie warstwy c w % 100 95 100 100 100 100 40 90 100 100 90
Pokrycie warstwy d w % + . 5 . 5 30 + + . 10 +
Liczba gatunków w zdjêciu 38 31 30 32 29 22 20 24 30 31 18
Ch. et D.* Ass. Aceri-Tilietum
Tilia platyphyllos a 1 2 2 1 2 2 1 . . . . 81
Tilia platyphyllos b . . . . . . . + . . . .
Tilia platyphyllos  c . + + . + . + + + . . .
Fraxinus excelsior * a . . . . 1 1 . . 3 . . 63
Fraxinus excelsior * c . + . + + . . + + + .
Acer platanoides a 3 . . . . . . . . . . 54
Acer platanoides a 1 . . . . . . . . 1 . . .
Acer platanoides c + . + 1 + . + . + . . .
Vicia dumetorum . . . . + + . . . 1 + 36
Alliaria petiolata* . + . . + . . . + + . 36
Sporadycznie: Vicia sylvatica 6 (+).
All. Tilio-Acerion ed D*. Sall. Tilienion
Acer pseudoplatanus a . 1 2 . 4 2 1 2 . 2 2 100
Acer pseudoplatanus  a1 . 1 . . . . . + 1 . + .
Acer pseudoplatanus b . . . + . . . . . . . .
Acer pseudoplatanus c + + + 1 + + + + + + + .
Ulmus scabra a1 . 1 . . . + . . . 1 . 63
Ulmus scabra b . . . . . . . . . . . .
Ulmus scabra c + + . . . . + . + + + .
Campanula trachelium* . + . . + 1 . . . . + 36
Actaea spicata . . + . . . + . . . . 18
Polystichum aculeatum . . . . + . . + . . . 18
Lonicera xylosteum b 1 . + . . . . . . . . 18
All. Fagion (D. var.)
Fagus sylvatica a 3 4 3 5 1 3 4 5 3 6 5 100
Fagus sylvatica a1 1 . . 1 + . 1 . 1 . . .
Fagus sylvatica b . . + + 1 . 3 . 1 . + .
Fagus sylvatica c + + + + . . + + + + + .
Melica uniflora . 1 + 2 . + + + 1 + + 81
Festuca altissima + 1 3 3 1 . . . 2 2 1 72
Hordelymus europaeus . + 1 + + + . . . + + 63
Rubus ser. Glandulosi + . + + . . + . . . . 36
Sporadycznie: Dentaria enneaphyllos 9 (+); Euphorbia dulcis 10 (+); Luzula luzuloides 1 (+), 4 (+);
Prenanthes purpurea 3 (+); 7 (+).

O. Fagetalia sylvaticae
Galeobdolon luteum 1 1 + + 3 2 1 3 + 1 2 100
Galium odoratum 1 1 1 + 2 3 2 2 3 1 2 100
Mercurialis perennis . + 1 + + 3 + 2 2 1 1 81
Asarum europaeum + + 1 + + + . + + + + 81
Dryopteris filix mas 1 + . + + . + + 1 + . 72
Impatiens noli-tangere (D. svar.) . + + . 1 + . + + + 1 72
Stachys sylvatica (D. svar.) + + . . . . + + + + + 63
Viola reichenbachiana . + . + . + . + + + + 63
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Sporadycznie: Betula pendula a 4 (+); Calamagrostis arundinacea 2 (+); Chelidonium majus 4 (+);
Deschampsia flexuosa 1 (+); Dryopteris carthusiana 5 (+), 7 (+); Fragaria vesca 1 (+); Galeopsis pubescens 4
(+); Galium aparine 2 (+); Geranium robertianum 9 (+); Hieracium murorum 1 (+), 10 (+); Hypericum
maculatum 4 (+);  Larix decidua c 4 (+); Picea abies a 6 (+); Plagiophila asplenioides d  3 (+); 6 (2);
Polygonatum verticillatum 1 (+), 3 (+); Rosa canina c 3 (+), 10 (+); Rubus sp. 2 (+), 10 (+); Sambucus cfr.
racemosa c 8 (+), 10 (+); Solidago virga aurea 1 (+); Viola riviniana 1 (+).

miêdzy 420 a 620 m n.p.m. Gatunkami lokal-
nie wyró¿niaj¹cymi ten wariant s¹ ró¿ne ga-
tunki termo- i acidofilne (por. tab. 3).

Na omawianym stanowisku zbiorowisko to
jest �rednio bogate (28,7 gatunku w zdjêciu o
�redniej powierzchni 167 m2).

3. Ass. Aceri-Tilietum FABER 1936 wariant
z Carpinus betulus (tab. 4, rel. 1-2).
Wariant o sk³adzie gatunkowym nawi¹zu-

j¹cym do gr¹dów ze zw. Carpinion w Sudetach
�rodkowych stwierdzono dotychczas w pobli-
¿u Zagórza �l¹skiego, na stromych stokach
opadaj¹cych do zbiornika zaporowego na By-
strzycy. Rozwija siê tu na stokach o wystawach
po³udniowych, przy nachyleniu 25-30o, na gle-
bach szkieletowych, w mozaice ze zbiorowi-
skami gr¹dowymi wykazywanymi przez PEN-
DER (1975). Dokumentuj¹ go dwa zdjêcia fito-
socjologiczne zamieszczone w tabeli 4.

Zbli¿one postaci lasów klonowo-lipowych
wystêpuj¹ na Pogórzu Kaczawskim (KWIATKOW-
SKI 2001), g³ównie na pod³o¿u obojêtnym (zie-
leñce, bazalty), na wysoko�ciach poni¿ej 400 m
n.p.m. (KWIATKOWSKI 1995a, 1995b, 1996) oraz
na Pogórzu Bolkowskim i Krzy¿owej Górze k.
Strzegomia (SZCZÊ�NIAK 1997, 1998). Nale¿y siê

spodziewaæ, ¿e na obszarze Pogórza i Przedgó-
rza Sudetów jest on szerzej rozpowszechniony,
za� szersza synteza materia³u pozwoli prawdo-
podobnie na wyró¿nienie go w formie samo-
dzielnego podzespo³u (�WIERKOSZ, npbl.).

Gatunkiem wyró¿niaj¹cym opisywan¹ po-
staæ jest Galium schultesii. Jest to las �rednio
bogaty florystycznie (24,5 gatunku w zdjêciu).

4. Acidofilny las klonowo-lipowy (cfr. Aceri-
Tilietum FABER 1936)
Zbiorowisko to stwierdzono tylko w jed-

nym miejscu, na urwistym stoku o wystawie
NW, przy drodze z Jugowic do Zagórza �l¹-
skiego, na pod³o¿u gnejsowym, z licznymi od-
s³oniêciami ska³ i glebie z du¿¹ zawarto�ci¹
czê�ci szkieletowych. Jego przynale¿no�æ syn-
taksonomiczna wymaga dalszych badañ, byæ
mo¿e zdjêcie prezentuje specyficznie wykszta³-
cony, pojedynczy p³at kwa�nej buczyny, acy-
dofilnego gr¹du lub zbiorowisko zniekszta³co-
ne wskutek oddzia³ywania gospodarki le�nej.
Jego sk³ad gatunkowy i strukturê przedstawia
prezentowane poni¿ej zdjêcie.

7.07.1990, Jugowice (Góry Sowie); wys.
370 m n.p.m.; wystawa NW; stok 40o; pow. 200
m2; zwarcie a 80%, a1 5%, b10%; pokrycie c
70%, d 20%.
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Mycelis muralis + + + + + . . . + + . 63
Moehringia trinerva + + . . . . . . + + + 45
Eurhynchium zetterstedii d . . . . . + . + . . + 21
Sporadycznie: Daphne mezereum b 1 (+); Galium schultesii 1 (1), 2 (+); Lathyrus vernus 1 (+), 3 (+);
Lilium martagon 8 (+), 9 (+); Milium effusum 2 (+), 8 (+); Paris quadrifolia 4 (+); Polygonatum multiflorum
1 (+); Pulmonaria obscura 1 (+), 3 (+); Scrophularia nodosa 4 (+), 8 (+); Viburnum opulus c 3 (+).
Cl. Querco-Fagetea
Poa nemoralis + + + + + . . + + 1 1 81
Hedera helix + + . + . . + . . . . 36
Anemone nemorosa + + . . + . . + . . . 36
Melica nutans 2 1 . . . . . . . 2 . 27
Sporadycznie: Aegopodium podagraria 7 (+); Campanula persicifolia 1 (+), 4 (+).
Towarzysz¹ce
Senecio ovatus + + 2 + 1 . + + . + . 72
Urtica dioica . . . + 1 + . . + + + 54
Taxus  baccata a1 2 . 1 + + . + 1 . . . 54
Taxus  baccata c . . + + . . . + . . . .
Sorbus aucuparia c + . + . + . + . + . . 45
Plagiothecium nemorale d + . . . + + + . . 1 . 45
Oxalis acetosella . . + + + . . . + . . 36
Rubus idaeus + . + . + . . . . . . 27
Convallaria majalis + + . . . . . . . + . 27
Hypnum cupressiforme d . . + . + + . . . . . 27
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Tabela 3. Ass. Aceri-Tilietum FABER 1926 var. Astragalus glycyphyllos

Sporadycznie: Anthriscus sylvestris 1 (+); Chrysosplenium alternifolium Heracleum sphondylium 3 (+);  Larix
decidua a 3 (+);  Veronica chamaedrys 1 (+).

Nr kolejny 1 2 3
Powierzchnia zdjêcia w m2 100 100 300
Nachylenie 20 20 30
Ekspozycja SW SW SW
Wysoko�æ npm 615 610 610
Data: dzieñ i miesi¹c 27.07 27.07 27.07
Data: rok 1995 1995 1995
Zwarcie warstwy a w % 70 60 70
Zwarcie warstwy a1 w % . . .
Zwarcie warstwy b w % 10 20 +
Pokrycie warstwy c w % 90 90 100
Pokrycie warstwy d w % . . .
Liczba gatunków w zdjêciu 27 21 38

Ch. et D.* Ass. Aceri-Tilietum
Acer platanoides a 4 2 5
Acer platanoides c r . r
Vicia dumetorum + + +
Fraxinus excelsior * c + . +
Bromus benekenii * . . +
All. Tilio-Acerion et. D*. Sall. Tilienion
Campanula trachelium * 1 1 1
Ulmus scabra a1 1 . .
Ulmus scabra c . + +
D. var. Astragalus glycyphyllos
Astragalus glycyphyllos 1 1 +
Hieracium laevigatum + + +
Hypericum perforatum + + +
Galium album + + r
Lathyrus sylvester + + +
Solidago virga aurea (loc.) + + +
Fragaria vesca (loc.) + + +
Inula conyza . + +
Campanula rotundifolia (loc.) + . r
Deschampsia flexuosa (loc.) + . +
Pimpinella saxifraga (loc.) + . r
Sporadycznie: Clinopodium vulgare 3 (+); Carex muricata 3 (+); Polygonatum odoratum 3 (+); Vicia
hirsuta 3 (+).
O. Fagetalia sylvaticae et. Cl. Querco-Fagetea
Fagus sylvatica a 3 4 2
Fagus sylvatica c + + +
Viola reichenbachiana 1 + +
Daphne mezereum b 1 2 +
Poa nemoralis 1 2 3
Mycelis muralis . + +
Mercurialis perennis . . +
Sporadycznie: Campanula persicifolia 3 (+); Chaerophyllum temulum 1 (+). Dryopteris filix mas 1 (+);
Galium odoratum 3 (+); Luzula luzuloides 3 (+); Mercurialis perennis 3 (+); Tilia cordata 1 c (4).
Towarzysz¹ce:
Calamagrostis arundinacea 1 1 +
Hieracium murorum + + +
Sorbus aucuparia c + + +
Polypodium vulgare + + .
Geranium robertianum . . +
Taraxacum sect. Vulgaria . . +
Crataegus sp. c . . r

Materia³y do rozmieszczenia i zró¿nicowania lasów klonowo-lipowych  w Sudetach �rodkowych
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Tabela 4. Ass. Aceri-Tilietum FABER 26 var. Carpinus betulus (rel. 1-2) & zbiorowisko o charakterze
po�rednim pomiêdzy Aceri-Tilietum a gr¹dem (rel. 4-5).

KRZYSZTOF �WIERKOSZ

Nr kolejny 1 2 3 4 5
Powierzchnia zdjêcia w m2 200 200 100 200 100
Nachylenie 30 30 40 40 45
Ekspozycja SE SE S S S
Wysoko�æ npm 380 380
Data 7.07.90 7.07.90 1.05.93 1.05.93 1.05.93
Zwarcie warstwy a w % 80 80 70 60 50
Zwarcie warstwy b w % 20 25 25 . 10
Pokrycie warstwy c w % 90 90 70 70 60
Liczba gatunków w zdjêciu 25 24 19 14 14

Ch. & D*. Ass. Aceri-Tilietum & Sall. Tilienion**
Acer platanoides a 4 4 . . .
Acer platanoides b 1 . . .
Acer platanoides c + + . . .
Fraxinus excelsior* a + + . . .
Fraxinus excelsior* c 1 1 . . .
Campanula trachelium** + + . . .
Acer pseudoplatanus* a . . . 1 2
Acer pseudoplatanus* c . + + + 1
Campanula rapunculoides . . r . +
Sporadycznie: Alliaria petiolata* 3 (+); Ulmus glabra b 1 (1).
All. Carpinion betuli
Tilia cordata a 4 2 4 2 .
Tilia cordata b . 1 + . 1
Tilia cordata c + + . . r
Carpinus betulus a . . 3 3 3
Carpinus betulus b . . + . .
Stellaria holostea . . 2 1 2
Galium schultesi 1 1 + . .
Sporadycznie: Cerasus avium b 2 (+).
All. Fagion sylvaticae
Fagus sylvatica a . 1 . . .
Fagus sylvatica b . 1 . . .
Fagus sylvatica c + . . . .
Luzula luzuloides . . r 1 +
Sporadycznie: Euphorbia dulcis 3 (+).
O. Fagetalia sylvaticae . . .
Galeobdolon luteum . . + 1 +
Dryopteris filix mas + 1 . . .
Pulmonaria obscura + + . . .
Lilium martagon . . 1 1 .
Mercurialis perennis . . + . r
Viola reichenbachiana . + r . .
Moehringia trinerva + . . + .
Sporadycznie: Euonymus europaea c3 (+); Ficaria verna 3 (+); Galium odoratum 2 (+).
Cl. Querco-Fagetea
Poa nemoralis 1 + 2 2 3
Corylus avellana b + . 2 . .
Cornus sanguinea b 1 + . . .
Sporadycznie: Hedera helix 2 (+).
Towarzysz¹ce
Impatiens parviflora 2 1 1 1 +
Geranium robertianum 1 1 . . r
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Quercus petraea c + . r r .
Calamagrostis arundinacea + 1 . . .
Rubus sect. Corylifolii + + . . .
Urtica dioica + + . . .

Sporadycznie:  Chamaenerion angustifolium 1 (+); Deschampsia flexuosa 4 (+); Galeopsis pubescens 5 (+).
Galium aparine 5 (+); Hieracium murorum 4 (+); Hypericum perforatum 2 r; Lapsana communis 2 (+);
Polygonum convolvulus 1 (+); Ribes uva-crispa 1 b (+); Rosa canina c 2 (+); Rubus caesius 5 (+); Rubus
idaeus 1 (+); Sambucus cfr. racemosa c 4 (+); Sedum maximum 1 (+); Senecio ovatus 1 (+); Symphytum
officinale 2 (+);

Ch. Ass.: Acer platanoides a 6, b +, c 1.
Ch. All. Tilio-Acerion: Acer pseudoplatanus

a 2, c +.
D. war.: Calamagrostis arundinacea 3; Po-

lytrichastrum formosum d 2; Deschampsia fle-
xuosa +; Luzula pilosa +.

Towarzysz¹ce: Tilia cordata a 1, b +, c +;
Fagus sylvatica a1 +, b +, c +, Corylus avellana
b +, Sambucus nigra b +, c +; Rubus ser. Glan-
dulosii 1; Impatiens parviflora 1; Melandrium
rubrum +; Galeopsis pubescens r; Poa nemora-
lis r; Brachythecium sp. d. +.

5. Zbiorowisko przej�ciowe pomiêdzy lasami
klonowo-lipowymi Aceri-Tilietum a gr¹dem
ze zwi¹zku Carpinion betulii. (tab. 4,
rel.  3-5)
Zbiorowiska o charakterze przej�ciowym

pomiêdzy lasem klonowo-lipowym a gr¹dem
udokumentowano w prze³omie Nysy K³odzkiej
na pó³noc od K³odzka, na bardzo stromych
i urwistych stokach opadaj¹cych do rzeki (tab.
4, rel. 3-5). Stoki o wystawach po³udniowych
pokryte s¹ rumoszem z ³upków trzeciorzêdo-
wych, a ich powierzchnia w wielu punktach
jest pozbawiona pokrywy glebowej. W zbioro-
wisku tym nieznaczn¹ przewagê wykazuj¹ ga-
tunki gr¹dowe (Carpinus betulus, Tilia cordata,
Stellaria holostea) nad gatunkami zwi¹zku Ti-
lio-Acerion (Acer pseudoplatanus, Alliaria pe-

tiolata). O przynale¿no�ci p³atów do zespo³u
Aceri-Tilietum mo¿e �wiadczyæ wystêpowanie
jego gatunku charakterystycznego (Campanu-
la rapunculoides), brak jednak w drzewostanie
Acer platanoides lub Tilia platyphyllos. Zbio-
rowisko to nale¿y do ubogich gatunkowo (�r.
15,3 gatunku w zdjêciu o �r. powierzchni 133
m2) i jest najubo¿szym ze znanych do tej pory
z Sudetów lasów klonowo-lipowych. Wyró¿-
nia siê tak¿e niskim zwarciem drzewostanu (50-
70%) oraz runa.

To bardzo interesuj¹ce zbiorowisko le�ne
wymaga dalszych szczegó³owych badañ i usta-
lenia jego przynale¿no�ci syntaksonomicznej
w oparciu o szerszy materia³ porównawczy.

Podsumowanie
Praca jest wstêpem do badañ nad rozmiesz-

czeniem i zró¿nicowaniem lasów zespo³u Ace-
ri-Tilietum FABER 1936 w Sudetach �rodkowych.
Przynosi dokumentacjê fitosocjologiczn¹ i opis
6 nowych stanowisk zespo³u z Gór Z³otych, Gór
Wa³brzyskich, Gór Sowich, Gór Bardzkich
i Wzgórz Lewiñskich, oraz wstêpn¹ dokumen-
tacjê zbiorowisk o charakterze zbli¿onym do
Aceri-Tilietum z prze³omów Nysy K³odzkiej
i Bystrzycy. W pracy dokonano opisu trzech
wariantów siedliskowych zespo³u Aceri-Tilie-
tum i dwóch podwariantów siedliskowych.
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Pøíspìvek k roz�íøení a variabilitì klenovo-lipových lesù (Aceri-Tilietum
FABER 1936) ve Støedních Sudetech

Souhrn
Práce je souhrnem výzkumu roz�íøení a variability lesù asociace Aceri-Tilietum FABER 1936

ve Støedních Sudetech. Obsahuje fytosociologickou dokumentaci a základní popis �esti nových
nalezi�� tohoto spoleèenstva ze Zlatých, Valbøi�ských, Sovích a Bardských hor a Levínských
návr�í, a také základní údaje o nalezi�tích s výskytem spoleèenstev jemu blízkých z prùlomu
Kladské Nisy. V práci je uveden popis � spolu s udáním diagnózy a nomenklatorického typu � tøí
nových subasociací asociace Aceri -Tilietum a dvou stanovi�tních variant. Prezentována je také
provizorní diagnóza ètvrté subasociace s acidofilním charakterem, která byla nalezena u Jugo-
wic v Sovích horách. Zjistit, zda také patøí do zmiòované asociace, si vy�aduje dal�í výzkum.
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KRZYSZTOF �WIERKOSZ

Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung und Differenzierung der Ahorn-
Lindenwälder (Aceri-Tilietum, FABER 1936) im mittleren Teil der Sudeten

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurden die Resultate von einleitenden Untersuchungen zur Ken-

ntnis der Verbreitung und Differenzierung der Ahorn-Lindenwälder (Aceri-Tilietum, FABER 1936)
im mittleren Teil der Sudeten dargestellt. Der Beitrag enthält eine phytosioziologische Doku-
mentation und Beschreibungen für 6 neue Standorte der erwähnten Waldgesellschaft aus den
sudetischen Gebirgszügen Góry Z³ote (Reichensteiner Gebirge), Góry Wa³brzyskie (Walden-
burger Bergland), Góry Sowie (Eulengebirge), Góry Bardzkie (Warthaer Gebirge) und Wzgó-
rza Lewiñskie (Hügelzüge bei Lewin), sowie eine einleitende Dokumentation für eine dem
Aceri-Tilietum ähnliche Waldgesellschaft von den Standorten Prze³om Nysy K³odzkiej (Durch-
bruchtal der Glatzer Neisse) und Prze³om Bystrzycy (Durchbruchtal der Wiestritz). Es wurden
Beschreibungen für drei Standortsvarianten des Verbandes Aceri-Tilietum und für zwei Stan-
dortsuntervarianten erstellt.
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PRZYRODA SUDETÓW ZACHODNICH
t. 6(2003): 83-92

Dendroflora zespo³u parkowo-pa³acowego
�Paulinum� w Jeleniej Górze

Wstêp

Stare za³o¿enia parkowe towarzysz¹ce
dawnym rezydencjom s¹ czêstym elementem
krajobrazu Dolnego �l¹ska. W samej tylko Ko-
tlinie Jeleniogórskiej w rejestr zabytków s¹ wpi-
sane 22 takie obiekty. Powstawa³y one w XIX
wieku wokó³ istniej¹cych lub wznoszonych
wtedy pa³aców i rezydencji. Obiekty te s¹ cen-
ne nie tylko ze wzglêdów kulturowych, ale rów-
nie¿ ekologicznych, s¹ ostoj¹ wielu gatunków
ro�lin, grzybów oraz zwierz¹t. Na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ rzadkie gatunki drzew i krze-
wów oraz stare, okaza³e drzewa rodzimego po-
chodzenia, które powinny byæ ustanowione
pomnikami przyrody. Do utrzymania ich w

nale¿ytym stanie konieczne jest przeprowadza-
nie ci¹g³ych prac pielêgnacyjnych i konserwa-
torskich. Zaniechanie ich, a tak¿e ci¹gle jesz-
cze dokonywane akty wandalizmu przyczyni-
³y siê do silnego zniszczenia dendroflory sta-
rych parków. Dlatego te¿ konieczne jest podej-
mowanie prac inwentaryzacyjnych, które sta-
n¹ siê podstaw¹ do formu³owania zaleceñ
ochronnych.

Lokalizacja i ogólna
charakterystyka obiektu

Zespó³ parkowo-pa³acowy �Paulinum� po-
³o¿ony jest we wschodniej czê�ci Jeleniej Góry,

Fot. 1. Rododendron ¿ó³ty Rhododendron luteum  (fot. M. Malicki).
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na niewielkim wzgórzu (408 m n.p.m.). G³ów-
nym szlakiem komunikacyjnym za³o¿enia jest
asfaltowa droga biegn¹ca dooko³a wzniesienia.
Wjazd do parku usytuowano w jego pó³noc-
no-zachodniej czê�ci. Ozdobiony jest bram¹
zbudowan¹ z piaskowca. Deniwelacja terenu
siêga 55 m (CIESIELSKI 1992). Najwy¿szym i za-
razem centralnym punktem jest platforma wi-
dokowa, któr¹ stanowi ska³a z czê�ciowo zde-
wastowan¹ w ostatnim czasie ¿elazn¹ balustra-
d¹. Przy komponowaniu parku wa¿nym ele-
mentem by³y naturalne formy terenu np.: ska³-
ki, zag³êbienia, skarpy. Wykorzystano równie¿
rosn¹cy wcze�niej drzewostan, o czym �wiad-
cz¹ stare egzemplarze rodzimych gatunków
drzew.

Za³o¿enie parkowe sk³ada siê z rozleg³ego
parku le�nego oraz silnie zniszczonej czê�ci
ogrodowej, zlokalizowanej w najbli¿szym s¹-
siedztwie pa³acu. Niegdy� ros³a tu du¿a ilo�æ
ro�lin ozdobnych.

Krótki rys historyczny

Park powsta³ w latach 1855-60. W roku
1870 jeleniogórski kupiec � Kramsta wzniós³
pa³ac. Po pierwszej wojnie �wiatowej maj¹tek
nale¿a³ do fabrykanta � Oskara Caro. W roku
1933 ca³o�æ przejê³o NSDAP, które w budowli
urz¹dzi³o szko³ê dla cz³onków Hitlerjugend. Po
wojnie pa³ac sta³ siê sk³adnic¹ muzealn¹, po-
tem domem twórczym Ministerstwa Kultury i

Sztuki, wreszcie sta³ siê kasynem oficerskim
s¹siaduj¹cej jednostki wojskowej (STAFFA 1999).
Obecnie pa³ac trafi³ w prywatne rêce i prowa-
dzone s¹ w nim gruntowne prace remontowe.

Warto dodaæ, ¿e w okresie powojennym
na terenie parku nie przeprowadzono ¿adnych
zabiegów konserwatorskich.

Metody badañ

Badania terenowe przeprowadzano od lu-
tego do pa�dziernika 2003 roku. Do zlokalizo-
wania poszczególnych czê�ci parku u¿yto opra-
cowania CIESIELSKIEGO (1992). Plan wykonano na
podstawie mapy wydawnictwa Plan w skali
1:3000. Spis gatunków przedstawiono w tabeli
nr 1 w kolejno�ci alfabetycznej, uwzglêdnia-
j¹c przynale¿no�æ systematyczn¹. Ustalono sta-
tus ka¿dego odnalezionego taksonu zaliczaj¹c
go do jednej z sze�ciu kategorii (MALICKI i PIE-
LECH 2002). Informacjê o pochodzeniu zaczerp-
niêto z pracy SENETY i DOLATOWSKIEGO (2000) oraz
SÊKOWSKIEGO (1993). Za gatunki rodzime uzna-
no tylko te, które wystêpuj¹ naturalnie na ob-
szarze Sudetów Zachodnich, kierowano siê
przy tym prac¹ BORATYÑSKIEGO (1991). Gatunki
wymar³e ustalono na podstawie artyku³u HRY-
NIEWIECKIEGO (1951). W tabeli nr 2 Podano spis
ro�lin zas³uguj¹cych na szczególn¹ ochronê,
uwzglêdniaj¹c ich obwód pnia mierzony na
wysoko�ci 130 cm. Nazwy taksonów podano
wed³ug SENETY i DOLATOWSKIEGO (2000).

Ryc.1. Mapa zespo³u parkowo-pa-
³acowego �Paulinum� (nu-
mery na mapie odpowiada-
j¹ tym z tabeli 2).



85

Wyniki

Tabela 1. Spis taksonów zespo³u parkowo-pa³acowego �Paulinum�.

Obja�nienia:
Pochodzenie: AFR � Afryka, AMPN � Ameryka Pó³nocna, AZ � Azja, EUR � Europa, TDU � zasiêg trudny do
ustalenia.
Status: 1 � gat. obcy geograficznie, posadzony i nie ulegaj¹cy naturalizacji

2 � gat. obcy geograficznie, posadzony i ulegaj¹cy naturalizacji
3 � gat. obcy geograficznie, wystêpuj¹cy spontanicznie
4 � gat. rodzimy, wystêpuj¹cy spontanicznie
5 � gat. rodzimy posadzony
6 � gat. o niepewnym statusie

Symbol: � � takson nie odnaleziony, wcze�niej notowany

L.P Nazwa ³aciñska Nazwa polska Rodzina Pochodzenie Status

    1. Abies alba Jod³a pospolita Pinaceae EUR 5
    2. Abies concolor � Jod³a jednobarwna Pinaceae AMPN �
    3. Abies nordmaniana � Jod³a kaukaska Pinaceae AZ, EUR �
    4. Acer campestre Klon polny Aceraceae EUR, AFR, AZ 1
    5. Acer negundo � Klon jesionolistny Aceraceae AMPN �
    6. Acer platanoides Klon pospolity Aceraceae AZ, EUR 4/5
    7. Acer pseudoplatanus Klon jawor Aceraceae EUR 4/5
    8. Acer pseudoplatanus Klon jawor

«Purpurascens» «Purpurascens» Aceraceae KULTYWAR 4/5
    9. Acer saccharinum Klon srebrzysty Aceraceae AMPN 1
  10. Acer tataricum � Klon tatarski Aceraceae AZ, EUR �
  11. Aesculus hipocastanum Kasztanowiec pospolity Hipocastanaceae EUR 2
  12. Alnus incana � Olsza szara Betulaceae AZ, EUR �
  13. Amygdalus triloba � Migda³ek trójklapowy Rosaceae AZ �
  14. Berberis thunbergii � Berberys Thunberga Berberidaceae AZ �
  15. Berberis vulgaris � Berberys pospolity Berberidaceae AZ, EUR �
  16. Betula pendula Brzoza brodawkowata Betulaceae AZ, EUR 4
  17. Buxus sempervirens � Bukszpan

wieczniezielony Buxaceae AFR, AZ, EUR �
  18. Calluna vulgaris Wrzos pospolity Ericaceae EUR, AFR, AZ 4
  19. Caragana arborescens � Karagana syberyjska Fabaceae AZ �
  20. Carpinus betulus Grab pospolity Corylaceae AZ, EUR 4/5
  21. Cerasus acida � Wi�nia kwa�na Rosaceae AZ, EUR �
  22. Chaenomeles japonica � Pigwowiec japoñski Rosaceae AZ �
  23. Chamaecyparis lawsoniana � Cyprysik Lawsona Cupressaceae AMPN �
  24. Chamaecyparis nootkatensis � Cyprysik nutkajski Cupressaceae AMPN �
  25. Chamaecyparis pisifera Cyprysik groszkowy Cupressaceae AZ 1
  26. Chamaecyparis pisifera Cyprysik groszkowy

«Plumosa Aurea»  «Plumosa Aurea» Cupressaceae KULTYWAR �
  27. Clematis vitalba � Powojnik pn¹cy Ranunculaceae AFR, AZ, EUR �
  28. Colutea orientalis � Moszenki wschodnie Fabaceae EUR �
  29. Cornus alba � Dereñ bia³y Cornaceae AZ, EUR �
  30. Cornus mas � Dereñ w³a�ciwy Cornaceae AZ, EUR �
  31. Cornus sanguinea Dereñ �widwa Cornaceae EUR 4
  32. Corylus avellana Leszczyna pospolita Corylaceae AZ, EUR 4
  33. Corylus colurna Leszczyna turecka Corylaceae AZ, EUR 1

Dendroflora zespo³u parkowo-pa³acowego �Paulinum� w Jeleniej Górze
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34. Cotoneaster horizontalis � Irga pozioma Rosaceae AZ �
35. Crataegus monogyna s.l. G³óg jednoszyjkowy Rosaceae AFR, AZ, EUR 4
36. Crataegus pedicellata G³óg szypu³kowy Rosaceae AMPN 2
37. Deutzia scabra � ¯ylistek szorstki Hydrangeaceae AZ �
38. Euonymus europaeus Trzmielina zwyczajna Celastraceae AZ, EUR 4
39. Fagus sylvatica Buk pospolity Fagaceae AZ, EUR 4/5
40. Fagus sylvatica «Atropunicea» Buk pospolity

«Atropunicea» Fagaceae KULTYWAR 4/5
41. Forsythia suspensa � Forsycja zwis³a Oleaceae AZ �
42. Frangula alnus Kruszyna pospolita Rhamnaceae AFR, AZ EUR 4
43. Fraxinus excelsior Jesion wynios³y Oleaceae AZ, EUR 4
44. Hedera helix Bluszcz pospolity Araliaceae AZ, EUR 4/5
45. Juniperus communis � Ja³owiec pospolity Cupressaceae AFR, AZ,

EUR, AMPN �
46. Juniperus sabina � Ja³owiec sabiñski Cupressaceae AZ, EUR �
47. Laburnum anagyroides � Z³otokap pospolity Fabaceae EUR �
48. Larix decidua ssp. Polonica Modrzew europejski

podgat. polski Pinaceae EUR 1
49. Larix kaempferi Modrzew japoñski Pinaceae AZ 1
50. Ligustrum vulgare Ligustr pospolity Oleaceae AFR, AZ, EUR 1
51. Liriodendron tulipifera � Tulipanowiec

amerykañski Magnoliaceae AMPN �
52. Lonicera peryclimenum Wiciokrzew pomorski Caprifoliaceae AFR, EUR 4
53. Lonicera tatarica � Suchodrzew tatarski Caprifoliaceae AZ �
54. Lonicera xylosteum Wiciokrzew pospolity Caprifoliaceae EUR 4/5
55. Mahonia aquifolium Mahonia pospolita Berberidaceae AMPN 2
56. Malus domestica Jab³oñ domowa Rosaceae TDU 6
57. Padus serotina � Czeremcha pó�na Rosaceae AMPN �
58. Parthenocissus Winobluszcz

quinquefolia piêciolistkowy Vitaceae AMPN 3
59. Philadelphus coronarius � Ja�minowiec wonny Hydrangeaceae AZ, EUR �
60. Physocarpus opulifolius � Pêcherznica kalinolistna Rosaceae AMPN �
61. Picea abies �wierk pospolity Pinaceae AZ, EUR 4/5
62. Picea ajanensis � �wierk ajañski Pinaceae � �
63. Picea engelmanii �wierk Engelmana Pinaceae AMPN 1
64. Picea orientalis �wierk kaukaski Pinaceae AZ, EUR 1
65. Picea pungens �wierk k³uj¹cy Pinaceae AMPN 1
66. Pinus banksiana � Sosna Banksa Pinaceae AMPN �
67. Pinus cembra � Sosna limba Pinaceae AZ, EUR �
68. Pinus mugo � Sosna kosodrzewina Pinaceae EUR �
69. Pinus nigra Sosna czarna Pinaceae AFR, AZ, EUR 1
70. Pinus strobus Sosna wejmutka Pinaceae AMPN 1
71. Pinus sylvestris Sosna pospolita Pinaceae AZ, EUR 4/5
72. Populus alba Topola bia³a Salixaceae AFR, AZ, EUR 1
73. Populus nigra «Italica»� Topola czarna «Italica» Salixaceae KULTYWAR �
74. Populus simoni Topola Simona Salixaceae AZ 1
75. Populus tremula Topola osika Salixaceae AFR, AZ, EUR 4
76. Prunus avium Czere�nia ptasia Rosaceae AFR, EUR, AZ 4
77. Prunus cerasus Wi�nia pospolita Rosaceae TDU �
78. Prunus padus Czeremcha pospolita Rosaceae AFR, AZ, EUR 4
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  79. Pseudotsuga menziesii
var. menziesii Daglezja zielona Pinaceae AMPN 2

  80. Pyracantha coccinea � Ognik szkar³atny Rosaceae AZ, EUR �
  81. Pyrus communis Grusza pospolita Rosaceae TDU 6
  82. Quercus palustris D¹b b³otny Fagaceae AMPN 1
  83. Quercus petraea D¹b bezszypu³kowy Fagaceae EUR 4/5
  84. Quercus robur D¹b szypu³kowy Fagaceae EUR 4/5
  85. Quercus rubra D¹b czerwony Fagaceae AMPN 2
  86. Rhododendron Ró¿anecznik

catawbiense katawbijski Ericaceae AMPN 1
  87. Rhododendron luteum Azalia ¿ó³ta Ericaceae AZ, EUR 2
  88. Ribes alpinum Porzeczka alpejska Grossulariaceae EUR, AZ 4
  89. Ribes petreum � Porzeczka skalna Grossulariaceae AZ, EUR �
  90. Ribes uva�crispa Agrest pospolity Grossulariaceae AFR, AZ, EUR 4
  91. Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa Fabaceae AMPN 2
  92. Rosa rugosa Ró¿a pomarszczona Rosaceae AZ 2
  93. Rubus idaeus Malina w³a�ciwa Rosaceae AZ, EUR 4
  94. Rubus sp. Je¿yna Rosaceae � 4
  95. Salix capraea Wierzba iwa Salixaceae AZ, EUR 4
  96. Salix x Sepulcralis Wierzba p³acz¹ca Salixaceae KULTYWAR �

«Chrysocoma» �
  97. Sambucus nigra Bez czarny Caprifoliaceae AZ, EUR 4
  98. Sambucus racemosa Bez koralowy Caprifoliaceae EUR 4
  99. Sarothamnus scoparius � ¯arnowiec miotlasty Fabaceae EUR �
100. Sorbus aria Jarz¹b m¹czny Rosaceae EUR, AZ 2
101. Sorbus aucuparia Jarz¹b pospolity Rosaceae AZ, EUR 4
102. Sorbus torminalis � Jarz¹b brekinia Rosaceae AFR, AZ, EUR �
103. Spiraea douglasii � Tawu³a Douglasa Rosaceae AMPN �
104. Spiraea hypericifolia � Tawu³a dziurawcolistna Rosaceae � �
105. Spiraea japonica � Tawu³a japoñska Rosaceae AZ �
106. Spiraea salicifolia Tawu³a wierzbolistna Rosaceae AZ, EUR 2
107. Symphoricarpos albus �nieguliczka bia³a Caprifoliaceae AMPN 2
108. Syringa ×persica � Lilak perski Oleaceae � �
109. Syringa Japonica � Lilak japoñski Oleaceae AZ �
110. Syringa vulgaris � Lilak pospolity Oleaceae AZ, EUR �
111. Taxus baccata� Cis pospolity Taxaceae AFR, AZ, EUR �
112. Thuja plicata ¯ywotnik olbrzymi Cupressaceae AMPN 1
113. Thujopsis dolabrata � ¯ywotnikowiec japoñski Cupressaceae AZ �
114. Tilia «Euchlora» Lipa krymska Tiliaceae KULTYWAR �
115. Tilia cordata Lipa drobnolistna Tiliaceae AZ, EUR 4/5
116. Tilia platyphyllos Lipa szerokolistna Tiliaceae AZ, EUR 4/5
117. Tilia tomentosa Lipa srebrzysta Tiliaceae AZ, EUR 1
118. Tsuga canadesis Choina kanadyjska Pinaceae AMPN 1
119. Ulmus glabra Wi¹z górski Ulmaceae AZ, EUR 4/5
120. Ulmus glabra «Pendula» � Wi¹z górski «Pendula» Ulmaceae KULTYWAR �
121. Ulmus laevis Wi¹z szypu³kowy Ulmaceae AZ, EUR 4/5
122. Vaccinum myrtillus Borówka czernica Ericaceae AMPN, AZ, EUR 4
123. Vaccinum vitis-idaea Borówka brusznica Ericaceae AMPN, AZ, EUR 4
124. Viburnum opulus Kalina koralowa Caprifoliaceae AFR. AZ, 4/5
125. Vinca minor Barwinek pospolity Apocyanaceae AZ, EUR 4/5
126. Vitis riparia � Winoro�l nadbrze¿na Vitaceae AMPN �
127. Weigela speciosa � Krzewuszka okaza³a Caprifoliaceae AZ �
128. Wisteria sinensis � Glicynia chiñska Fabaceae AZ �
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Charakterystyka wybranych
taksonów

Abies alba MILLER � jod³a pospolita. Na te-
renie parku odnalezionych zosta³o kilkana�cie
drzew bêd¹cych w dobrej kondycji. Najbardziej
okaza³e maj¹ ponad 200 cm obwodu. Wszyst-
kie pochodz¹ najprawdopodobniej z nasadzeñ.
Nie obserwowano m³odych ro�lin, ani siewek.

Acer campestre  L. � klon polny.  Trzy nie-
wysokie drzewa rosn¹ w pó³nocno-wschodniej
czê�ci parku, s¹ zacienione przez silnie rozwi-
niêty podszyt. Owocowa³y, ale nie obsiewa³y siê.

Acer pseudoplatanus�Purpurascens�  �  klon
jawor «Purpurascens». Ta czerwonolistna od-
miana jaworu jest do�æ pospolita na terenie
parku. Wiêkszo�æ drzew pochodzi z nasadzeñ.
Spotykane by³y równie¿ siewki i m³ode drze-
wa o podobnym zabarwieniu li�ci.

Acer saccharinum L. � klon srebrzysty. Ob-
serwowany by³ w wielu miejscach parku, g³ów-
nie na obrze¿ach, w ni¿szych po³o¿eniach.
Znaczna czê�æ drzew jest zdeformowana, po-
chylona, z wieloma suchymi ga³êziami i wy-
próchnia³ym pniem, czêsto pora¿onym grzy-
bami. Wszystkie drzewa obficie owocowa³y.
Nie spotkano jednak ¿adnych siewek ani m³o-
dych drzew.

Aesculus hippocastanum L. � kasztanowiec
pospolity. Takson spotykany do�æ czêsto, ale
najwiêcej drzew ro�nie na obrze¿ach parku,
szczególnie w czê�ci wschodniej. Obwód naj-
grubszych drzew przekracza 200 cm. Do�æ licz-
nie spotykane by³y siewki i m³ode drzewa.
Wszystkie ro�liny ju¿ od lipca posiada³y uszko-
dzone li�cie � zaatakowane by³y przez szrotów-
ka kasztanowcowiaczka (Cmeraria ochidella).

Chamaecyparis pisifera (SIEBOLD ET ZUCC.)
ENDL. � cyprysik groszkowy. Niewielkie drzew-
ka spotykano w kilku czê�ciach parku, zawsze
przy drogach, obwód najgrubszych przekracza
100 cm.  Wiêkszo�æ jest silnie zacieniona, przez
co posiada³a nieregularny pokrój i wiele suchych
ga³êzi. Wiêkszo�æ ro�lin obficie szyszkuje, mimo
to nie notowano siewek i m³odych ro�lin.

Chamaecyparis pisifera «Plumosa Aurea»
� cyprysik groszkowy «Plumosa Aurea». Jedno
niewielkie drzewko ro�nie na pó³nocny-wschód
od pa³acu. Obwód pnia wynosi 80 cm. Nie
posiada on ubytków, odchodzi³ od niego dru-
gi, martwy przewodnik. Korona jest silnie znie-
kszta³cona, miejscami gêsta, z wieloma suchy-

mi ga³êziami. Drzewo silnie zacienione przez
gêsty podszyt i m³ode drzewa.

Corylus colurna L. � leszczyna turecka. Na
terenie parku stwierdzono dwa egzemplarze.
Jedno dwupniowe drzewo ro�nie w pó³nocno-
zachodniej czê�ci parku. Obwód jednego z pni
wynosi³ 170 cm, drugiego za� 200 cm. Cechu-
je go regularny pokrój, posiada szerok¹ koro-
nê. Drugi egzemplarz ro�nie w po³udniowej
czê�ci badanego obiektu, jego obwód wynosi
180 cm. Jest silnie zacieniony. Obydwa owo-
cowa³y, ale wiêkszo�æ orzechów by³a pusta. Nie
znaleziono m³odych ro�lin.

Crataegus pedicellata SARG. � g³óg szypu³-
kowy. Jeden okaz owocuj¹cy i dwa m³ode ro-
sn¹ w centralnej czê�ci badanego obiektu.

Fagus sylvatica «Atropunicea» � buk pospo-
lity «Atropunicea». Czerwonolistna odmiana
buka do�æ czêsto spotykana jest na terenie par-
ku. Najgrubsze drzewo mierzy 340 cm obwo-
du. Spotkano nieliczne m³ode drzewa i siewki.

Larix kaempferi (LAMB.) CARRIÈRE � modrzew
japoñski. Stwierdzono wystêpowanie kilku ro-
�lin, odznaczaj¹ siê one dobr¹ kondycj¹.
Wszystkie szyszkowa³y. Nie odnaleziono sie-
wek ani m³odych drzew.

Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT. � ma-
chonia pospolita. Jest jednym z najczê�ciej spo-
tykanych krzewów obcego pochodzenia na te-
renie parku. Spotykano j¹ w wielu jego czê-
�ciach. Wiêkszo�æ ro�lin kwit³o i owocowa³o.

Partenocissus quinquefolia (L.) PLANCH �
winobluszcz piêciolistkowy. Obserwowano za-
ledwie jedn¹, niewielk¹ ro�linê w szczelinie skal-
nej w czê�ci centralnej za³o¿enia parkowego,
na platformie widokowej. Niegdy� pn¹cze to
piê³o siê po murze pa³acu (HRYNIEWIECKI 1951).

Picea engelmani PARRY EX ENGELM. � �wierk
Engelmana. Dwie ro�liny obserwowano w za-
chodniej czê�ci parku. Obficie szyszkowa³y.
Nie stwierdzono jednak siewek ani m³odych
drzew.

Picea orientalis  (L.) LINK � �wierk kaukaski.
Na terenie za³o¿enia parkowego odnaleziono
kilka drzew, wszystkie w dobrym stanie zdro-
wotnym. Wiêkszo�æ z nich odznacza siê niere-
gularnymi koronami z powodu zacienienia.
Wszystkie okazy szyszkowa³y. Nie stwierdzo-
no samosiewu.

Picea pungens ENGELM. � �wierk k³uj¹cy. Kil-
ka ro�lin ro�nie w zachodniej i pó³nocnej czê-
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�ci parku. Wiêkszo�æ z nich posiada zdeformo-
wane korony w wyniku zacienienia. Przewa-
¿aj¹ca liczba drzew szyszkowa³a. Nie stwier-
dzono samosiewu.

Pinus nigra J.F. ARNOLD � sosna czarna. Jest
jednym z najczê�ciej spotykanych gatunków
drzew obcego pochodzenia, g³ównie w za-
chodniej i pó³nocnej czê�ci za³o¿enia parko-
wego. Najgrubsze okazy mierz¹ 240 cm ob-
wodu. Wszystkie cechuj¹ siê dobrym stanem
zdrowotnym. Wiele drzew szyszkowa³o. Nie
odnaleziono m³odych ro�lin.

Pinus strobus L. � sosna wejmutka. Odna-
leziono kilkana�cie drzew na terenie parku,
wszystkie w dobrej kondycji. Korony niektórych
s¹ zniekszta³cone z powodu zacienienia. Naj-
grubsze mierz¹ 220 cm obwodu. Wiele drzew
szyszkowa³o. Nie zanotowano m³odych ro�lin.

Populus simoni CARRIÈRE � topola Simona.
Obserwowano dwa egzemplarze odznaczaj¹-
ce siê z³ym stanem zdrowia. Posiadaj¹ one wie-
le suchych konarów oraz pochylone pnie. Nie
stwierdzono obecno�ci m³odych ro�lin.

Pseudotsuga menziesii var. menziesii
(MIRB.) FRANCO � daglezja zielona odm. zielo-
na. Odnaleziono ponad dwadzie�cia drzew,
wszystkie w podobnym wieku. Ich stan zdro-
wotny nie budzi obaw. Wszystkie drzewa szysz-
kowa³y. Odnaleziono kilka siewek w central-
nej czê�ci parku, nie obserwowano natomiast
m³odych drzew

Quercus palustris MUENCHH. � d¹b b³otny.
Odnaleziono dwa egzemplarze tego gatunku,
w pó³nocno-zachodniej czê�ci za³o¿enia par-
kowego. Drzewa s¹ silnie zacienione, dlatego
te¿ w ich koronie znajduje siê wiele suchych
ga³êzi. Pnie nie maj¹ ubytków, ich obwód nie
przekracza 160 cm. Obficie owocowa³y. Nie
odnaleziono m³odych ro�lin.

Quercus rubra L. � d¹b czerwony. Obok
sosny czarnej zaliczyæ go mo¿na do grona naj-
liczniej reprezentowanych taksonów obcego
pochodzenia w parku. Spotykane by³y drzewa
w ró¿nym wieku, pocz¹wszy od siewek, skoñ-
czywszy na egzemplarzach starych, a wiêc
mo¿na uznaæ ten gatunek za w pe³ni zaakli-
matyzowany. Najgrubsze drzewo mierzy 280
cm obwodu.

Rhododendron catawbiense MICHX. � ró¿a-
necznik katawbijski. Krzew spotykano w ró¿-

nych miejscach parku. Najwiêksze zgrupowa-
nia odnaleziono w pó³nocnej czê�ci. Krzewy
tu rosn¹ce cechuj¹ siê najwiêkszymi rozmiara-
mi, osi¹gaj¹ ponad 3 m wysoko�ci. Ponadto
wiele ro�lin ro�nie w czê�ci wschodniej, �rod-
kowo-wschodniej (powy¿ej pa³acu), a tak¿e
wokó³ parkingu przypa³acowego, gdzie wiele
z nich odznacza siê z³ym stanem zdrowia,
g³ównie z powodu zacienienia, oraz ³amania
przez ludzi kwitn¹cych ga³êzi.

Rhododendron luteum SWEET � azalia ¿ó³-
ta. Obserwowano wiele krzewów. Wszystkie
skupiaj¹ siê w czê�ci wschodniej i po³udniowej,
gdzie pojawiaj¹ siê nieliczne m³ode okazy po-
chodz¹ce z samosiewu. Wiêkszo�æ krzewów jest
silnie rozro�niêta dziêki licznym odrostom ko-
rzeniowym. Wszystkie krzewy obficie kwit³y.

Robinia pseudoacacia L. � robinia bia³a.
Obserwowano kilka m³odych drzew i siewek
w po³udniowej czê�ci za³o¿enia parkowego.
Niektóre ro�liny owocowa³y.

Sorbus aria (L.) � jarz¹b m¹czny. Na tere-
nie parku obserwowano jedno drzewo ko³o pa-
³acu, o obwodzie 130 cm, w dobrej kondycji.
Kwit³o i owocowa³o. Nie odnaleziono m³odych
ro�lin.

Thuja plicata DONN ex D. DON � ¿ywotnik
olbrzymi. Na terenie badanego obiektu odna-
leziono zaledwie jedno drzewo rosn¹ce w czê-
�ci wschodniej parku, ko³o drogi odchodz¹cej
od pa³acu. Pieñ nisko rozga³êzia siê na dwa
przewodniki. Przy ziemi mierzy 210 cm obwo-
du. Korona cechuje siê regularno�ci¹. Ro�lina
zaczyna byæ zacieniana przez rozrastaj¹ce siê
wokó³ niej m³ode drzewa. Obficie szyszkuje.
Nie odnaleziono samosiewu.

Tilia tomentosa MOENCH. � lipa srebrzysta.
Obserwowano zaledwie jedno drzewo, przy
po³udniowym skraju parkingu, niedaleko pa³a-
cu. Jej obwód wynosi 260 cm. Obficie kwit³a,
posiada³a du¿o owoców, lecz nie zauwa¿ono
samosiewu.

Tsuga canadensis (L.) CARRIÈRE � choina ka-
nadyjska. Odnaleziono zaledwie jedno niewiel-
kie, dwupniowe drzewo rosn¹ce na zachód od
pa³acu, powy¿ej skarpy. Obficie szyszkowa³o.
Nie dawa³o samosiewu. Nale¿y zabezpieczyæ
obsuwaj¹c¹ siê skarpê, aby nie dopu�ciæ do
zsuniêcia siê drzewa.
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Podsumowanie

Na terenie badanego zespo³u parkowo-pa-
³acowego odnaleziono 78 taksonów ro�lin
zdrewnia³ych w tym 3 pn¹cza, 27 krzewów i
48 drzew. Najliczniej reprezentowane rodziny
to Rosaceae (13 taksonów) oraz Pinaceae (12
taksonów). Stwierdzono 32 taksony obce geo-
graficznie. Jedena�cie gatunków na obszarze
parku uleg³o naturalizacji. Stwierdzono 36 ga-
tunków drzew i krzewów rodzimych, których
wystêpowanie ma charakter spontaniczny, choæ
w przypadku niektórych okazów nie mo¿na
wykluczyæ posadzenia. Zaliczono je wówczas
do obu kategorii. Tylko jeden gatunek rodzimy
nie wystêpuje spontanicznie, jest nim Abies
alba.

Stan zachowania parku budzi powa¿ne
obawy. Nie odnaleziono 50 taksonów, wystê-
puj¹cych jeszcze w latach piêædziesi¹tych ubie-
g³ego wieku. Do najwiêkszych strat mo¿na za-
liczyæ: jod³ê kaukask¹ Abies nordmaniana,
�wierka ajañskiego Picea ajanensis, sosnê lim-
bê Pinus cembra, cyprysika nutkajskiego Cha-
maecyparis nootkatensis, cyprysika Lawsona
Chamaecyparis lawsoniana, tulipanowca ame-

Fot. 2. Stara aleja klonowa w pó³nocnej czê�ci parku
(ul. Nowowiejska) (fot. M. Malicki).

Fot. 3. Cyprysik groszkowy Chamaecyparis pisifera
(fot. M. Malicki).

rykañskiego Liriodendron tulipifera,  glicyniê
chiñsk¹ Wisteria sinensis. Najwiêcej nieodna-
lezionych taksonów znajdowa³o siê w najbli¿-
szym s¹siedztwie pa³acu. Czê�æ z nich zginê³a
prawdopodobnie w wyniku naturalnych pro-
cesów sukcesyjnych � przegra³a konkurencjê z
ro�linami rodzimymi, lepiej od nich przystoso-
wanymi do panuj¹cych tu warunków siedlisko-
wych. Niektóre za� zosta³y zniszczone poprzez
dzia³alno�æ cz³owieka. Do tej grupy mo¿na
zaliczyæ pn¹cza. Usuniêto je podczas remontu
elewacji np.: glicynia chiñska � Wisteria sinen-
sis, winoro�l zaro�lowa Vitis riparia, wino-
bluszcz piêciolistkowy Parthenocissus quinqu-
efolia, a tak¿e imponuj¹cych rozmiarów kwit-
n¹cy okaz bluszczu pospolitego, siêgaj¹cy nie-
gdy� trzeciego piêtra. (HRYNIEWIECKI 1951).
Uszkodzeniu uleg³a i ulega nadal, infrastruktu-
ra parku � ³awki, schody, metalowe porêcze.
Wiele miejsc widokowych utraci³o swoje wa-
lory w wyniku rozrastania siê ro�linno�ci.

W �wietle tych faktów konieczne jest pod-
jêcie wielu prac konserwatorskich. Nale¿y w
pierwszej kolejno�ci zaj¹æ siê cennymi ro�li-
nami, które najczê�ciej s¹ silnie zag³uszone
przez dobrze rozwiniêty podszyt oraz m³ode
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drzewa. Konieczne jest przeprowadzenie ciêæ
sanitarnych, aby ograniczyæ rozprzestrzenianie
siê czynników chorobotwórczych oraz ciêæ
koryguj¹cych, maj¹cych na celu wprowadze-
nie istotnych zmian w konstrukcji korony, aby
nie dopu�ciæ do roz³amañ (CHACHULSKI 1992).
W niektórych miejscach nale¿y usun¹æ bujnie
rozwiniêty podszyt, szczególnie w s¹siedztwie
punktów widokowych. Nale¿y równie¿ doko-
naæ wielu nasadzeñ uzupe³niaj¹cych niezbêd-
nych dla zachowania charakteru parku.

Tabela 2. Drzewa i krzewy zas³uguj¹ce na szczególn¹ ochronê

L.P. Nazwa ³aciñska         Obwód pnia (cm)                           Uwagi

1. Acer campestre 70
2. Acer campestre 70
3. Acer saccharinum 200
4. Fagus sylvatica 360
5. Pinus sylvestris 360* Dwa zro�niête pnie
6. Fagus sylvatica 400
7. Picea pungens 180 Ubytki powierzchniowe pnia
8. Pinus strobus 220
9. Corylus colurna 310* Drzewo dwupniowe
10. Populus simoni 200 Korona z wieloma suchymi konarami
11. Chamaecyparis pisifera 130 Silnie zacieniony
12. Pinus nigra 230
13. Quercus palustris 160
14. Pinus nigra 230
15. Fagus sylvatica 340
16. Picea engelmani 140
17. Larix kaempferi 240
18. Quercus palustris 150 Pochylony pieñ
19. Quercus rubra 280
20. Pinus strobus 180
21. Pinus nigra 190
22. Acer platanoides 260
23. Pinus nigra 230
24. Fagus sylvatica 340
25. Pinus strobus 200
26. Prunus avium 250
27. Sorbus aria 160
28. Thuja plicata 210* Drzewo nisko rozga³êzia siê
29. Pinus strobus 220
30. Fagus sylvatica 420
31. Tsuga canadensis 100, 120 Drzewo dwupniowe
32. Tilia tomentosa 260
33. Prunus avium 250
34. Chamaecyparis pisifera «Plumosa aurea» 80 Drzewo silnie zacienione
35. Corylus colurna 190

Zespó³ parkowo-pa³acowy �Paulinum� jest
obiektem niew¹tpliwie bardzo interesuj¹cym.
Z racji swoich walorów przyrodniczych, histo-
rycznych i lokalizacyjnych móg³by pe³niæ
w przysz³o�ci funkcje edukacyjne, a tak¿e staæ
siê miejscem rekreacji i wypoczynku.

Podziêkowania
Pragnê serdecznie podziêkowaæ Pani dr

Ewie Szczê�niak za udzielenie wielu cennych

* � obwód mierzony przy ziemi

Dendroflora zespo³u parkowo-pa³acowego �Paulinum� w Jeleniej Górze
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wskazówek podczas pisania niniejszego arty-
ku³u oraz za poprawienie maszynopisu. Dziê-
kujê równie¿ Pani Bernadecie Szewczyk z Wo-
jewódzkiej S³u¿by Ochrony Zabytków w Jele-
niej Górze za udostêpnienie maszynopisu

opracowania parku �Paulinum�. Wielkie po-
dziêkowania nale¿¹ siê koledze mgr Remko-
wi Pielechowi za wielk¹ pomoc przy formato-
waniu mapy, a tak¿e wydawnictwu Plan za jej
udostêpnienie.
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Die Gehölze des Schloßparks �Paulinum� in Jelenia Góra

Zusammenfassung
Bei der letzten Inventarisierung der Gehölze im genannten Park wurden 78 Arten und

Zuchtformen ermittelt. Im Vergleich zu analogen Angaben aus dem Jahre 1951 sind hier 50
Arten und Zuchtformen verschwunden. Zu den wertvollsten Arten im noch vorhandenen Baum-
bestand gehören: Abies nordmaniana, Chamaecyparis nootkatensis, C. Lawsoniana, Pinus
cembra, Picea ajanensis und Liriodendron tulipifera. Es wurden 36 schützenswerte Bäume
und Sträucher tabellarisch erfasst, gemessen und in eine Landkarte eingezeichnet.

Dendroflóra parku palácového komplexu �Paulinum� v Jelení Hoøe

Souhrn
Výsledkem odborné práce, provádìné na území parkovì-palácového komplexu �Pauli-

num� zde byl dolo�en výskyt 78 døevin. Po porovnání s údaji z roku 1951 se zjistilo, �e zde 50
taxonù vymøelo. Nejcennìj�ími zdej�ími døevinami jsou Abies nordmaniana, Chamaecyparis
nootkatensis, C. Lawsoniana, Pinus cembra, Picea ajanensis, Liliodendron tulipifera. Zmìøeno,
oznaèeno v mapì a zachyceno v tabulce je 36 stromù a keøù, zasluhujících zvlá�tní ochrany.

Adres autora:
Studenckie Ko³o Naukowe
Systematyków Ro�lin
Zak³ad Systematyki i Fitosocjologii
Instytut Biologii Ro�lin
Uniwersytet Wroc³awski
ul. Kanonia 6/8
50-328 Wroc³aw
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Naziemne porosty kalcyfilne w Sudetach

Wprowadzenie

Sudety s¹ górami o bardzo skomplikowa-
nej przesz³o�ci geologicznej, której odzwiercie-
dleniem jest miêdzy innymi mozaikowy uk³ad
buduj¹cych je kompleksów skalnych. W�ród
nich zdecydowan¹ przewagê maj¹ kwa�ne ska-
³y krzemianowe (granitoidy, gnejsy, ³upki ³ysz-
czykowe itp.), a ska³y wêglanowe ograniczone
s¹ zwykle do niewielkich, izolowanych soczew,
rozproszonych na ca³ym obszarze Sudetów.
Wiêksze skupienia soczew, a nawet zwarte
pok³ady wapieni, znajduj¹ siê jedynie w obrê-
bie tzw. Metamorfiku �nie¿nika (obejmuj¹ce-
go Góry Bialskie, Góry Z³ote i Masyw �nie¿ni-
ka) w Sudetach Wschodnich oraz na obszarze
Gór Kaczawskich w Sudetach Zachodnich.
Wspóln¹ cech¹ ska³ wapiennych na obu tych
obszarach jest ich zmetamorfizowanie, bêd¹-
ce funkcj¹ wieku pierwotnych osadów (wapie-
nie �nie¿nickie datowane s¹ na górny prekambr,
kaczawskie � na dolny lub �rodkowy kambr)
oraz historii geologicznej obu obszarów (KOZ-
DRÓJ 1995, DON i OPLETAL 1996). Z przekrystali-
zowania pierwotnie osadowych ska³ wapien-
nych w marmury wynika wiele w³a�ciwo�ci sie-
dlisk wapiennych w Sudetach, z których na
pierwsze miejsce wysuwa siê niew¹tpliwie s³ab-
sza dostêpno�æ wêglanu wapnia dla ro�lin,
warunkuj¹ca wzglêdne ubóstwo kalcyfilnych
flor naczyniowych Sudetów w porównaniu z
innymi obszarami wapiennymi Polski (FABISZEW-
SKI 1989).

W latach 1996-1998 na obu wspomnia-
nych wy¿ej obszarach przeprowadzono kom-
pleksowe badania porostów zwi¹zanych z wy-
chodniami ska³ wapiennych (KOSSOWSKA

1999a). Badania te prowadzone by³y w kamie-
nio³omach i na naturalnych wychodniach skal-
nych, nie uwzglêdnia³y natomiast takich poten-
cjalnych siedlisk porostów naziemnych, jakimi
s¹ np. murawy kserotermiczne na nas³onecz-

nionych skarpach, pobocza dróg polnych itp.
Mimo to w trakcie badañ stwierdzono wystê-
powanie 28 gatunków porostów naziemnych.
W�ród nich znalaz³o siê wiele taksonów rzad-
kich i bardzo rzadkich w Polsce, w tym tak¿e
gatunki umieszczone na Czerwonej li�cie po-
rostów zagro¿onych (CIE�LIÑSKI i in. 1992). Sze�æ
gatunków (Agonimia gelatinosa, Endocarpon
pusillum, Fulgensia fulgens, Lempholemma
polyanthes, Placidium rufescens, Thelocarpon
impressellum) zanotowano na terenie Dolne-
go �l¹ska po raz pierwszy, a jeden � Leptogium
schraderi � to gatunek dot¹d nie podawany w
Polsce (KOSSOWSKA 1999b).

Obecno�æ w Sudetach tylu taksonów rzad-
kich zdaje siê nie potwierdzaæ tezy o ubóstwie
flor kalcyfilnych na tym obszarze, przynajmniej
w odniesieniu do porostów. Jednak wiêkszo�æ
tych gatunków znana jest z pojedynczych sta-
nowisk, gdzie wystêpuj¹ z bardzo niewielk¹ li-
czebno�ci¹, a w niektórych przypadkach � np.
Fulgensia fulgens � ca³a populacja liczy poni-
¿ej dziesiêciu plech.

Wykaz gatunków i ich stanowisk
W przypadku gatunków zajmuj¹cych ró¿-

ne siedliska, w wykazie ujêto tylko stanowiska
naziemne. W nawiasie podano liczbê notowañ
(lub notowañ naziemnych). Nazewnictwo po-
rostów przyjêto wg wykazu FA£TYNOWICZA

(2003), za� nazwy geograficzne wg map tury-
stycznych: �Góry i Pogórze Kaczawskie� i �Ma-
syw �nie¿nika i Góry Bialskie� (wyd. PPWK)
oraz S³ownika geografii turystycznej Sudetów
(STAFFA 1993, 2000).

Agonimia gelatinosa (ACH.) BRAND & DIDE-
RICH (1) G. KACZAWSKIE: Mys³ów � kamienio³om
Stary Wapiennik.
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Aspicilia contorta (HOFFM.)
KREMP. ssp. contorta (1) G. KA-
CZAWSKIE: Mys³ów � kamienio-
³om Stary Wapiennik.

Aspicilia moenium (VAIN.)
G. THOR & TIMDAL (1) G. KA-
CZAWSKIE: Mys³ów � kamienio-
³om Stary Wapiennik.

Cladonia glauca FLÖRKE

(1) G. KACZAWSKIE: ska³ki �ród-
polne na zachód od Lipy.

Cladonia pocillum (ACH.)
O.-J. RICH. (7) MASYW �NIE¯NI-
KA: Kletno � kamienio³om Klet-
no III (za pawilonem Jaskini
Nied�wiedziej), g. Wapniarka
ko³o ¯elazna (skarpa na zbo-
czu po³udniowym); G. KA-
CZAWSKIE: Dziwiszów � prze-
³êcz Widok (powy¿ej kamie-
nio³omu), g. Wapniki miêdzy
Jastrowcem i Nowymi Rocho-
wicami, ska³ki �ródpolne na
zachód od Lipy, Mys³ów �
zbocze Ose³ki, kamienio³om
ko³o Nowych Rochowic.

Collema auriforme
(WITH.) COPPINS & LAUNDON (3)
MASYW �NIE¯NIKA: Kletno � ska-
³a Pulinka, kamienio³om w
Rogó¿ce; G. KACZAWSKIE: ska³-
ki �ródpolne na zachód od
Lipy. Podawany przez STEINA

(1879) z góry Po³om ko³o Woj-
cieszowa.

Collema crispum (HUDS.)
WEBER IN H. WIGG (1) MASYW

�NIE¯NIKA: g. Wapniarka k. ¯e-
lazna.

Collema limosum (ACH.)
ACH. (2) MASYW �NIE¯NIKA: g.
Wapniarka ko³o ̄ elazna (skar-
pa na po³udniowym zboczu);
G. KACZAWSKIE: Wojcieszów �
kamienio³om Gruszka na po-
³udniowym zboczu Trzciñca.

Collema tenax (SW.) ACH.
EM. DEGEL. (9) MASYW �NIE¯NIKA:
kamienio³om na p³n-zach.
zboczu Piotrowickiego Lasu k.
O³drzychowic, g. Wapniarka
k. ̄ elazna; G. KACZAWSKIE: ska³-
ki �ródpolne na zachód od
Lipy, Mys³ów � kamienio³om
Stary Wapiennik, kamienio-
³om ko³o Nowych Rochowic,

Fot. 1. B³yskotka jasna Fulgensia fulgens (fot. M. Kossowska).

Fot. 2. Pako�æ Leptogium gelatinosum (fot. M. Kossowska).

Fot. 3. Pako�æ Leptogium schraderi (fot. M. Kossowska).
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kamienio³om na zboczu Wapie-
nica ko³o Radomic, Wojcieszów
� kamienio³omy na zboczach
Trzciñca i Mi³ka. Znany tak¿e z
Kletna (STEIN 1879, FABISZEWSKI

1968), Stronia �l¹skiego (FABI-
SZEWSKI 1968) i góry Po³om ko³o
Wojcieszowa (STEIN 1879).

Endocarpon adscendens
(ANZI) MÜLL. ARG. (1) G. KACZAW-
SKIE: kamienio³om na zboczu
Wapienica ko³o Radomic.

Endocarpon pusillum HEDW.
(1) MASYW �NIE¯NIKA: g. Wapniar-
ka ko³o ¯elazna (skarpa na po-
³udniowym zboczu).

Fulgensia fulgens (SW.) ELEN-
KIN � fot. 1. (1) G. KACZAWSKIE:
Dziwiszów � prze³êcz Widok
powy¿ej kamienio³omu. Kilka
plech na nagiej glebie w miej-
scu bardzo nas³onecznionym,
w�ród niskiej ro�linno�ci mura-
wowej.

Lempholemma chalazanum
(ACH.) B. DE LESD. (4) MASYW �NIE¯-
NIKA: g. Wapniarka ko³o ¯elazna
(skarpa na po³udniowym zbo-
czu), G. KACZAWSKIE: Dziwiszów
� prze³êcz Widok (w starym ka-
mienio³omie), ska³ki �ródpolne
na zachód od Lipy, Wojcieszów
� kamienio³om Gruszka na zbo-
czu Trzciñca.

Lempholemma polyanthes
(BERNH.) MALME (1) G. KACZAWSKIE:
g. Wapniki miêdzy Jastrowcem
a Nowymi Rochowicami.

Leptogium gelatinosum (WITH.) J.R. LAUN-
DON � fot. 2. (8) MASYW �NIE¯NIKA: Kletno (ska³a
Pulinka), kamienio³om w Rogó¿ce, g. Krzy¿o-
wa k. Starego Waliszowa; G. KACZAWSKIE: Dzi-
wiszów � prze³êcz Widok (stary kamienio³om),
g. Wapniki miêdzy Jastrowcem i Nowymi Ro-
chowicami, kamienio³om w Grudnie, Podgór-
ki - Bia³e Ska³y i ska³a Piwniczna na zboczu
Ma�laka (por. KOSSOWSKA 1999b).

Leptogium lichenoides (L.) ZAHLBR. (6) MA-
SYW �NIE¯NIKA: kamienio³omy na Wapniarce i
Dêbowej Górze k. ¯elazna, kamienio³om na
p³n.-zach. zboczu Piotrowickiego Lasu k. O³-
drzychowic, Kletno (ska³a Pulinka); G. KACZAW-
SKIE: kamienio³om w Grudnie, kamienio³om na
zboczu Wapienica k. Radomic (por. KOSSOWSKA

op.cit.). TOBOLEWSKI (1979) wymienia stanowi-
sko z g. Mi³ek k. Wojcieszowa.

Leptogium schraderi (BERNH.) NYL. � fot. 3.
(1) MASYW �NIE¯NIKA: g. Wapniarka k. ¯elazna
(skarpa na po³udniowym zboczu; por. KOSSOW-
SKA op.cit.).

Leptogium tenuissimum (DICKS.) KÖRB. (2)
G. KACZAWSKIE: ska³ki �ródpolne na zachód od
Lipy, kamienio³om na zboczu Wapienica k.
Radomic (por. KOSSOWSKA op.cit.). FLOTOW zbie-
ra³ go tak¿e na g. Po³om k. Wojcieszowa (1833,
okaz w zielniku WRSL).

Myxobilimbia lobulata (SOMMERF.) HAFELLNER

(1) GÓRY Z£OTE: Z³oty Stok. Gatunek znany te¿
z g. Sêdzisz w O³drzychowicach K³odzkich (EIT-
NER 1901) i Rogó¿ki (FABISZEWSKI 1968) w Masy-
wie �nie¿nika.

Fot. 4. Pawê¿nica ³useczkowata Peltigera praetextata (fot. M. Kossow-
ska).

Fot. 5. Garbatka Toninia sedifolia (fot. M. Kossowska).
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Peltigera didactyla (WITH.) J.R. LAUNDON (1)
G. KACZAWSKIE: kamienio³om na zboczu Wapie-
nica k. Radomic.

Peltigera praetextata (FLÖRKE) ZOPF � fot. 4.
(7) MASYW �NIE¯NIKA: kamienio³om w Rogó¿ce,
g. Krzy¿owa k. Starego Waliszowa, g. Wapniar-
ka k. ¯elazna, Kletno � ko³o pawilonu Jakini
Nied�wiedziej; G. KACZAWSKIE: Mys³ów � zbo-
cze Ose³ki, g. Wapniak k. Pilchowic, Podgórki
� Bia³e Ska³y na zboczu Ma�laka.

Peltigera rufescens (WEISS.) HUMB. (7) MA-
SYW �NIE¯NIKA: Kletno � ska³a Pulinka, g. Wap-
niarka k. ̄ elazna (skarpa na po³udniowym zbo-
czu); G. KACZAWSKIE: Dziwiszów � prze³êcz Wi-
dok (stary kamienio³om), g. Wapniki miêdzy

 

100 km 

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk gatunków rzadkich. 1 � Agonimia gelatinosa; 2 � Endocarpon adscendens;
3 � Endocarpon pusillum; 4 � Fulgensia fulgens; 5 � Lempholemma polyanthes

Jastrowcem i Nowymi Rochowicami, ska³ki
�ródpolne na zachód od Lipy, kamienio³om w
Nowych Rochowicach, Wojcieszów � kamie-
nio³om Gruszka na zboczu Trzciñca.

Placidium rufescens (ACH.) A. MASSAL (1) G.
KACZAWSKIE: ska³ki �ródpolne na zachód od Lipy.

Placidium sqamulosum (ACH.) O. BREUSS (1)
G. KACZAWSKIE: ska³ki �ródpolne na zachód od Lipy.

Protoblastenia rupestris (SCOP.) J. STEINER (2)
G. KACZAWSKIE: Mys³ów � kamienio³om Stary
Wapiennik, Wojcieszów � kamienio³om Grusz-
ka na zboczu Trzciñca.

Staurothele succedens (REHM EX ARNOLD)
ARNOLD (1) G. KACZAWSKIE: Wojcieszów � kamie-
nio³om Gruszka na zboczu Trzciñca.

MARIA KOSSOWSKA
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Thelocarpon impressellum NYL. (1) G. KA-
CZAWSKIE: kamienio³om w Nowych Rochowi-
cach.

Toninia sedifolia (SCOP.) TIMDAL � fot. 5. (2)
G. KACZAWSKIE: Dziwiszów � prze³êcz Widok
powy¿ej kamienio³omu, ska³ki �ródpolne na
zachód od Lipy. Podany tak¿e z g. Po³om k.
Wojcieszowa i ogólnie z Hrabstwa K³odzkiego
(STEIN 1879).

 

100 km 

Ryc. 2. Rozmieszczenie stanowisk gatunków rzadkich (c.d.). 6 � Collema crispum i Leptogium schraderi; 7 �
Placidium rufescens i P. squamulosum; 8 � Staurothele succedens; 9 � Thelocarpon impressellum.

Ró¿norodno�æ biologiczna
kalcyfilnych porostów naziemnych
w Sudetach

Grupa rosn¹cych na ziemi porostów kal-
cyfilnych jest do�æ zró¿nicowana pod wzglê-
dem stopnia przywi¹zania do siedlisk epigeicz-
nych. Obok taksonów wy³¹cznie (przynajmniej
lokalnie) naziemnych, zaznacza siê tu niemal
równie liczna grupa gatunków, które oprócz
gleby porastaj¹ tak¿e powierzchnie skalne lub
darenki mchów (tab. 1). Na uwagê zas³uguje
tu Staurothele succedens � porost notowany
zazwyczaj na pod³o¿ach skalnych, jednak w
Sudetach znany jedynie ze stanowiska na zie-
mi na dnie kamienio³omu i dlatego umieszczo-
ny w tabeli w grupie gatunków wy³¹cznych.

Naziemne porosty kalcyfilne w Sudetach



98

W�ród gatunków przechodz¹cych wyró¿-
niæ mo¿na dodatkowo kilka kategorii:
� porosty z regu³y epigeiczne, sporadycznie

wkraczaj¹ce na inne pod³o¿e: Cladonia glau-
ca;

� porosty zwykle zajmuj¹ce siedliska naskal-
ne lub epibriofityczne, sporadycznie prze-
chodz¹ce na glebê: Aspicilia contorta ssp.
contorta, A. moenium, Collema auriforme,
Protoblastenia rupestris;

� porosty ubikwistyczne � nieprzywi¹zane do
jednego pod³o¿a i równie czêsto notowa-
ne na dwu lub wiêcej jego typach: Colle-
ma crispum, Cladonia pocillum, Leptogium
gelatinosum, L. lichenoides, Peltigera pra-
etextata.
Grupa porostów naziemnych nie jest tak¿e

jednorodna pod wzglêdem szczegó³owych
wymagañ siedliskowych. Czynnikiem wspól-
nym jest tu chemiczny charakter pod³o¿a (za-
warto�æ wêglanu wapnia), ale poza tym po-
szczególne gatunki ró¿ni¹ siê stopniem tole-
rancji wobec nas³onecznienia lub zacienienia
stanowiska, wilgotno�ci powietrza i pod³o¿a itp.
Na tej podstawie wyró¿niæ mo¿na kilka mikro-
siedlisk o zró¿nicowanych warunkach ekolo-
gicznych i co za tym idzie, o zró¿nicowanym
sk³adzie gatunkowym zasiedlaj¹cych je poro-
stów. S¹ to:
� warstwa zwietrzeliny i gleby na ods³oniêtych

�cianach kamienio³omów � wystêpuj¹ tu np.

Aspicilia contorta ssp. contorta, Endocarpon
adscendens, Lempholemma chalazanum, L.
polyanthes, Leptogium gelatinosum, L. tenu-
issimum i Protoblastenia rufescens;

� naga gleba w miejscach otwartych (czê�cio-
wo w�ród ro�linno�ci naczyniowej w mura-
wach kserotermicznych) � Collema limosum,
C. tenax, Endocarpon pusillum, Fulgensia
fulgens, Leptogium tenuissimum, Placidium
rufescens, P. squamulosum i Toninia sedifo-
lia;

� omszona gleba w miejscach ods³oniêtych
i suchych � Aspicilia moenium, Cladonia
glauca, C. pocillum, Leptogium lichenoides,
L. schraderi, Peltigera rufescens;

� omszona gleba w miejscach zacienionych -
Leptogium gelatinosum, Peltigera praetexta-
ta;

� gleba humusowa w�ród mchów, w miej-
scach mniej lub bardziej wilgotnych � Ago-
nimia gelatinosa, Staurothele succedens,
Thelocarpon impressellum.

Zagro¿enie porostów naziemnych

Jak wspomniano na pocz¹tku, zamieszczo-
ne tu dane o wystêpowaniu naziemnych poro-
stów kalcyfilnych w Sudetach maj¹ charakter
fragmentaryczny, badania bowiem prowadzo-
ne by³y tylko w s¹siedztwie naturalnych lub

Tabela 1. Naziemne porosty kalcyfilne w Sudetach

Agonimia gelatinosa
Collema limosum
Collema tenax
Endocarpon adscendens
Endocarpon pusillum
Fulgensia fulgens
Lempholemma chalazanum
Lempholemma polyanthes
Leptogium temuissimum
Myxobilimbia lobulata
Peltigera didactyla
Peltigera rufescens
Placidium rufescens
Placidium sqamulosum
Staurothele succedens
Thelocarpon impressellum
Toninia sedifolia

Gatunki wy³¹cznie naziemne Gatunki przechodz¹ce � wspólne
z siedliskami naskalnymi * i epibriofitycznymi **

Aspicilia contorta ssp. contorta *
Aspicilia moenium *
Cladonia glauca **
Cladonia pocillum  **
Collema auriforme **
Collema crispum *
Leptogium gelatinosum **
Leptogium lichenoides  **
Leptogium schraderi **
Peltigera praetextata **
Protoblastenia rupestris *

MARIA KOSSOWSKA
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sztucznych wychodni skalnych. Jednak w �wie-
tle przedstawionych informacji mo¿na uznaæ
tê grupê ekologiczn¹ porostów za jedn¹ z bar-
dziej zagro¿onych. Szereg gatunków wystêpu-
je na pojedynczych stanowiskach (ryc. 1 i 2), a
ich populacje s¹ skrajnie ma³o liczebne, co nie
gwarantuje ich przetrwania nawet w stabilnych
warunkach siedliskowych. Do czynników za-
gra¿aj¹cych nale¿¹ zarówno zmiany sukcesyj-
ne na stanowiskach i wypieranie s³abych kon-
kurencyjnie porostów przez zwart¹ ro�linno�æ
murawow¹, jak i niebezpieczeñstwo fizycznej
likwidacji stanowisk (niejednokrotnie interesu-
j¹ce gatunki znajdowano na dnie kamienio³o-
mu okresowo czynnego lub planowanego do
powtórnego uruchomienia). W niektórych przy-

padkach oba te czynniki dzia³aj¹ jednocze�nie
- tak jest np. w przypadku niewielkiej popula-
cji b³yskotki jasnej (Fulgensia fulgens) na prze-
³êczy Widok, rosn¹cej w zadarniaj¹cej siê mu-
rawie kserotermicznej na szczycie czynnego
kamienio³omu, w niewielkiej odleg³o�ci od
korony aktualnie nieeksploatowanej �ciany.

Realne szanse na ochronê naziemnych
porostów kalcyfilnych wydaj¹ siê niewielkie.
Jednak stanowiska gatunków szczególnie cen-
nych, jak np. wspomnianej wy¿ej b³yskotki (Ful-
gensia fulgens), która w Polsce objêta jest ochro-
n¹ prawn¹, oraz miejsca wspólnego wystêpo-
wania szczególnie du¿ej liczby gatunków rzad-
kich (np. ska³ki �ródpolne ko³o Lipy) nale¿y pró-
bowaæ obj¹æ ochron¹ jako u¿ytki ekologiczne.
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Kalkliebende Bodenflechten in den Sudeten

Zusammenfassung
Während den gezielten Untersuchungen auf kristallinem Kalkstein in Steinbrüchen und

auf natürlich freiliegenden Kalksteinfelsen wurden 28 Flechtenarten gefunden. Viele davon
gehören zu den seltenen oder sogar sehr seltenen Arten in ganz Polen. Davon sind 7 Arten neu
für Niederschlesien, und zwar: Agonimia gelatinosa, Endocarpon pusillum, Fulgensia fulgens,
Lempholemma polyanthes, Leptogium schraderi, Placidium rufescens sowie Thelocarpon
impressellum. Die kalkliebenden Bodenflechten besitzen unterschiedliche Ansprüche in Be-
zug auf die Unterlage, auf welcher sie wachsen. Es konnten kleine Ansiedlungen von Flechten
mit unterschiedlicher Artenzusammensetzung auf verschiedenen Unterlagen festgestellt wer-
den. Auf verwittertem Gestein mit geringem Bodenanteil an offenen Wänden in Steinbrüchen

Naziemne porosty kalcyfilne w Sudetach
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wachsen: Aspicilia contorta ssp. contorta, Endocarpon adscendens, Lempholemma chalaza-
num, L. polyanthes, Leptogium gelatinosum, L. tenuissimum und Protoblastenia rufescens.
Auf nacktem Boden an offenen Stellen, oft in xerothermen Trockenrasen, wachsen Collema
limosum, C. tenax, Endocarpon pusillum, Fulgensia fulgens, Leptogium tenuissimum, Placi-
dium rufescens, P. squamulosum und Toninia sedifolia. Dagegen auf mit Moosen bedecktem
Boden an offenen und trockenen Stellen wachsen Aspicilia moenium, Cladonia glauca, C.
pocillum, Leptogium lichenoides, L. schraderi und Peltigera rufescens. Auf mit Moosen be-
decktem Boden an schattigen Stellen wachsen Leptogium gelatinosum und Peltigera praete-
xtata - schließlich auf Humusboden zwischen Moosen an feuchten Stellen gedeihen Agoni-
mia gelatinosa, Staurothele succedens und Thelocarpon impressellum.

Zemní vápnomilné li�ejníky v Sudetech

Souhrn
Bìhem výzkumu vápnomilné lichenoflóry Sudet, provádìné v kamenolomech a na

pøírodních výchozech krystalických vápencù, bylo nalezeno také 28 druhù li�ejníkù, rosto-
ucích na vápencem bohaté pùdì. Mnohé z nich jsou taxony v Polsku vzácné nebo velmi
vzácné; sedm z nich (Agonimia gelatinosa, Endocarpon pusillum, Fulgensia fulgens, Lempho-
lemma polyanthes, Leptogium schraderi, Placidium rufescens, Thelocarpon impressellum) jsou
druhy nové pro Dolní Slezsko. Zemní li�ejníky se li�í vzhledem k specifickým stanovi�tním
po�adavkùm. Rozli�ujeme nìkolik typù stanovi�� s rùznou druhovou skladbou. Jsou to: zvìtraliny
a pùda na odkrytých stìnách kamenolomù (s druhy Aspicilia contorta ssp. contorta, Endocar-
pon adscendens, Lempholemma chalazanum, L. polyanthes, Leptogium gelatinosum, L. tenu-
issimum, Protoblastenia rufescens), holá pùda na odkrytých místech, pøedev�ím v xerotermních
trávnících (Collema limosum, C. tenax, Endocarpon pusillum, Fulgensia fulgens, Leptogium
tenuissimum, Placidium rufescens, P. squamulosum, Toninia sedifolia), mechy porostlá pùda
na otevøených suchých místech (Aspicilia moenium, Cladonia glauca, C. pocillum, Lepto-
gium lichenoides, L. schraderi, Peltigera rufescens), mechovitá pùda na místech zastínìných
(Leptogium gelatinosum, Peltigera praetextata), humózní pùda mezi mechy na vlhkých místech
(Agonimia gelatinosa, Staurothele succedens, Thelocarpon impressellum).

Adres autorki:
Instytut Biologii Ro�lin
Uniwersytetu Wroc³awskiego
ul. Kanonia 6/8
50-328 Wroc³aw
e-mail: kossmar@biol.uni.wroc.pl
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Grzyby i bakterie z podziemnych wyrobisk
kopalni z³ota w Z³otym Stoku

�rodowisko ¿ycia w jaskiniach i sztolniach
charakteryzuje siê przede wszystkim brakiem
�wiat³a, obni¿on¹ sta³¹ temperatur¹, du¿¹ wil-
gotno�ci¹, ograniczon¹ wymian¹ powietrza i
zmniejszon¹ dyspersj¹ organizmów. Obecno�æ
ró¿nych toksycznych gazów, soli i metali, czê-
sto spotykanych w sztolniach, ma z pewno�ci¹
wp³yw na zamieszkuj¹ce je organizmy. Daw-
na kopalnia z³ota w Z³otym Stoku jest unikato-

niach w Rumunii, W³oszech, Belgii i USA. Bak-
terie chemolitotroficzne pe³ni¹ rolê dostarczy-
cieli substancji organicznych w �rodowisku po-
zbawionym �wiat³a s³onecznego. Pozosta³e or-
ganizmy tworz¹ mniej lub bardziej uzale¿nio-
ne od bakterii szeregi troficzne. Ogólnie znan¹
cech¹ ekosystemów jaskiniowych jest wysoki
udzia³ endemitów. W jaskini Movile (Rumunia)
wystêpuje 47 gatunków zwierz¹t, udzia³ ende-

Ryc.1. Lokalizacja kopalni z³ota w dolinie Z³otego Potoku

wym obiektem, pozwala-
j¹cym prowadziæ bada-
nia w g³êbi masywu gór-
skiego. Mo¿na sobie wy-
obraziæ, ¿e organizmy
¿ywe znajduj¹ce siê we-
wn¹trz masywu mog³y
przebywaæ w zawodnio-
nych spêkaniach i szcze-
linach stref uskokowych.
Dawne wyrobiska umo¿-
liwiaj¹ obecnie zapozna-
nie siê z autotroficznymi
bakteriami, które czer-
pi¹c energiê z utleniania
minera³ów, s¹ w stanie
obej�æ siê bez �wiat³a.
¯adne podziemne wyro-
bisko górnicze nie jest
systemem zamkniêtym,
w zwi¹zku z tym szereg
organizmów zasiedli³o
od zewn¹trz g³êbokie ko-
rytarze. Wystêpowanie
ró¿nych gatunków zwie-
rz¹t, grzybów i bakterii
zwi¹zane jest z ró¿norod-
no�ci¹ pod³o¿a, a w przy-
padku paso¿ytów i dra-
pie¿ników, ró¿nych ¿y-
wicieli i ofiar. Podobne
zgrupowania organi-
zmów znane s¹ w jaski-
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mitów siêga a¿ 65% (SARBU 2000).
Niektóre regiony zawieraj¹
znaczn¹ liczbê endemitów, jak
np. jaskinie Krasu Dynarskiego.
Jaskinie o wiêkszej d³ugo�ci i ta-
kie, w których ¿yj¹ chemoauto-
troficzne bakterie, maj¹ równie¿
znacznie wiêksz¹ liczbê gatun-
ków troglobiontów (CULVER i SKET

2000).
Fauna polskich jaskiñ by³a ju¿

wielokrotnie badana (WRZE�NIOW-
SKI 1888, SCHELLENBERG 1933, 1935,
PAX i MASCHKE 1935, KOWALSKI

1955, HAJDUK i OGORZA£EK 1968,
SKALSKI 1970 i DUMNICKA 2002).
Sudeckie jaskinie okaza³y siê pod
tym wzglêdem znacznie bogatsze
ni¿ jaskinie tatrzañskie (SKALSKI

1970). Florê jaskiñ tatrzañskich
bada³ ¯MUDA (1916). Znalaz³ 205
gatunków ro�lin wliczaj¹c w to
ro�liny kwiatowe, paprocie i
mszaki. NESPIAK (1970) izolowa³
grzyby z jaskiñ tatrzañskich i su-
deckich. W s¹siednich Czechach
mikologiczne badania w kopal-
niach przeprowadzi³ PILÁT (1927,
1933, 1936). Opisa³ szereg gatun-
ków grzybów i nowych form. Naj-
czê�ciej w jaskiniach i sztolniach
wystêpuj¹ grzyby saprotroficzne
jak np. Coprinus domesticus
(PERS.) FR., Anthrodia vaillantii
(DC: FR.) RYV. (RYVARDEN i GILBERT-
SON 1993), Fomitopsis rosea (ALB.
& SCHW.: FR.) P. KARST. (PILÁT 1936),
Paxillus panuoides (FR.: FR.) FR.
(SKIRGIE££O 1960, WA¯NY 1963) i
inne. Grzyby paso¿ytnicze, to
g³ównie Laboulbeniales i Entomo-
phtorales, które wystêpuj¹ na
owadach jaskiniowych (ROSSI

1979, BA£AZY 1993). W jaskiniach
by³y tak¿e znajdowane grzyby ko-
palne. MALLOCH, GRENVILLE i HUBART

(1987) znale�li fosylne skleroty
znanego mikoryzowego grzyba
Cenococcum geophilum FR. w
Jaskini Ramioul w Belgii. MALLOCH

i HUBART (1987) opisali endemicz-
ny gatunek workowca Microascus
caviariformis MALLOCH & HUBART,
który wystêpowa³ na miêsie po-
zostawionym w tej samej jaskini.

Fot. 1. Studniczek Niphargellus arndti SCHELL. (Sztolnia Gertruda),
kwiecieñ 2003 (fot. A. Chlebicki).

Fot. 2. P³ywaj¹ce maty bakteryjne Beggiatoa alba i Thiothrix sp.
(Sztolnia Gertruda), marzec 2003. (fot. M.W. Lorenc).

Fot.3. Naskalna mata bakterii chemolitotroficznych z rodz. Pseu-
domonas (Sztolnia Gertruda), marzec 2002. (fot. M.W. Lo-
renc).
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Grzyby mog¹ wystêpowaæ na bardzo
ró¿nych pod³o¿ach, jak martwe zwie-
rzêta, odchody nietoperzy i martwe ro-
�liny oraz owocniki innych grzybów.
NESPIAK (1970) prowadzi³ badania w
Solnej Jamie, Jaskini Radochowskiej i
czterech jaskiniach w Tatrach. Odno-
towa³ wystêpowanie 38 gatunków
grzybów mikroskopijnych g³ównie z
takich rodzajów jak Aspergillus, Peni-
cilium, Mucor, Fusarium, Trichoderma,
Botrytis i inne.

Budowa geologiczna

Zabytkowa kopalnia z³ota (LORENC

I SZUMSKA 2003) znajduje siê w po³u-
dniowej czê�ci miasta Z³oty Stok (ryc.
1). Ca³y obszar po³o¿ony jest na gra-
nicy Sudetów Zachodnich i �rodko-
wych w obrêbie pó³nocno-zachodnie-
go fragmentu Gór Z³otych, skompliko-
wanego geologicznie ³añcucha gór-
skiego, z³o¿onego z wielokrotnie prze-
obra¿anych i deformowanych ska³ me-
tamorficznych i magmowych (LORENC

1991, 1994). Budowa geologiczna
najbli¿szych okolic Z³otego Stoku jest
niezwykle interesuj¹ca, zw³aszcza w
aspekcie tektonicznym tego obszaru
(WOJCIECHOWSKA 1975). W tej w³a�nie
okolicy, g³ówna dyslokacja Sudetów,
jak¹ jest sudecki uskok brze¿ny, prze-
cina bardzo d³ug¹ i g³êbok¹ strefê usko-
kow¹, przebiegaj¹c¹ od okolic Wroc³a-
wia, przez terytorium Republiki Cze-
skiej a¿ do Austrii. W³a�nie ta strefa by³a
o�rodkiem neotektonicznych ruchów
skorupy ziemskiej, które w XVIII wieku
doprowadzi³y do wielu dotkliwych
zniszczeñ pobliskich miast i wsi.

Udokumentowana eksploatacja
z³ó¿ rud arsenu i z³ota, wystêpuj¹cych
w pó³nocno-zachodniej czê�ci Gór
Z³otych, siêga XIII wieku, a znawcy te-
matu utrzymuj¹, ¿e najstarsze prace
wydobywcze prowadzono w tych oko-
licach nawet 2000 lat p.n.e. Wystêpu-
j¹ce i eksploatowane tutaj kruszce to
przede wszystkim bogate w z³oto rudy
arsenowe löllingit (FeAs2) i arsenopi-
ryt (FeAsS), którym towarzysz¹ tak¿e
siarczki wielu innych metali.

Fot. 4. Psilocybe marginata (Sztolnia Czarna Górna) listopad
2003. (fot. A. Chlebicki).

Fot. 5. Krowiak ³ykowaty Paxillus panuoides (Sztolnia Czarna
Górna), maj 2003. (fot. A. Chlebicki).

Fot. 6. Grzybówka Mycena amicta (Sztolnia Czarna Górna),
marzec 2003. (fot. A. Chlebicki).
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Wszystkie minera³y kruszcowe wystêpuj¹
w obrêbie bardzo ró¿norodnych twardych ska³,
które jednak przed setkami milionów lat stano-
wi³y zró¿nicowany pakiet g³êbokomorskich
osadów. Na pewnym etapie w osady te wci-
snê³y siê masy gor¹cej magmy granitowej, wy-
wo³uj¹c w strefie kontaktowej znaczne zmiany
mineralne i strukturalne (WIERZCHO£OWSKI 1976).
Zastygaj¹c pod powierzchni¹ ziemi z magmy
powsta³y twarde ska³y granitowe, a miêkkie nie-
gdy� osady morskie uleg³y z³o¿onemu proce-
sowi konsolidacji, zmieniaj¹c siê w wapienie,
³upki i piaskowce. W pewnej odleg³o�ci od
kontaktu z granitem, niektóre ska³y zosta³y
wzbogacone w wiele metali, co w³a�nie w oko-
licach Z³otego Stoku skutkowa³o intensywn¹
polimetaliczn¹ mineralizacj¹. Znacznie pó�-
niej, podczas skomplikowanego i d³ugotrwa³e-
go procesu formowania siê gór, ska³y te, pod
wp³ywem bardzo wysokiego ci�nienia i tem-
peratury, uleg³y dalszym przeobra¿eniom mi-
neralnym i strukturalnym. W efekcie, obecnie
mamy do czynienia ze zwiêz³ymi, silnie pofa³-
dowanymi i spêkanymi gnejsami i ³upkami ³ysz-
czykowymi z soczewkami marmurów, w�ród
których trafiaj¹ siê ciemnozielone amfibolity i
serpentynity, zupe³nie nie przypominaj¹ce wyj-
�ciowego pakietu osadowo-magmowego. Wiele
spo�ród tych ska³ mo¿na dzi� ogl¹daæ tak¿e na
powierzchni ziemi, m. in. w du¿ym, nieczyn-
nym ju¿ kamienio³omie, przy drodze prowa-
dz¹cej do �Sztolni Czarnej Górnej�. W³a�nie
w takich ska³ach, przez ca³e wieki, tysi¹ce r¹k
wielu pokoleñ górników dr¹¿y³y skomplikowa-
n¹ i g³êbok¹ sieæ podziemnych korytarzy. Dzi�
wiadomo, ¿e na z³otostock¹ kopalniê sk³ada siê
oko³o 300 kilometrów podziemnych sztolni,
szybów i chodników, w Polu Zachodnim roz-
mieszczonych a¿ na 21 poziomach.

Od XVIII wieku w z³otostockiej kopalni
wydobywano przede wszystkim arsen. Jest to
toksyczny metal, który reaguje z grup¹ (-SH) w
enzymach, powoduj¹c przez to szybk¹ �mieræ
ró¿nych organizmów (ULLRICH-EBERIUS i in.
1989). Grzyby mikoryzowe umo¿liwiaj¹ zaopa-
trywanie siê w fosfor ro�linom rosn¹cym w za-
nieczyszczonych arsenem glebach (SMITH i READ

1997) i zwiêkszaj¹ odporno�æ ro�lin. Odporne
na arsen ro�liny posiadaj¹ fitochelatyny, z któ-
rymi ³¹czy siê arsen (SNELLER i in. 1999). Warto
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e organizmy we wcze-
snych stadiach ewolucji by³y zwi¹zane z gor¹-
cymi �ród³ami, charakteryzuj¹cymi siê wyso-
kim udzia³em arsenu (MCCLENDON 1999). Mo¿-

liwo�æ wykorzystania arsenu w szlakach meta-
bolicznych jest star¹ cech¹ wskazuj¹c¹ na po-
wi¹zania takich organizmów z odleg³ymi
przodkami (MEHARG i HARTLEY-WHITAKER 2002).

W kopalni odnotowano obecno�æ wielu
gatunków zwierz¹t. Wystêpuje tutaj reliktowy
studniczek Niphargellus arndti SCHELL. (fot.1),
którego mo¿na uznaæ za troglobionta. Gatunek
ten zosta³ opisany (SCHELLENBERG 1933) z nieist-
niej¹cej obecnie jaskini w Rogó¿ce. By³ obser-
wowany g³ównie w Sztolni Gertruda i Chodni-
ku Wniebowziêcia. Do troglofili mo¿na zali-
czyæ niewielkiego paj¹ka jaskiniowego z rodzi-
ny Linyphiidae. Oprócz tego w sztolni wystê-
puj¹ ró¿ne troglokseny, jak sk¹poszczety, wije,
chrz¹szcze, muchówki z rodziny Sciaridae,
skoczogonki, a w�ród nich Hymenophorura
nova J. POMORSKI. Chiropterolodzy z Wroc³awia
znale�li w sztolni 8 gatunków nietoperzy, z ta-
kich rodzajów jak Rhinolophus, Myotis, Barba-
stella i Plecotus.

Poszczególne sztolnie ró¿ni¹ siê warunka-
mi �rodowiska. Ma to równie¿ swoje konse-
kwencje w rozmieszczeniu gatunków bakterii
i grzybów.

Sztolnia Gertruda. Pocz¹tkowy odcinek
sztolni jest o�wietlony i udostêpniony turystom.
Tama spiêtrzaj¹ca wodê w g³êbszej czê�ci sztol-
ni jest granic¹ nie tylko dla wody, ale te¿ dla
penetracji przez turystów. Tylko nieliczne gru-
py odwiedzaj¹ zalany chodnik u¿ywaj¹c do
tego celu specjalnie przystosowanej ³odzi.
Obecno�æ tamy spiêtrzaj¹cej wodê umo¿liwi-
³a powstanie bardzo specyficznego �rodowiska.
Znaczna ilo�æ detrytusu drzewnego znajduj¹-

Miejsce 23. 04. 2002  13. 05. 2003

1. tama 10.2 10.4

2. �rodkowa czê�æ 12.2 11.35

3. zawa³ 10.4 11.1

Tabela 2. Temperatura wody w Sztolni Gertruda w OC

Tabela 1.
Temperatura powietrza w Sztolni Gertruda w OC

Miejsce 23. 04. 2002  13. 05. 2003

1. tama 10.2 10.2

2. �rodkowa czê�æ 10.0 10.0

3. zawa³ 10.4 10.4
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ca siê na dnie zalanego odcinka sztolni ulega
powolnemu rozk³adowi. Temperatura powie-
trza waha siê tam w granicach 10.2-12.2o C
(tab. 1), temperatura wody wynosi oko³o 10o C
(tab. 2), a wilgotno�æ siêga 100%. W czê�ci
�rodkowej wystêpuje masa powietrza o tempe-
raturze oko³o 2 stopnie wy¿szej ni¿ w czê�ci
koñcowej. Taki �korek� ciep³ego powietrza
oddziela koñcowy fragment sztolni, który koñ-
czy siê zawa³em. W tej koñcowej czê�ci wy-
stêpuj¹ chemolitotroficzne bakterie. W powie-
trzu odnotowano 10-krotnie podwy¿szone stê-
¿enie radonu oraz siarkowodór. Maty bakteryj-
ne wystêpuj¹ w wodzie na powierzchni detry-
tusu oraz na p³ytko zanurzonych kamieniach.
Maty sk³adaj¹ siê z bia³ych bakterii siarkowych,
g³ównie Beggiatoa alba i Thiothrix sp. (fot.2),
które utleniaj¹ siarkowodór. Na �cianach wy-
stêpuj¹ bezbarwne kolonie chemolitotroficz-
nych bakterii przypominaj¹cych przedstawicieli
z rodzaju Pseudomonas (fot.3). Odnotowano
równie¿ jeden gatunek grzyba Physisporinus
vitreus, który wykazywa³ silne objawy inhibicji
wzrostu. Na pniach �wierkowych zanurzonych
lub stoj¹cych w wodzie wystêpowa³y jedynie
czarne rizomorfy grzyba, owocniki nie wy-
kszta³ca³y siê.

Chodnik Wniebowziêcia. To podziemne
wyrobisko stanowi wewnêtrzn¹ (zachodni¹)
odnogê Sztolni Gertruda i równie¿ nie jest udo-
stêpnione turystom ani te¿ nie jest o�wietlone.
Temperatura powietrza i wody jest tu podobna
jak w Sztolni Gertruda. Nie obserwowali�my
bakteryjnych mat w wodzie. Jedynie na ska³ach
na powierzchni oko³o 5 m2 wystêpowa³y na-
cieki wodorotlenku ¿elaza, gdzie równie¿ mo¿-
na siê spodziewaæ obecno�ci bakterii. W wo-
dzie wystêpowa³ studniczek Niphargellus arnd-
ti. Na murszej¹cych pniach �wierkowych bar-
dzo licznie wystêpowa³y owocniki Physispori-
nus vitreus. Owocniki tego grzyba by³y siedli-
skiem dla wielu gatunków mikofilnych stawo-
nogów i owadów.

Sztolnia Czarna Górna. Korytarz g³ówny
wraz z odnogami o ³¹cznej d³ugo�ci oko³o 200
m, jest w ca³o�ci o�wietlony i udostêpniony tu-
rystom. Ten kompleks podziemnych wyrobisk
sk³ada siê z chodników, które powsta³y w ró¿-
nym czasie oraz szybu siêgaj¹cego g³êboko�ci
26 m. Od dna szybu, w¹ski i krêty chodnik pro-
wadzi do komory z podziemnym wodospadem.
Wszystkie korytarze s¹ pozbawione p³yn¹cej

wody. Woda sp³ywaj¹ca z wodospadu zbiera
siê na ni¿szym poziomie chodników, ³¹cz¹cych
siê z systemem odnóg Sztolni Czarnej Dolnej.
Na ska³ach nie obserwowali�my bakteryjnych
mat, natomiast w³a�nie w tej sztolni wystêpo-
wa³a najwiêksza liczba gatunków grzybów. Na
nawil¿anych przez py³ wodny z wodospadu
pniach ¿yj¹ owocniki Psilocybe marginata
(fot.4). Na drewnianej konstrukcji znajdowa³y
siê te¿ takie gatunki, jak Fomitopsis rosea, Pa-
xillus panuoides (fot.5), a tak¿e Mycena amicta
(fot.6) i Physisporinus vitreus. Wszystkie te grzy-
by wystêpowa³y na pniach �wierkowych, z któ-
rych zbudowane s¹ konstrukcje wzmacniaj¹ce
stropy chodników.

Sztolnia Czarna Dolna. Równie¿ i ta sztol-
nia nie jest udostêpniana turystom, nie jest tak-
¿e o�wietlona. Sztolnia koñczy siê zapadliskiem
powsta³ym na skutek celowej eksplozji wyko-
nanej w 1945 roku. Tutaj te¿ wp³ywa woda z
podziemnego wodospadu w Sztolni Czarnej
Górnej. W sztolni tej znajduje siê du¿o elemen-
tów dawnej, zawalonej dzi� konstrukcji drew-
nianej obudowy chodnika, ale nie ma tu tak
du¿ej ilo�ci detrytusu drzewnego jak w Sztolni
Gertruda. W zwi¹zku z tym nie obserwowali-
�my tutaj mat bakterii siarkowych. Na mursze-
j¹cych pniach wystêpowa³y bardzo obficie
owocniki Physisporinus vitreus (fot.7), a tak¿e
na jednym pniu Gloeophyllum trabeum (fot.8),
za� na drugim owocniki grzyba nale¿¹cego
prawdopodobnie do rodzaju Mycena. Na
owocnikach Ph. vitreus i  G.  trabeum odnoto-
wano równie¿ liczne gatunki stawonogów
i owadów.

Sztolnia Ksi¹¿êca. Jest to najstarsza sztol-
nia, pochodz¹ca z prze³omu XIV i XV wieku.
Nie jest o�wietlona, natomiast jej pocz¹tkowy
odcinek d³ugo�ci 192 m jest dostêpny dla tury-
stów. Ca³a sztolnia by³a wykuta rêcznie, a �la-
dy uderzeñ dawnych narzêdzi górniczych s¹
tu i ówdzie wyra�nie widoczne na stropie i �cia-
nach na ca³ej jej d³ugo�ci. Taka porowata po-
wierzchnia �cian sztolni okaza³a siê do�æ istot-
nym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym gromadze-
nie siê cienkiej warstwy detrytusu w ci¹gu 500
lat jej istnienia. Na �cianach sztolni odnotowa-
no wystêpowanie 260 owocników typowo na-
drzewnego grzyba Physisporinus vitreus (fot.9).
Jest to pierwsze notowanie ksylotroficznego
grzyba na ska³ach pod ziemi¹ (CHLEBICKI i LO-
RENC, w druku). Physisporinus vitreus jest grzy-
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bem posiadaj¹cym bardzo zmienne owocniki
(PILÁT 1927, 1933, 1936), wystêpuje w cieni-
stych lasach na pniach, w studniach, kopal-
niach, tunelach, grobowcach, a nawet w sta-
rych drewnianych systemach kanalizacyjnych.
PILÁT (1936) obserwowa³ owocniki tego grzyba
na drewnianych elementach konstrukcyjnych
tunelu pod Prag¹, gdzie w ci¹gu 24 godzin prze-
je¿d¿a³o 170 poci¹gów z lokomotywami paro-
wymi. �wiadczy to o wyj¹tkowej odporno�ci
tego gatunku na zanieczyszczenia. Grzyb two-
rzy czarne rizomorfy i dziêki nim mo¿e koloni-
zowaæ szczeliny w ska³ach. Physisporinus vi-
treus jest obok chemolitotroficznych bakterii
i skorupiaka studniczka jednym z najlepiej przy-
stosowanych organizmów do ¿ycia w kopalni.

Wystêpowanie ró¿nych organizmów
w podziemnych wyrobiskach jest uwarunko-
wane wieloma czynnikami. Najciekawsza za-
pewne jest Sztolnia Gertruda, w której dziêki
obecno�ci detrytusu, sta³ej niezmiennej tempe-
raturze, du¿ej wilgotno�ci powietrza i nierucho-
mym masom powietrza mog³y rozwijaæ siê maty
bakterii chemolitotroficznych. Tak wyj¹tkowe
siedlisko wraz z matami bakteryjnymi w Pol-
sce mo¿na obserwowaæ tylko w jednym miej-
scu � w³a�nie w tej sztolni. Ponadto, zaznacza
siê tu wyra�ny antagonizm pomiêdzy wystêpo-
waniem grzybów i bakterii. Jedynie bardzo od-
porny gatunek Physisporinus vitreus wystêpo-
wa³ razem z bakteriami w Sztolni Gertruda.

Dziêki pracy wielu pokoleñ górników
mamy obecnie mo¿liwo�æ penetrowania wnê-
trza masywu skalnego i obserwacji zamieszku-
j¹cych go fascynuj¹cych organizmów.

Podziêkowania
Serdecznie dziêkujemy Pani dr H. Komo-

rowskiej za pomoc w oznaczeniu grzybów
z rodzaju Mycena oraz Panu prof. dr  hab.
W. Wojewodzie za udostêpnienie cennej lite-
ratury.

Fot. 7. Owocniki Physisporinus vitreus na �wierkowej
belce (Sztolnia Czarna Dolna), maj  2003.
(fot. A. Chlebicki).

Fot. 8. Niszczyca belkowa Gloeophyllum trabeum
(Sztolnia Czarna Dolna), maj 2003. (fot.
A. Chlebicki).

Fot. 9. Owocnik Physisporinus vitreus na skalnej �cia-
nie (Sztolnia Ksi¹¿êca), marzec 2003. (fot.
A. Chlebicki).
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Pilze und Bakterien  aus den unterirdischen Gängen der Goldgrube
in Z³oty Stok (ehemals Reichenstein)

Zusammenfassung
Die Goldgrube bei Z³oty Stok ist in naturwissenschaftlicher Hinsicht ein sehr interessantes

Objekt. Im Stollen �Gertruda� wurden schwimmende Bakterienmatten gefunden, die aus Beg-
giatoa alba und Thiothrix sp. bestanden, dagegen an den Wänden wurden chemolitotrophe
Bakterien festgestellt. Die meisten trogloxenen Pilze traten im Stollen �Czarna Górna� auf, wie
Fomitopsis rosea, Mycena amicta, Paxillus panuoides und Psilocybe marginata, was wahr-
scheinlich durch starken Touristenbesuch bedingt ist. Als interessanteste Art ist Physisporinus
vitreus zu erwähnen, die von den Wänden des aus dem XIV Jahrhundert stammenden Stollen
�Ksi¹¿êca� notiert wurde. Die für Touristen geschlossenen und unbeleuchteten Gänge waren
hauptsächlich durch die troglophile Art Physisporinus vitreus und stellenweise auch durch
Gloeophyllum trabeum besetzt.

Houby a bakterie z podzemí zlatých dolù v Z³otém Stoku

Souhrn
Zlatodoly v Z³otém Stoku jsou neobyèejnì zajímavým pøírodovìdným objektem. Ve �tole

Gertruda byl zaznamenán výskyt plovoucích bakteriálních povlakù, skládajících se z bakterií
druhù Beggiatoa alba a Thiotrix sp., a také chemolitotrofických bakterií �ijících na stìnách.
Nejvíce trogloxenických hub se vyskytovalo v Horní èerné �tole, co� je mo�no vysvìtlit
zesíleným turistickým ruchem. Byly to: Fomitopsis rosea, Mycena amicta, Paxillus panuoides
a Psilocybe marginata. Nejzajímavìj�ím druhem je Physisporinus vitreus, který byl nalezen na
stìnách Kní�ecí �toly, pocházející ze 14. století. Neosvìtlené chodby, které byly pro turistický
ruch uzavøeny, byly osídlené pøedev�ím troglofilním druhem Physisporinus vitreus a lokálnì
Gloeophyllum trabeum.
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PRZYRODA SUDETÓW ZACHODNICH

t. 6(2003):  109-118

Alfred Borkowski

Motyle minuj¹ce Sudetów Zachodnich.
Czê�æ IV. Przyczynki do rodzin Eriocraniidae,
Heliozelidae i Tischeriidae (Lepidoptera)

Wstêp

 Niniejsza publikacja stanowi zakoñczenie
sprawozdania z badañ autora nad motylami
minuj¹cymi Sudetów Zachodnich. Wiêksza
czê�æ wyników z tych badañ by³a ju¿ opubli-
kowana wcze�niej (BORKOWSKI 2000, 2001
i 2002).

Publikacje starsze zawieraj¹ce fragmenta-
ryczne dane na temat tzw. �motyli drobnych�
Sudetów (WOCKE 1874, GROSCHKE 1939, HAASE,
1942 oraz SOFFNER 1927 i 1960) nie daj¹ pe³ne-
go obrazu o sk³adzie fauny motyli minuj¹cych
badanego obszaru i st¹d powsta³a potrzeba
opracowania niniejszego cyklu publikacji
w oparciu o w³asne do�wiadczenia autora. Ist-
niej¹ grupy motyli minuj¹cych, którymi autor
siê bli¿ej nie zajmowa³ � i one te¿ zosta³y po-
miniête w niniejszym cyklu prac. Do pominiê-
tych grup motyli minuj¹cych nale¿¹ m. in. ro-
dziny Adelidae, Incurvariidae, Roeslerstammii-
dae, Elachistidae i Coleophoridae, a tak¿e nie-
które rodzaje z rodzin Momphidae i Gelechii-
dae. Autor gor¹co zachêca lepidopterologów
m³odszych pokoleñ do zajmowania siê tymi
grupami motyli celem wype³nienia znacznych
luk faunistycznych na terenie ca³ej Polski.

Rodzina Eriocraniidae w Europie jest repre-
zentowana przez 9 gatunków (KARSHOLT i RA-
ZOWSKI 1996), z których w Polsce stwierdzono
wystêpowanie 7 gatunków (BUSZKO i NOWACKI

2000). Rodzina Heliozelidae w Europie jest re-
prezentowana przez 8 gatunków (KARSHOLT

i RAZOWSKI 1996), z których w Polsce stwier-
dzono dotychczas 6 gatunków (BUSZKO i NO-
WACKI 2000). Natomiast rodzina Tischeriidae w
Europie jest reprezentowana przez 9 gatunków
(KARSHOLT i RAZOWSKI 1996), z których w Polsce
stwierdzono wystêpowanie 8 gatunków (BUSZ-
KO i NOWACKI 2000).

Dla wykrycia poszczególnych gatunków
z wy¿ej wymienionych rodzin autor poszuki-

wa³ w ukierunkowany sposób min na ich ro�li-
nach pokarmowych. Miny zajête zosta³y wy-
korzystane do hodowli w odpowiednio ponu-
merowanych s³oikach lub naczyniach z two-
rzyw sztucznych, natomiast czê�æ min pustych
autor zasuszy³ w stanie sprasowanym z tak¹
sam¹ numeracj¹. W ten sposób wyhodowane
motyle mo¿na by³o pó�niej dok³adnie przypo-
rz¹dkowaæ do �ladów ¿erowania ich larw, co
w wielu przypadkach znacznie u³atwia³o ozna-
czanie poszczególnych gatunków minowców
w oparciu o dzie³o HERINGA (1957).

Blisko spokrewnione gatunki minowców,
których larwy wytwarzaj¹ czêsto miny bardzo
podobne, trzeba rozgraniczyæ przez analizê
budowy aparatów kopulacyjnych. Larwy gatun-
ków z rodzaju Eriocrania wykazuj¹ przydatne
do oznaczania ró¿nice w zabarwieniu puszki
g³owowej oraz rysunku na segmentach. Posta-
cie imaginalne niektórych gatunków z rodzaju
Eriocrania mo¿na te¿ precyzyjnie oznaczyæ pod
mikroskopem na podstawie kszta³tów ³usek
w �rodkowej partii tylnych skrzyde³.

RAZOWSKI (1975) przedstawi³ obszerne opra-
cowanie Homoneura w jêzyku polskim, w któ-
rym znajduj¹ siê cenne wiadomo�ci dotycz¹ce
m.in. rodziny Eriocraniidae.

Natomiast do oznaczania motyli z rodziny
Heliozelidae istnieje klucz WOJTUSIAKA (1976),
a do oznaczania motyli z rodziny Tischeriidae
� klucz TOLLA (1959).

W praktyce niektóre motyle minuj¹ce nie
jest ³atwo wyhodowaæ. I tak larwy gatunków
z rodzaju Heliozela wytwarzaj¹ miny drobne,
zauwa¿alne w stanie zajêtym tylko przez bar-
dzo krótki okres. Pocz¹tkowe fazy rozwojowe
larwy w tym przypadku spêdzaj¹ niewidoczne
w ogonku li�ciowym lub w g³ównych nerwach
li�ci, a krótki chodnik wraz z owalnym otwo-
rem, widoczne dopiero pod koniec ¿ycia lar-
wy, powstaj¹ krótko przed opuszczeniem przez
ni¹ li�cia. Gromadzenie wiêkszej ilo�ci mate-
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ria³u hodowlanego z tych gatunków jest zatem
trudne.

Natomiast miny gatunków z rodzaju Erio-
crania mo¿na nieraz znale�æ lokalnie w du¿ych
ilo�ciach (wiosn¹ w m³odych li�ciach brzóz),
jednak wydajno�æ hodowli za³o¿onych przez
autora bywa³a pocz¹tkowo niska. Problemem
jest tu ustalenie odpowiednich parametrów
wilgotno�ci pod³o¿a, w którym materia³ hodow-
lany trzeba przez szereg miesiêcy przechowy-
waæ i przezimowaæ. W przypadku gatunków z
rodzaju Eriocrania lepsze wyniki hodowli au-
tor uzyska³ dopiero po wielu eksperymentach.
Najlepsze wyniki autor uzyskiwa³ przy zasto-

Fot. 1. Eriocrania subpurpurella � , 13.5.1972,
Jelenia Góra/Cieplice, leg. A. Borkowski (fot.
A. Borkowski).

Fot. 2. Eriocrania sparrmannella � , 24.4.1970,
Jelenia Góra/Cieplice, leg. A. Borkowski (fot.
A. Borkowski).

Fot. 3.  Eriocrania unimaculella � 4.2001, okolice Ko¿uchowa (fot. E.S. Fuglewicz).

Fot. 4.  Eriocrania subpurpurella � mina na Quercus
robur, 5.2001, Jelenia Góra/Cieplice, leg. A.
Borkowski (fot. A. Borkowski).
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Fot. 5.  Eriocrania sparrmannella � mina na Betula pubescens, 6.2001, Jelenia Góra/Cieplice, leg. A. Borkowski
(fot. A. Borkowski).

Fot. 6.  Eriocrania semipurpurella � mina na Betula pendula, 5.2001, Jelenia Góra/Cieplice, leg. A. Borkowski
(fot. A. Borkowski).
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sowaniu s³oików, na których dnie by³a umiesz-
czona lekko wilgotna warstwa torfu o grubo�ci
oko³o 3 cm, na której u³o¿one by³y p³aty wil-
gotnego mchu (z zachowaniem szczelin dla
larw szukaj¹cych dostêpu do torfu oraz dla
pó�niej wylêgaj¹cych siê motyli). S³oiki z ma-
teria³em hodowlanym autor przechowywa³ w
cienistym miejscu, gdzie panowa³y normalne
temperatury zewnêtrzne, zim¹ równie¿ z mro-
zami. Wilgotno�æ mchu by³a regularnie kon-
trolowana i w razie potrzeby regulowana przez
delikatne spryskiwanie. Dopiero w kwietniu
autor zabezpiecza³ s³oiki cienkimi szmatkami
napinanymi za pomoc¹ gumek. Podczas kon-
troli wylêgów korzystne okaza³y siê szmatki
bia³e, na których �wie¿o wylêgniête motyle by³y
dobrze widoczne. Opisana tu metoda hodowli
da³a te¿ dobre wyniki przy przedstawicielach
z rodziny Heliozelidae (rodzaje Antispila i An-
tispilina).

Dla znalezienia materia³u w terenie oraz
dla ustalenia w³a�ciwych metod hodowli autor
wykorzysta³ czê�ciowo wiadomo�ci zawarte w
nastêpuj¹cych pozycjach literatury: SCHÜTZE

(1931); HERING (1951, 1957 oraz 1968). Ostat-
nia z wymienionych pozycji zosta³a wydana po
�mierci HERINGA i stanowi zbiór bardzo poucza-
j¹cej korespondencji, jak¹ ten autor prowadzi³
z licznymi specjalistami od owadów minuj¹-
cych.

Komentowany wykaz gatunków
stwierdzonych
w Sudetach Zachodnich

Zastosowane skróty: I. � imago, L. � larwa,
cyfry � miesi¹ce pojawu.

Nomenklatura: KARSHOLT i RAZOWSKI (1996)
oraz BUSZKO i NOWACKI (2000).

Rodzina Eriocraniidae

Rodzaj: Eriocrania ZELLER, 1851

1. Eriocrania subpurpurella (HAWORTH, 1828)
Synonim: Dyseriocrania fastuosella (ZELLER,
1839)
Ro�liny pokarmowe: Quercus robur i Q.

petraea. Miny komorowe o kszta³tach nieregu-
larnych, do�æ obszerne (fot. 4), obustronne,
przezroczyste, ka³ w postaci rozpadaj¹cych siê
nitek. L. od koñca 5-6. Przeobra¿enie siê w
poczwarkê poza min¹. Motyle (fot. 1) na przed-
nich skrzyd³ach z licznymi drobnymi plamka-
mi barwy stalowo-niebieskiej lub fioletowej na
z³ocistym tle. Rozpiêto�æ przednich skrzyde³ 12-
14 mm. W Sudetach Zachodnich gatunek roz-

przestrzeniony na stanowiskach ciep³ych,
zw³aszcza na zboczach o nachyleniu po³udnio-
wym.

Stanowiska: Jelenia Góra, P³oszczyna,
P³oszczynka, Pilchowice, Radomice, Wleñ,
Marczów, Proboszczów /Rezerwat �Góra
Ostrzyca�, Dêbowy Gaj, Janówek, Chro�nica,
Podgórki, Wojcieszów/Rezerwat �Góra Mi³ek�,
Lubawka/Rezerwat �Kruczy Kamieñ�, Ciecha-
nowice/Góry O³owiane, Z³otoryja/Rezerwat
�Wilcza Góra�, Zebrzydowa/Bory Dolno�l¹-
skie, Wêgliniec.

2. Eriocrania chrysolepidella (ZELLER, 1850)
Synonim: Eriocrania kaltenbachi STAINTON,
1890
Ro�liny pokarmowe: Carpinus betulus

i Corylus avellana. Miny komorowe rozpoczy-
naj¹ siê w¹skim chodnikiem, który pó�niej zle-
wa siê z komor¹. Pocz¹tkowe istnienie chod-
nika zdradza w¹ska linia ka³owa, czêsto s³abo
widoczna. Miny o kszta³tach nieregularnych.
Ka³ w postaci rozpadaj¹cych siê nitek. L. 5.
Przeobra¿enie w poczwarkê poza min¹. Moty-
le w porównaniu z E. unimaculella maj¹ skrzy-
d³a nieco wê¿sze, bardziej przezroczyste, a pla-
ma przy tylnym brzegu przednich skrzyde³ jest
nieco mniejsza, bez wyra�nej metalicznej
otoczki. Pole �rodkowe tylnych skrzyde³ pokryte
jest w¹skimi, bardzo d³ugimi ostro zakoñczo-
nymi ³uskami (o wiele d³u¿szymi ni¿ u E. uni-
maculella). Rozpiêto�æ przednich skrzyde³ 9,5-
10 mm. W Sudetach Zachodnich pojawia siê
nielicznie.

Stanowiska: Jelenia Góra/Maciejowa, Pod-
górzyn/Stawy hodowlane, Karpniki/Stawy ho-
dowlane, Trzciñsko/Rezerwat �Trzciñskie Mo-
krad³a�, Wojcieszów.

3. Eriocrania unimaculella (ZETTERSTEDT,
1839)

Ro�liny pokarmowe: Betula pendula, Be-
tula pubescens. Miny komorowe rozpoczyna-
j¹ce siê w¹skim chodnikiem, który pó�niej zle-
wa siê z komor¹. Pocz¹tkowe istnienie chod-
nika zdradza w¹ska linia ka³owa przebiegaj¹-
ca wzd³u¿ brzegów komory. Miny w kszta³cie
podobne, jak u E. sparrmannella, ale pojawia-
j¹ce siê wcze�niej. L. bia³awozielonkawa, g³o-
wa jasnobr¹zowa i w tylnej czê�ci z dwoma
czarnymi plamkami. Ka³ w minach u³o¿ony w
rozpadaj¹cych siê nitkach. L. 5. Motyl (fot. 3)
bardzo efektowny: przednie skrzyd³a przypró-
szone z³ocistymi ³uskami, przy tylnym brzegu
znajduje siê wyra�na jasna plama otoczona
polem z metalicznie po³yskuj¹cymi ³uskami w
odcieniach stalowoniebieskich i fioletowych.
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Rozpiêto�æ przednich skrzyde³ 9-11 mm.
W Sudetach Zachodnich rozprzestrzeniony, ale
mniej liczny ni¿ pokrewne gatunki zwi¹zane z
brzozami.

Stanowiska: Jelenia Góra/Sobieszów, Pod-
górzyn, Jagni¹tków, Szklarska Porêba, Sosnów-
ka, Staniszów, Gruszków, Karpniki, Trzciñsko,
Wojcieszów, Dziwiszów.

4. Eriocrania sparrmannella (BOSC, 1791)
Ro�liny pokarmowe: Betula pendula, Be-

tula pubescens. Miny komorowe rozpoczyna-
j¹ce siê bardzo w¹skim chodnikiem, który na-
gle rozszerza siê w komorê. Pocz¹tkowe istnie-
nie chodnika zdradza w¹ska linia ka³owa prze-
biegaj¹ca wzd³u¿ nerwów li�ci wewn¹trz brze-
gów komory. Miny w pocz¹tkowych stadiach
mniej lub bardziej prostok¹tne (fot. 5), pojawia-
j¹ce siê w przeciwieñstwie do pokrewnych ga-
tunków dopiero od po³owy 6. Motyl (fot. 2) ze
skrzyd³ami przednimi barwy fioletowej, z cha-
rakterystyczn¹ siatk¹ z³o¿on¹ ze z³ocistych ³u-
sek. Rozpiêto�æ przednich skrzyde³ 8-12 mm.
W Sudetach Zachodnich pospolity.

Stanowiska: Jelenia Góra, Jagni¹tków, Mi-
cha³owice, Szklarska Porêba, �wieradów Zdrój,
Sosnówka, Karpacz, Gruszków, Karpniki, Trzciñ-
sko, Bukowiec, Mys³ów, Wojcieszów, Nowe
Rochowice, P³oszczyna, P³oszczynka, Wleñ,
Marczów, Radomice, Pilchowice.

5. Eriocrania semipurpurella (STEPHENS, 1835)
Ro�liny pokarmowe: Betula pendula, Be-

tula pubescens. Miny komorowe rozpoczyna-
j¹ce siê w¹skim chodnikiem, który stopniowo
rozszerza siê i pó�niej zlewa siê z komor¹. Po-
cz¹tkowe istnienie chodnika zdradza w¹ska li-
nia ka³owa, czêsto s³abo widoczna. L. 5. Miny
doros³ych larw obszerne (fot. 6), o kszta³tach
nieregularnych, pojawiaj¹ce siê nieraz bardzo
licznie. Ka³ nitkowaty, pocz¹tkowo u³o¿ony w
linie, po wyschniêciu min rozpada siê na drob-
ne sypkie fragmenty. Skrzyd³a motyli pokryte
rzadko rozsianymi ³uskami, pó³przezroczyste.
Przednia para skrzyde³ ma odcieñ purpurowo-
fioletowy z drobnymi z³ocistymi plamkami, co
u rozpiêtych okazów lepiej widaæ na ciemnym
tle. Pola �rodkowe tylnej pary skrzyde³ pokryte
d³ugimi w¹skimi ³uskami o têpym zakoñcze-
niu. Rozpiêto�æ przednich skrzyde³ 11-14 mm.
W Sudetach najpospolitszy przedstawiciel swo-
jej rodziny.

Stanowiska: Jelenia Góra, Podgórzyn, Za-
che³mie, Jagni¹tków, Micha³owice, Szklarska
Porêba, �wieradów Zdrój, Chromiec, Sosnów-
ka, Karpacz, Gruszków, Karpniki, Trzciñsko,
Janowice, Okrajnik, Wojcieszów/Rezerwat

�Góra Mi³ek�, Nowe Rochowice/Rezerwat
�Buki Sudeckie�, Lipa, �winy, My�libórz/Rezer-
wat �W¹wóz My�liborski�, Komarno/Góra Ba-
raniec, Chro�nica, P³oszczyna/Góra Stromiec,
P³oszczynka/Góra Wapienna, Wleñ, Marczów,
Radomice, Pilchowice, Platerówka, Z³oty Po-
tok ko³o Gryfowa �l., Zebrzydowa, Wêgliniec,
Boles³awiec.

Rodzina Heliozelidae

Rodzaj: Antispilina M. HERING, 1941

6. Antispilina ludwigi M. HERING, 1941
Ro�lina pokarmowa: Polygonum bistorta.

Miny komorowe obustronne wystêpuj¹ce prze-
wa¿nie po kilka do kilkunastu w jednym li�ciu.
Doros³e larwy przed opuszczeniem min wyci-
naj¹ owalne otwory (fot. 9), przy czym warstwy
epidermalne po³¹czone przêdz¹ zostan¹ wy-
korzystane do budowy woreczków. Ka³ w mi-
nach rozrzucony nierównomiernie, czarny.

Motyle (fot. 7) na przednich skrzyd³ach
z rysunkiem podobnym, jak u gatunków z ro-
dzaju Antispila, jednak rozpiêto�æ wyra�nie
mniejsza, 4-5 mm. Gatunek stenotopowy, bar-
dzo rzadki, znany tylko z niewielu stanowisk
w Europie. W Polsce znany dotychczas tylko
z kilku miejsc w Sudetach Zachodnich (Góry
Izerskie i zachodnia czê�æ Karkonoszy). I. 6, L.
7-8. W Sudetach jedno pokolenie rocznie.

Stanowiska: Izerska Polana, odwodnione
partie Hali Izerskiej, Jakuszyce i okolice Szklar-
skiej Porêby Górnej � bardzo lokalnie na tor-
fiastych ³¹kach, tylko w piêtrze regla górnego.

Rodzaj: Antispila HÜBNER, 1825

7. Antispila metalella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER,
1775)

     Synonim: Antispila pfeifferella HÜBNER, 1813
Ro�lina pokarmowa: Cornus sanguinea.

Miny komorowe obustronne nieregularnego
kszta³tu (fot. 10), czêsto lekko rozdête, po
opuszczeniu przez larwê zawsze z owalnym
otworem o d³ugo�ci 5,5-7,0 mm. Doros³a g¹-
sienica buduje kokonik z wyciêtych kawa³ków
epidermy li�cia. Motyle (fot. 8) wyra�nie wiêk-
sze ni¿ u Antispilina ludwigi i Antispila treit-
schkella, o rozpiêto�ci przednich skrzyde³ 7-8
mm. W Sudetach Zachodnich pojawia siê nie-
licznie na stanowiskach ciep³ych, gdzie ro�nie
krzew dereñ �widwa. W Górach Kaczawskich
¿yje na brzegach lasów li�ciastych, w Kotlinie
Jeleniogórskiej sporadycznie w parkach miej-
skich. I. 5, L. 6-8. Jedno pokolenie rocznie.

Motyle minuj¹ce Sudetów Zachodnich. Czê�æ IV. Przyczynki do rodzin Eriocraniidae, ...
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Stanowiska: Proboszczów/Rezerwat �Góra
Ostrzyca�, Wojcieszów/Rezerwat �Góra Mi³ek�,
Pilchowice, Staniszów, Jelenia Góra/Cieplice.

Antispila treitschkella (FISCHER V. RÖSLERSTAMM,
1843)

Ro�lina pokarmowa: Cornus mas. Miny
komorowe obustronne bardzo podobne jak u
poprzedniego gatunku, jednak wyra�nie mniej-
sze. Równie¿ owalne otwory wyciête przez
doros³e g¹sienice wyra�nie mniejsze, w grani-
cach 4,0-5,5 mm. W polskiej czê�ci Sudetów
Zachodnich Cornus mas nie wystêpuje na sta-
nowiskach naturalnych, ale sporadycznie krzew
ten zosta³ sztucznie wprowadzony do parków
w niektórych uzdrowiskach. Dereñ w³a�ciwy
wystêpuje te¿ w granicach miasta Wroc³awia �
i tam te¿ znalaz³em kilkakrotnie miny z larwa-
mi omawianego tu motyla.

Motyle na przednich skrzyd³ach z podob-

Fot. 7.  Antispilina ludwigi � motyle e.l., u góry , na
dole , miny na Polygonum bistorta 4.9.1970,
Sudety Zachodnie, Hala Izerska, leg. A. Bor-
kowski (fot. E.S. Fuglewicz).

Fot. 8. Antispila metalella � motyl e.l., , mina na Cor-
nus sanguinea 2.8.1970, Sudety Zachodnie,
Pilchowice, leg. A. Borkowski (fot. A. Borkow-
ski).

Fot. 9.  Antispilina ludwigi � miny z doros³ymi larwa-
mi w li�ciu Polygonum bistorta, 4.9.1970, Su-
dety Zachodnie, Hala Izerska, leg. A. Borkow-
ski (fot. A. Borkowski).

nym rysunkiem jak u A. metalella, ale ciemne
t³o bez metalicznego po³ysku. Rozpiêto�æ
przednich skrzyde³ w porównaniu z poprzed-
nim gatunkiem mniejsza, w granicach 5-6 mm.
L. 7-8 oraz 9, I. 6 oraz 8. Dwa pokolenia rocz-
nie. W porównaniu z Antispila metalella bar-
dziej ciep³olubny.

Stanowiska: W Sudetach do odszukania w
miejscach ze sztucznie wprowadzon¹ ro�lin¹
pokarmow¹.

Gatunek ten wystêpuje na terenie Woje-
wództwa Dolno�l¹skiego, ale na razie nie by³
znaleziony na terenie Sudetów Zachodnich.
Z tego powodu zosta³ tu omówiony bez nu-
meracji.

Rodzaj: Heliozela HERRICH-SCHÄFFER, 1825)

8. Heliozela sericiella (HAWORTH, 1828)
Synonim: Heliozela staneella FISCHER V.
RÖSLERSTAMM, 1843
Ro�liny pokarmowe: Quercus robur, Quer-

cus petraea. Niepozorna mina chodnikowa, w
stanie opuszczonym zakoñczona ma³ym elip-
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tycznym otworem. Chodnik rozpoczyna siê w
ogonku li�cia lub w nerwie �rodkowym, tylko
koñcowa czê�æ chodnika przebiega na krótkim
odcinku w blaszce li�ciowej. Otwór koñcowy
znajduje siê zwykle blisko nerwu �rodkowego.
Doros³a g¹sienica buduje z fragmentów wyciê-
tej blaszki li�ciowej woreczek, w którym opa-
da na ziemiê i tam przezimuje przed przeobra-
¿eniem w poczwarkê. L. 6-7, I. 5. Jedno poko-
lenie rocznie.

Stanowiska: Jelenia Góra, Staniszów/Góra
Witosza, Gruszków, Karpniki, Janowice, Lipa,
Bolków, �winy, Chro�nica, Wleñ, Marczów,
Podgórki, Wojcieszów, Proboszczów/Góra
Ostrzyca.

9. Heliozela resplendella (STAINTON, 1851)
Ro�lina pokarmowa: Alnus glutinosa. Mor-

fologia min i fenologia identyczne jak u Helio-
zela sericiella. Niepozorna mina chodnikowa,
w stanie opuszczonym zakoñczona ma³ym elip-
tycznym otworem. Mina rozpoczyna siê w
ogonku li�cia lub w nerwie �rodkowym, tylko
koñcowa czê�æ chodnika przebiega na krótkim

Fot. 10. Antispila metalella � opuszczona mina w li-
�ciu Cornus sanguinea, 2.8.1970, Sudety Za-
chodnie, Pilchowice, leg. A. Borkowski (fot.
A. Borkowski).

odcinku w blaszce li�ciowej. Otwór koñcowy
znajduje siê zwykle blisko nerwu �rodkowego.
L. 6-7, I. 5. Jedno pokolenie rocznie.

Stanowiska: Podgórzyn/Stawy hodowlane,
Jelenia Góra-Maciejowa/Stawy hodowlane,
Karpniki/Stawy hodowlane, Chro�nica, Nielest-
no, Wleñ.

10. Heliozela hammoniella SORHAGEN, 1885
Synonim: Heliozela betulae WOOD, 1890
Ro�liny pokarmowe: Betula pendula, Be-

tula pubescens. Morfologia min i fenologia iden-
tyczne jak u Heliozela sericiella. Niepozorna
mina chodnikowa, w stanie opuszczonym za-
koñczona ma³ym eliptycznym otworem. Chod-
nik rozpoczyna siê w ogonku li�cia lub w ner-
wie �rodkowym, tylko koñcowa czê�æ chodni-
ka przebiega na krótkim odcinku w blaszce li-
�ciowej. Otwór koñcowy znajduje siê zwykle
blisko nerwu �rodkowego. Doros³a g¹sienica
buduje z fragmentów wyciêtej blaszki li�cio-

Fot. 11. Tischeria ekebladella � motyle e.l., u góry ,
na dole , miny na Quercus robur 8.9.1970,
Jelenia Góra/Cieplice, leg. A. Borkowski (fot.
A. Borkowski).

Fot. 12. Emmetia heinemanni � motyle e.l., u góry ,
na dole , miny na Rubus sp. 8.9.1970, Jele-
nia Góra/Cieplice, leg. A. Borkowski (fot. A.
Borkowski).

Motyle minuj¹ce Sudetów Zachodnich. Czê�æ IV. Przyczynki do rodzin Eriocraniidae, ...
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wej woreczek, w którym opada na ziemiê i tam
przezimuje przed przeobra¿eniem w poczwar-
kê. L. 6-7, I. 5. Jedno pokolenie rocznie.

Stanowiska: Jelenia Góra, Górzyniec,
�wieradów Zdrój, Lubomierz, Radomice, Pil-
chowice, Wleñ, Chro�nica, Podgórki, Wojcie-
szów/Rezerwat �Góra Mi³ek�, Nowe Rochowi-
ce/Rezerwat �Buki Sudeckie�, Karpniki.

Rodzina Tischeriidae

Rodzaj: Tischeria ZELLER, 1839

11. Tischeria ekebladella (BJERKANDER, 1795)
Synonim: Tischeria complanella (HÜBNER,
1817)
Ro�liny pokarmowe: Quercus petraea, Q.

robur. Miny komorowe wierzchnie barwy bia-
³ej, zielonkawobia³ej, rzadziej ¿ó³tawopoma-
rañczowej, czêsto wiele min w jednym li�ciu.
Miny m³odych larw okr¹g³awe, w pó�niejszych
stadiach obszerne o kszta³tach nieregularnych
(fot. 13). W centralnej czê�ci miny znajduje siê
okr¹g³a przestrzeñ wy�cielona przêdz¹, w któ-
rej larwa przebywa poza okresami ¿erowania i
gdzie po przezimowaniu przeobra¿a siê w po-
czwarkê. Ka³ jest przez larwy w znacznym stop-
niu usuwany z miny, co interpretuje siê jako
zabieg przeciwko tworzeniu siê ple�ni (HERING,
1951). L. 9-11, I. 5-6. Skrzyd³a przednie motyli
jednolicie pomarañczowobr¹zowe (fot. 11),
skrzyd³a tylne szarobr¹zowe z d³ugimi ³uskami
brze¿nymi. Rozpiêto�æ skrzyde³ przednich 9-
10 mm. Gatunek pospolity, wystêpuje prawie
wszêdzie, gdzie rosn¹ dêby.

Stanowiska: Jelenia Góra, Bolków, �winy,
Kamienna Góra, Lubawka, Ogorzelec, Pilcho-
wice, Wleñ, Lubomierz, Le�na, Wojcieszów,
�wierzawa, Z³otoryja, Proboszczów/Rezerwat
�Góra Ostrzyca�.

12.Tischeria dodonaea STAINTON, 1858
Ro�liny pokarmowe: Quercus petraea, Q.

robur. Miny komorowe wierzchnie barwy ce-
glastej z charakterystycznymi koncentryczny-
mi ³ukami ¿erowania. Ka³ z min jest czê�ciowo
usuwany. W porównaniu z poprzednim gatun-
kiem miny mniejsze. Przezimowanie i prze-
obra¿enie w poczwarkê w minie. Gatunek ³a-
two rozpoznawalny wed³ug min, natomiast
motyle podobne do poprzedniego gatunku, nie-
co ja�niejsze i mniejsze, o rozpiêto�ci skrzyde³
przednich 7-8 mm. L. 9-11, I. 5-6. Gatunek
mniej rozpowszechniony od poprzedniego.

Stanowiska: Jelenia Góra, Staniszów/Góra
Witosza, Lubawka/Rezerwat �Kruczy Kamieñ�,
Pilchowice/Zapora, Wojcieszów, Proboszczów/
Rezerwat �Góra Ostrzyca�, Janowice Wielkie.

13.Tischeria decidua WOCKE, 1876
Ro�liny pokarmowe: Quercus petraea, Q.

robur. Miny komorowe wierzchnie barwy ¿ó³-
tawoszarawej, bez koncentrycznych ³uków
¿erowania. W porównaniu z T. ekebladella
miny doros³ych larw wyra�nie mniejsze. G¹-
sienica nie wychodzi z miny. Podczas koñco-
wej fazy pobytu w minie tworzy w zarysie koli-
sty, soczewkowaty woreczek (pochewkê), któ-
rego wierzchni¹ stronê stanowi górna epider-
ma a doln¹ gêsta przêdza. Woreczek ten w
sierpniu oddziela siê od li�cia i spada na zie-
miê. W woreczku g¹sienica spêdza zimê i na
wiosnê przepoczwarcza siê. Motyle drobne, o
rozpiêto�ci przednich skrzyde³ 3,5-4,0 mm.
Barwa przednich skrzyde³ rdzawa lub czerwo-
nawobrunatna. Na terenie Sudetów Zachodnich
gatunek rzadki.

Stanowiska: Bolków, Radomice, £upki ko³o
Wlenia.

Rodzaj: Emmetia LERAUT, 1993

14.Emmetia heinemanni (WOCKE, 1871)
Ro�liny pokarmowe: Rubus spp. (na ró¿-

nych gatunkach). HERING (1957) podaje jako
ro�linê pokarmow¹ jeszcze Agrimonia eupato-
ria, jednak na terenie Sudetów Zachodnich
autor nie spotka³ siê z takim przypadkiem.

Miny komorowe wierzchnie barwy bia³ej
lub zielonkawobia³ej, od pocz¹tku szybko roz-
szerzaj¹ce siê, obszerne. Ka³ jest przez larwy
w znacznym stopniu usuwany z miny. Larwy
nie opuszczaj¹ min i po przezimowaniu w li-
�ciach przekszta³caj¹ siê tam w poczwarki. L.
9-3, I. 5-6. Skrzyd³a przednie motyli jednolicie
szarobrunatne z lekkim fioletowawym po³y-
skiem (fot. 12), rozpiêto�æ 8,5-9,5 mm. Lokal-
nie do�æ liczny.

Stanowiska: Jelenia Góra, Jagni¹tków,
Szklarska Porêba, �wieradów Zdrój, Wleñ,
Chro�nica, Podgórki, Wojcieszów, Mys³ów,
Nowe Rochowice, Proboszczów/Rezerwat
�Góra Ostrzyca�, �winy, Janowice Wielkie,
Trzciñsko, Nawojów £u¿ycki, Wêgliniec.

Uwaga: Pokrewny gatunek Emmetia mar-
ginea HAW. ¿eruj¹cy równie¿ na Rubus spp. na
terenie Sudetów Zachodnich dotychczas nie
zosta³ znaleziony. Autor zebra³ du¿e serie min
i w wyniku hodowli uzyska³ zawsze tylko E.
heinemanni. WOCKE (1874) podaje, ¿e Emme-
tia marginea preferuje tereny piaszczyste.

15. Emmetia gaunacella (DUPONCHEL, 1843)
Ro�liny pokarmowe: Prunus spinosa, Pru-
nus domestica.
Miny komorowe wierzchnie z �ladami po-

cz¹tkowego chodnika, srebrzystobia³e lub zie-
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lonkawe. Brzeg li�cia nad min¹ zagiêty do góry,
tak ¿e mina widziana z góry mo¿e byæ czê�cio-
wo przykryta przez brzeg li�cia. Larwa usuwa
ka³ z miny ca³kowicie. Przekszta³cenie w po-
czwarkê w minie, bez kokonu. L. 9 � wiosna, I.
5-6. Przednie skrzyd³a motyli szare lub zielon-
kawoszare, bez fioletowego odblasku. Rozpiê-
to�æ skrzyde³ 6,5-7,5 mm. W Sudetach Zachod-
nich pojawia siê lokalnie i nielicznie w cieplej-
szych miejscach.

Stanowiska: Dziwiszów, Lipa, Radomice,
Z³otoryja.

16. Emmetia angusticolella (DUPONCHEL, 1843)
Ro�liny pokarmowe: Rosa canina i inne ga-
tunki dzikich ró¿.
Miny komorowe wierzchnie z �ladami po-

cz¹tkowego chodnika, zielonkawe lub zielon-
kawobia³e, w starszych stadiach nieraz br¹zo-
wawe. Miny zawieraj¹ we wnêtrzu nieco przê-
dzy, która �ci¹ga wierzchni¹ epidermê powo-
duj¹c drobne fa³dy i zagiêcie brzegu li�cia do
góry. Ka³ z miny jest usuwany prawie w ca³o-
�ci. Doros³a larwa zimuje w minie w opad³ych
li�ciach. L. 9 � wiosna, I. 5-6. Przednie skrzy-
d³a motyli miedzianobr¹zowe z wyra�nym po-
³yskiem, przy brzegu przednim z domieszkami

³usek stalowoniebieskich. Rozpiêto�æ skrzyde³
8,5-9,5 mm. W Sudetach Zachodnich rozpo-
wszechniony w miejscach ciep³ych.

Stanowiska: Jelenia Góra, Wojcieszów,
Bolków, Lubawka, Marczów, Chro�nica, Bole-
s³awiec, Wêgliniec.

Podsumowanie
Autor stwierdzi³ na badanym terenie wy-

stêpowanie 5 gatunków z rodziny Eriocranii-
dae,  5 gatunków z rodziny Heliozelidae oraz
6 gatunków z rodziny Tischeriidae.

Do ciekawszych elementów faunistycz-
nych omawianego terenu nale¿y Antispilina
ludwigi HERING z rodziny Heliozelidae, ¿eruj¹-
cy na Polygonum bistorta (rdest wê¿ownik).
Wspomniany motyl jest znany tylko z kilku sta-
nowisk w Europie, a stanowiska w Sudetach
Zachodnich s¹ jedynymi w Polsce. Interesuj¹-
cy jest fakt, ¿e autor znalaz³ miny Antispilina
ludwigi HERING wy³¹cznie w piêtrze regla gór-
nego Gór Izerskich i Karkonoszy, podczas gdy
ro�lina pokarmowa jest w Polsce rozprzestrze-
niona równie¿ na terenach nizinnych. Na uwa-
gê zas³uguje tak¿e wystêpowanie rzadkiego w
kraju gatunku Tischeria decidua WOCKE z ro-
dziny Tischeriidae, którego larwy minuj¹ w li-
�ciach dêbów na stanowiskach ciep³ych. Mimo
intensywnych starañ nie uda³o siê natomiast
odnale�æ gatunku Emmetia marginea HAW., dla
którego klimat badanego terenu przypuszczal-
nie jest zbyt ch³odny.

Podziêkowania
Autor bardzo dziêkuje osobom, które udzie-

li³y ¿yczliwej pomocy w czasie pisania niniej-
szej pracy. S¹ to: Prof. dr Jaros³aw Buszko (In-
stytut Ekologii i Ochrony �rodowiska Uniwer-
sytetu M. Kopernika w Toruniu) oraz dr Adam
Malkiewicz (Instytut Zoologii Uniwersytetu
Wroc³awskiego). Natomiast za pomoc przy
wykonywaniu niektórych zdjêæ autor dziêkuje
braciom Edmundowi i Stanis³awowi Fuglewi-
czom (Ko¿uchów).
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Minující motýli Západních Sudet. Èást IV. Pøíspìvek k èeledím
Eriocraniidae, Heliozelidae a Tischeriidae (Lepidoptera)

Souhrn
Autor potvrdil v polské èásti Západních Sudet výskyt 5 druhù z èeledi Eriocranidae (drob-

nokøídlíkovití), 5 druhù z èeledi Heliozelidae (bronzovníèkovití) a 6 druhù z èeledi Tischeriidae
(minovníèkovití). V�echny údaje mají základ v materiálu, který autor sám nasbíral a pøevá�nì
také sám odchoval z listových min. Metody chovu u�ívané autorem byly popsány v úvodu této
práce. U potvrzených druhù jsou uvedeny lokality a dùle�ité údaje týkající se jejich biologie.

Z faunistického pohledu je pøedev�ím zajímavý výskyt druhù Antispilina ludwigi na rde-
snu hadím koøenu (Polygonum bistorta) a také Tischeria decidua na dubech Quercus petraea,
Q. robur).

Autor uvádí nejdùle�itìj�í odbornou literaturu, týkající se popisované skupiny motýlù.

Adres autora:
Karl-Frowein-Str. 18
53 115 Bonn, Deutschland
e-mail: abolep@aol.com
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Obserwacje entomologiczne
(Lepidoptera, Odonata) w rezerwacie przyrody
�Torfowisko pod Zieleñcem� w Sudetach

Wstêp

�Torfowisko pod Zieleñcem�, nosz¹ce te¿
nazwê �Topielisko�, nale¿y do najlepiej zacho-
wanych torfowisk sfagnowych w Sudetach.
Zarówno w�ród botaników jak i zoologów
omawiane torfowisko jest od dawna znane jako
stanowisko rzadkich gatunków ro�lin (PAX 1915)
oraz zwierz¹t bezkrêgowych (PAX 1921), w tym
motyli - Lepidoptera (ZELLER 1841, STANDFUß
1850, WOCKE 1872, WOLF 1927) i wa¿ek � Odo-
nata (HARNISCH 1925).

W latach powojennych badania naukowe
by³y na tym torfowisku kontynuowane przez
naukowców polskich. Plonem tych badañ by³y

dalsze publikacje z zakresu botaniki (KU�NIEW-
SKI 1959, 1962), torfoznawstwa (TO£PA i GOR-
HAM 1961) oraz hydrobiologii (HAJDUK 1965,
HAJDUK i NIEDZIELSKI 1966, MIELEWCZYK 1969).

Odkrycia florystyczne i faunistyczne na
omawianym torfowisku da³y ju¿ dawno temu
podstawy do powo³ania tu rezerwatu przyro-
dy. W³adze niemieckie utworzy³y tu rezerwat
przyrody odpowiednim zarz¹dzeniem ministe-
rialnym z dnia 25.08.1919 roku (Pax 1921:
158). Opis walorów przyrodniczych �wie¿o
utworzonego rezerwatu podali wówczas HER-
MANN i in. (1920).

Po przy³¹czeniu Dolnego �l¹ska do Polski
naukowcy polscy oraz nowe w³adze uzna³y, ¿e

Fot. 1.  Fragment rezerwatu �Torfowisko pod Zieleñcem� z dobrze wykszta³conym zespo³em Eriophoro-Spha-
gnetum. Zieleniec, 01.07.2002. (fot. A. Borkowski).
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omawiane torfowisko nadal powinno byæ chro-
nione i w zwi¹zku z tym powo³ano tu w roku
1954 rezerwat przyrody o nazwie �Torfowisko
pod Zieleñcem� (Monitor Polski Nr 22, Zarz¹-
dzenie Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Le�nictwa Nr 358 � �ród³a infor-
macji: LIBERACKA 2000 oraz WALCZAK i in. 2001).
Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e Niemcy
dawniej ³¹czyli nazwê tego torfowiska z blisko-
�ci¹ uzdrowiska Duszniki Zdrój (dawniej Rei-
nerz). Dlatego w literaturze niemieckiej torfo-
wisko to figuruje pod nazw¹ �Seefelder bei Rei-
nerz�, co w sensownym przek³adzie znaczy
�pola z oczkami wodnymi ko³o Dusznik�.

Celem niniejszej pracy by³o sprawdzenie
aktualnego stanu fauny motyli i wa¿ek wymie-
nionego rezerwatu ze szczególnym uwzglêd-
nieniem niektórych gatunków zanikaj¹cych w
Europie �rodkowej.

     Stan przebadania fauny wa¿ek (Odona-
ta) jest tu zadowalaj¹cy przede wszystkim dziêki
znakomitej pracy MIELEWCZYKA (1969). Wcze-
�niejsze prace HAJDUKA (1965) oraz HAJDUKA i
NIEDZIELSKIEGO (1966) zawieraj¹ niestety kilka
istotnych b³êdów w oznaczeniach, które spro-
stowa³ MIELEWCZYK (1969).

     Dane do niniejszej pracy autor zebra³
podczas szeregu wypraw na topielisko w latach
1982-2002. Pe³niejsze rozpoznanie fauny mo-
tyli rezerwatu bêdzie mo¿liwe po przeprowa-
dzeniu zaplanowanych dalszych badañ.

Po³o¿enie i opis torfowiska

Rezerwat �Torfowisko pod Zieleñcem�
znajduje siê w Górach Bystrzyckich oko³o 8 km
na po³udnie od Dusznik. Le¿y na wysoko�ci 747
m n.p.m. w czê�ci po³udniowej, do 760 m
n.p.m. w czê�ci pó³nocnej. Niecka, w której
znajduje siê torfowisko ograniczona jest od
wschodu przez wzniesienia Biesiec (833 m) i
Zbójnicka Góra (828 m), a od zachodu przez
p³askie wzniesienia oddzielaj¹ce j¹ od doliny
górnej Bystrzycy Dusznickiej. Pod³o¿e wspo-
mnianej niecki stanowi¹ gliny deluwialne, mar-
gle krzemionkowo-piaszczyste i mu³owce wap-
niste poziomu Inoceramus lamarki wieku gór-
nokredowego w czê�ci zachodniej, oraz nieco
starsze margle ilasto-krzemionkowe poziomu
Inoceramus labiatus w czê�ci wschodniej (CY-
MERMANN 1992).

     Wodê z torfowiska odprowadzaj¹ do-
p³ywy Bystrzycy Dusznickiej, t.j. Czerwony
Potok oraz bezimienny, prawie niewidoczny
strumieñ przecinaj¹cy omawiane �Torfowisko�.

Natomiast dop³yw wody do torfowiska nastê-
puje czê�ciowo przez Orlicê oraz w nieznacz-
nym stopniu przez wy¿ej wspomniany bezi-
mienny ciek. Wody te sp³ywaj¹ ze zboczy Gór
Bystrzyckich po pod³o¿u zbudowanym ze ska³
krystalicznych � mylonitów kwarcowych oraz
gnejsów � i stamt¹d zasilaj¹ torfowisko zniko-
mymi ilo�ciami substancji mineralnych. Ro�lin-
no�æ rosn¹ca na torfowisku korzysta jednak
g³ównie z wód pochodzenia atmosferycznego.
Omawiany obiekt ma w znacznej czê�ci cha-
rakter torfowiska wysokiego z lokalnymi przej-
�ciami do torfowiska przej�ciowego (w miej-
scach, gdzie dociera woda ze sk³adnikami mi-
neralnymi). Mi¹¿szo�æ torfu tego torfowiska
holoceñskiego nie jest znana. Wed³ug KU�NIEW-
SKIEGO (1959) mamy tu do czynienia z torfowi-
skiem wysokim typu ba³tyckiego. Powierzch-
nia torfowiska wynosi 156,8 ha i odznacza siê
znacznym wypiêtrzeniem.

Dominuj¹cym zespo³em ro�linnym jest tu
Eriophoro-Sphagnetum (fot. 1).W�ród licznych
charakterystycznych ro�lin torfowiskowych z
entomologicznego punktu widzenia na uwagê
zas³uguje bardzo licznie tu wystêpuj¹ca rosicz-
ka okr¹g³olistna � Drosera rotundifolia L. (fot.
2), która jako ro�lina owado¿erna mo¿e zdzie-
si¹tkowaæ populacje szeregu gatunków owa-
dów wystêpuj¹cych na torfowisku (MÜNCHBERG

1936). Natomiast w obwodowych partiach tor-
fowiska rosn¹ ro�liny pokarmowe g¹sienic kil-
ku rzadkich gatunków motyli, a mianowicie
bagno zwyczajne � Ledum palustre L. (fot. 3)
oraz borówka bagienna � Vaccinium uligino-
sum L. (fot. 4). Motyle zwi¹zane z tymi ro�lina-
mi, to relikty glacjalne (lodowcowe), które osie-
dli³y siê tu w ostatnim okresie panowania ch³od-
nych warunków klimatycznych, a wiêc nied³u-
go po ust¹pieniu l¹dolodu skandynawskiego.

Kolejn¹ reliktow¹ ro�lin¹ omawianego tor-
fowiska jest brzoza kar³owata � Betula nana L.,
która ma tutaj jedno z trzech naturalnych sta-
nowisk w Polsce. Brzoza kar³owata jednak nie
posiada w³asnej entomofauny, a ¿eruj¹ na niej
sporadycznie tylko owady zwi¹zane z innymi
pospolitymi gatunkami brzóz. Pod wzglêdem
entomofaunistycznym obecno�æ brzozy kar³o-
watej na torfowisku nie ma wiêc znaczenia.

Na torfowisku znajduje siê kilka zbiorni-
ków wodnych rozmaitej wielko�ci i g³êboko�ci
(fot. 7). Wed³ug badañ HAJDUKA (1965) ich mak-
symalna g³êboko�æ siêga do oko³o 4 m. Na te-
mat powstania i wieku tych zbiorników istnie-
j¹ zdania podzielone, które dosyæ szczegó³o-
wo analizuje MIELEWCZYK (1969). W latach wil-
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gotnych na torfowisku pojawia siê wiele p³yt-
kich ka³u¿, które w okresach mniej obfitych w
opady wysychaj¹. Wed³ug ró¿nych autorów pH
wód na torfowisku wynosi oko³o 4,0, przy czym
woda wyci�niêta z mokrego Sphagnum mo¿e
osi¹gn¹æ warto�ci troche ni¿sze (TO£PA i GOR-
HAM 1961). Wody na torfowisku maj¹ ciemne
zabarwienie z powodu zawarto�ci znacznych
ilo�ci garbników oraz kwasów huminowych.
Brak tu jonów wapnia i magnezu, a wiêc woda
jest tu bardzo miêkka. W tych skrajnych wa-
runkach wodnych mog¹ siê rozwijaæ tylko for-
my odpowiednio przystosowane, np. w�ród
wa¿ek (Odonata) tylko larwy niektórych gatun-
ków. ¯ycie omawianego torfowiska jest raczej
ubogie w gatunki, ale bardzo specyficzne.
Mamy tu lokalne stanowiska reliktowe szeregu
gatunków ro�lin i bezkrêgowców pochodzenia
arktycznego.

Obserwacje entomologiczne

Autor niniejszej pracy stwierdzi³ na bada-
nym torfowisku obecno�æ 24 gatunków motyli
(Lepidoptera), w tym 6 gatunków charaktery-
stycznych dla torfowisk i ich pó�niejszych sta-
diów rozwojowych. S¹ to: Stigmella lediella
(SCHLEICH, 1867) (Nepticulidae), Lyonetia ledi
WOCKE, 1859 (Lyonetiidae), Colias palaeno LIN-
NAEUS, 1761 (Pieridae) (fot. 5), Vacciniina opti-
lete (KNOCH, 1781) (Lycaenidae) (fot. 6),  Syn-
grapha interrogationis (LINNAEUS, 1785) (Noctu-
idae) i Anarta cordigera (THUNBERG, 1792) (Noc-
tuidae).

Wy¿ej wymienione gatunki motyli w Euro-
pie �rodkowej wystêpuj¹ tylko na rozproszo-
nych torfowiskach izolowanych ekologicznie,
natomiast na pó³nocy ich zasiêgi geograficzne
s¹ rozleg³e i w ogólnych zarysach pokrywaj¹
siê ze schematami zasiêgów charakterystycz-
nych dla  reliktów  glacjalnych.

Obok wy¿ej wymienionych motyli charak-
terystycznych dla torfowisk autor stwierdzi³ w
rezerwacie wystêpowanie nastêpuj¹cych gatun-
ków �towarzysz¹cych�: Eriocrania sparrman-
nella (BOSC) � motyle i miny na Betula pendula
i Betula pubescens, Eriocrania semipurpurella
(STEPHENS) � motyle i miny na Betula pendula i
Betula pubescens, Stigmella betulicola (STT.) �
miny na Betula pendula i Betula nana, Stigmel-
la luteella (STT.) � miny na Betula pendula i Be-
tula pubescens, Stigmella salicis (STT.) � miny
na Salix aurita i Salix caprea, Stigmella myrti-
lella (STT.) - miny na Vaccinium myrtillus i rzad-
ko te¿ na Vaccinium uliginosum, Stigmella pote-

rii (STT.) � miny na Potentilla erecta i Potentilla
palustris, Ectoedemia (Fomoria) weaveri (STT.)
� miny na Vaccinium vitis-idaea, Ectoedemia
(Ectoedemia) minimella (ZETT.) � miny na Betu-
la pubescens, Phyllonorycter junoniella (Z.) �
miny na Vaccinium vitis-idaea, Incurvaria pec-
tinea (HAW.) � miny na Betula pendula i Betula
pubescens, Lasiommata maera (L.) � motyle na
szlaku turystycznym prowadz¹cym do torfowi-
ska � ju¿ na terenie rezerwatu, Lasiocampa
quercus (L.) � g¹sienice na Vaccinium myrtillus
oraz motyle (  lataj¹ce bardzo szybko wzd³u¿
brzegów torfowiska w poszukiwaniu ) oraz
Parasemia plantaginis L. � pojedyncze samce
formy �hospita�, daj¹ce siê wyp³oszyæ z  ro-
�linno�ci w brze¿nych bardziej suchych par-
tiach torfowiska, oraz spo�ród miernikowców:
Xanthorhoe incursata (HÜBNER), Entephria cae-
siata (DEN. & SCHIFF.),  Rheumaptera subhastata
(NOLCKEN) i Calliclystis debiliata (NOLCKEN).

Okre�lenie stopnia tyrfofilno�ci powy¿-
szych motyli (Lepidoptera) przewa¿nie by³oby
trudne i dlatego autor ogranicza siê tu jedynie
do wyliczania gatunków bez zaklasyfikowania
ich do jakichkolwiek grup ekologicznych.

W�ród wa¿ek stwierdzonych na �Torfowi-
sku pod Zieleñcem� wystêpuje kilka gatunków
ekologicznie zwi¹zanych wy³¹cznie z torfowi-
skami wysokimi, które wed³ug klasyfikacji PEU-
SA (1928, 1932) nale¿y zaliczyæ do grupy tzw.
tyrfobiontów. Ponadto wystêpuj¹ tu gatunki
przywi¹zane do torfowisk rozmaitego typu -
tzw. tyrfofile - oraz gatunki, które pojawi³y siê
na torfowisku mniej lub bardziej przypadkowo,
pochodz¹ce z innych biotopów, okre�lane jako
tyrfokseny.

Autor niniejszej pracy stwierdzi³ na bada-
nym torfowisku 18 gatunków wa¿ek, w tym
4 tyrfobionty: Aeshna subarctica elisabetae DJA-
KONOV, 1922 (Aeshnidae), Somatochlora alpe-
stris SÉLYS, 1840, Somatochlora arctica (ZETTER-
STEDT, 1840) (Corduliidae) i Leucorrhinia dubia
(VANDER LINDEN, 1825) (Libellulidae), oraz 3 tyr-
fofile: Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823),  Aesh-
na juncea (LINNAEUS, 1758) i Sympetrum danae
(SULZER, 1776). Wyniki autora w pe³ni potwier-
dzaj¹ dane MIELEWCZYKA (1969).

 Przywi¹zanie wa¿ek do torfowisk w zwi¹z-
ku z wodnym trybem ¿ycia ich larw jest silniej-
sze, ni¿ w przypadku motyli, których stadia lar-
walne prowadz¹ l¹dowy tryb ¿ycia a zale¿no�æ
od torfowisk jest raczej po�rednia, podyktowa-
na wymaganiami ekologicznymi ich ro�lin po-
karmowych.
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Uwagi dotycz¹ce motyli
(Lepidoptera) charakterystycznych
dla torfowisk

G¹sienice motyli charakterystycznych dla
torfowisk na terenie rezerwatu ¿eruj¹  wy³¹cz-
nie na bagnie zwyczajnym Ledum palustre (Stig-
mella lediella, Lyonetia ledi)  lub na borówce
bagiennej Vaccinium uliginosum (Colias pala-
eno, Vacciniina optilete, Syngrapha interroga-
tionis, Anarta cordigera).  Wymienione gatunki
motyli wystêpuj¹ w Europie �rodkowej na do-
brze zachowanych torfowiskach rozmaitego
typu pod warunkiem, ¿e rosn¹ tam ro�liny po-
karmowe ich larw (g¹sienic). Poni¿ej krótko
omówiono stwierdzone gatunki:

Stigmella lediella (SCHLEICH, 1867)
W Europie gatunek znany z Niemiec, Pol-

ski, Czech, S³owacji i Austrii, na pó³nocy ze
Szwecji, Finlandii i Estonii (JOHANSSON i in.
1990). LA�TÙVKA i LA�TÙVKA (1997) podaj¹ dla
tego gatunku zasiêg eurosyberyjski.  Wed³ug
PUPLESISA (1994) najbardziej na wschód wysu-
niête znane stanowiska tego gatunku znajduj¹

siê nad pó³nocnym brzegiem jeziora Bajka³ �
Primorskij Kraj.

Motyle bardzo efektownie ubarwione, ale
trudno dostrzegalne ze wzglêdu na drobne roz-
miary: 4,0-5,5 mm rozpiêto�ci przednich skrzy-
de³. Mo¿na je uzyskaæ przez hodowlê z min.
G¹sienice dr¹¿¹ miny korytarzowe w li�ciach
Ledum palustre L. (ryc. 1). Na badanym terenie
nieliczny.

Lyonetia ledi  WOCKE, 1859
Rozmieszczenie geograficzne tego gatun-

ku jest przypuszczalnie podobne, jak u Stigmel-
la lediella (SCHLEICH), uzale¿nione od zasiêgu
geograficznego wspólnej ro�liny pokarmowej
Ledum palustre. HULTEN i FRIES (1986) podaj¹,
¿e Ledum palustre jest gatunkiem komplekso-
wym sk³adaj¹cym siê z kilku podgatunków. Ten
gatunek kompleksowy ma rozmieszczenie cyr-
kumpolarne z wielkimi area³ami w Europie
Pó³nocnej, na Syberii, we wschodniej Azji,
Ameryce Pó³nocnej i na Grenlandii. Mo¿na
przyj¹æ z du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e
minuj¹ce motyle Lyonetia ledi i Stigmella le-
diella maj¹ rozmieszczenie geograficzne pokry-

Fot. 2. Rosiczka okr¹g³olistna Drosera rotundifolia L. wystêpuje na �Torfowisku pod Zieleñcem� bardzo licz-
nie. Na pod³o¿u niezwykle ubogim w sk³adniki mineralne uzupe³nia ona swoje po¿ywienie ³owi¹c
i trawi¹c owady. Jako ro�lina owado¿erna dziesi¹tkuje populacje owadów na torfowisku. Zieleniec,
01.07.2002. (fot. A. Borkowski).

ALFRED  BORKOWSKI
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waj¹ce siê z zasiêgiem Ledum palustre.Wed³ug
obserwacji autora na terenie Polski Lyonetia ledi
i Stigmella lediella zwykle wystêpuj¹ razem na
tych samych stanowiskach. Tak¹ sytuacjê mamy
te¿ na pó³nocnym przedpolu Sudetów Zachod-
nich (BORKOWSKI 2000, 2002).

Motyle (patrz BORKOWSKI 2002: fot. 15) bar-
dzo filigranowe, o rozpiêto�ci 8,6-8,8 mm.
Mo¿na je wyhodowaæ z min, co wymaga nie-
co do�wiadczenia. Miny autor znajdowa³ na ro-
�linie pokarmowej w miejscach czê�ciowo za-
cienionych, zwykle w bardziej zaro�niêtych
partiach brze¿nych torfowiska. Na badanym
terenie nieliczny.

Colias palaeno LINNAEUS, 1761 (fot. 5)
Podgatunek nominatywny Colias palaeno

palaeno L. wystêpuje w Norwegii, Szwecji, Fin-
landii, w pó³nocnych krajach nadba³tyckich i
w pó³nocnej Rosji (FORSTER 1976). Gatunek ten
siêga daleko przez pó³nocn¹ Syberiê a¿ do Ja-
ponii i jest równie¿ rozprzestrzeniony w Ame-
ryce Pó³nocnej (Alaska, pó³nocna Kanada)
(EBERT 1991). Natomiast w Europie �rodkowej
wystêpuje podgatunek Colias palaeno europo-
me ESPER, 1779.

Motyle lataj¹ na torfowisku w jednym po-
koleniu, przewa¿nie od po³owy czerwca do
po³owy lipca, przy czym zdarzaj¹ siê przesu-
niêcia fenologiczne uzale¿nione od tempera-
tur majowych. Pojaw ilo�ciowy w poszczegól-
nych latach do�æ zmienny, do drugiej po³owy
lat dziewiêædziesi¹tych gatunek liczny, w ostat-
nich latach rzadziej spotykany.

Ro�lina pokarmowa g¹sienicy: Vaccinium
uliginosum L. ¯ycie postaci imaginalnych uza-
le¿nione jest od dostêpu do �róde³ nektaru

Fot. 3. Bagno zwyczajne Ledum palustre L. ro�nie
w czê�ciowo zacienionych partiach brze¿nych
torfowiska. W li�ciach tej ro�liny minuj¹ mo-
nofagicznie larwy drobnych reliktowych mo-
tyli Stigmella lediella (SCHLEICH) (Nepticulidae)
i Lyonetia ledi  WOCKE (Lyonetiidae). Zieleniec,
26.05.1998. (fot. A. Borkowski).

Fot. 4.
Borówka bagienna Vaccinium
uliginosum L. ro�nie licznie
w partiach brze¿nych torfowiska.
Jest tu ro�lin¹ pokarmow¹ dla g¹-
sienic nastêpuj¹cych reliktowych
gatunków motyli: Colias palaeno
L., Vacciniina optilete (KNOCH),
Syngrapha interrogationis (L.)
i Anarta cordigera (THUNBERG).
Zieleniec, 26.05.1998.
(fot.  A. Borkowski).

w postaci odpowiednich ro�lin kwiatowych
w s¹siedztwie torfowiska. Gatunek ten wcze�niej
wykazali st¹d ju¿ ZELLER (1841), STANDFUß (1845),
WOCKE (1872), WOLF (1927) oraz BUSZKO (1997).

Obserwacje entomologiczne (Lepidoptera, Odonata) w rezerwacie przyrody �Torfowisko pod Zieleñcem�...



124

Vacciniina optilete (KNOCH, 1781) (fot. 6)
Gatunek wykazuj¹cy ma³¹ zmienno�æ, st¹d

brak rozbicia na odrêbne podgatunki. Zasiêg
geograficzny od Europy �rodkowej przez ca³¹
Europê Pó³nocn¹ i pó³nocn¹ Rosjê a¿ po
wschodni¹ Syberiê  i Japoniê, wystêpuje te¿ w
Alasce i Kanadzie (EBERT, 1993).

Motyle pojawiaj¹ siê na torfowisku nielicz-
nie w jednym pokoleniu, przewa¿nie od trze-
ciej dekady czerwca do po³owy lipca. Okres
lotu motyli jest na omawianym torfowisku sto-
sunkowo krótki i nie przekracza trzech tygo-
dni.

Ro�lina pokarmowa g¹sienicy: Vaccinium
uliginosum L. G¹sienice ¿eruj¹ w maju i na po-
cz¹tku czerwca na li�ciach i kwiatach borówki
bagiennej. Na terenie Niemiec obserwowano
przypadek z³o¿enia jaja na ¿urawinie b³otnej -
Vaccinium oxycoccos L. (EBERT, 1993: 359).
Autor niniejszej pracy obserwowa³ na omawia-
nym torfowisku kilkakrotnie motyle obu p³ci

lataj¹ce wokó³ kwitn¹cej ¿urawiny, ale bez prób
z³o¿enia jaj. Motyle te raczej interesowa³y siê
kwiatami wymienionej ro�liny.

Gatunek ten wcze�niej wykazali st¹d ju¿
ZELLER (1841), STANDFUß (1850), WOCKE (1872),
WOLF (1927) oraz BUSZKO (1997).

Syngrapha interrogationis (LINNAEUS, 1785)
Gatunek rozprzestrzeniony w pó³nocnych

regionach Europy a¿ po Islandiê, w Azji siêga
poprzez Syberiê a¿ do Japonii, poza tym zaj-
muje olbrzymie obszary w borealnej czê�ci
Ameryki Pó³nocnej (STEINER 1997). Na terenie
Europy �rodkowej pojawia siê w izolowanych
area³ach górskich (Alpy, Sudety, Karpaty, Ba³-
kany i inne) � gdzie preferuje stanowiska na tor-
fowiskach. Populacje wystêpuj¹ce w Laponii
fiñskiej i szweckiej oraz w pó³nocnej Karelii opi-
sano jako ssp. norrlandica SCHULTE, 1956.

Pierwsze motyle pojawiaj¹ siê na badanym
torfowisku nielicznie ju¿ w pierwszej po³owie
lipca, ale optymalny szczyt pojawu ma miej-
sce na prze³omie lipca i sierpnia. Motyle w ci¹-
gu dnia s¹ ma³o aktywne, ale w s³oneczne dni
mo¿na je niekiedy obserwowaæ przy pobiera-
niu pokarmu na kwiatach. Nale¿y przy tym
uwa¿aæ, ¿eby nie myliæ motyli z podobn¹ i po-
spolit¹ Autographa gamma (L.).

Ro�liny pokarmowe g¹sienicy: Vaccinium
uliginosum, Vaccinium myrtillus. W Europie
Pó³nocnej g¹sienice znaleziono jeszcze na in-
nych ro�linach torfowiskowych, jak na Betula
nana, Andromeda polifolia i Calluna vulgaris.
G¹sienice zimuj¹ w bardzo m³odych stadiach i
dorastaj¹ w maju oraz czerwcu (STEINER 1997).

Gatunek ten wcze�niej st¹d ju¿ by³ wyka-
zany przez entomologów niemieckich (WOLF

1944).

Anarta cordigera (THUNBERG, 1792)
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie �rod-

kowej na torfowiskach wysokich, zw³aszcza w
górach. Na pó³nocy kontynentu omawiany ga-
tunek ma zasiêg a¿ do pó³nocnej Fenoskandii,
a w pó³nocnej Rosji a¿ do Uralu (EBERT 1998).
Zasiêg w pó³nocnej Syberii nieznany. Nie wy-
stêpuje natomiast w Ameryce Pó³nocnej, gdzie
zastêpuje go pokrewny gatunek Anarta luteola
GROTE i ROBINSON, 1865 (EBERT 1998 � cytat we-
d³ug innych autorów).

Motyle pojawiaj¹ siê w jednym pokoleniu
� optymalny pojaw na badanym torfowisku w
III dekadzie maja, w czerwcu ilo�æ motyli szyb-
ko spada. Motyle s¹ aktywne w ci¹gu dnia.
Trudno je zauwa¿yæ, poniewa¿ s¹ drobne i

Ryc.1. Mina larwy motyla
Stigmella lediella
(SCHLEICH) (Nepticuli-
dae) w li�ciu bagna
zwyczajnego Ledum
palustre L.(rys. autor).

ALFRED  BORKOWSKI
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szybko lataj¹, w zwi¹zku z tym ich obserwacja
wymaga pewnego do�wiadczenia. W niektó-
rych latach na torfowisku gatunek do�æ liczny.

Ro�liny pokarmowe g¹sienicy: w Europie
�rodkowej Vaccinium uliginosum, w Szkocji i
Fenoskandii równie¿ Arctostaphylos uva-ursi
(EBERT 1998 wed³ug cytatów innych autorów).
Sprawdzenia wymagaj¹ dane ze starszej litera-
tury niemieckiej, wed³ug których jako ro�liny
pokarmowe dla g¹sienic w rachubê wchodz¹
jeszcze Vaccinium oxycoccos i Ledum palustre.

Gatunek ten wcze�niej st¹d ju¿ wykazali
STANDFUß (1850), WOCKE (1874) i WOLF (1944).

Uwagi do wa¿ek (Odonata)
z grupy tyrfobiontów

Drapie¿ne larwy ni¿ej wymienionych gatun-
ków wa¿ek s¹ przystosowane do ¿ycia w wo-
dach ch³odnych i kwa�nych wy³¹cznie na torfo-
wiskach wysokich. Na terenie Europy �rodko-
wej gatunki te wystêpuj¹ na stanowiskach roz-
proszonych i silnie zagro¿onych, natomiast w
Europie Pó³nocnej, Azji Pó³nocnej i po czê�ci
te¿ w Nearktyce zajmuj¹ one olbrzymie obsza-
ry. Poni¿ej nastêpuje krótkie omówienie gatun-
ków stwierdzonych na badanym torfowisku:

Aeshna subarctica elisabetae DJAKONOV, 1922
Podgatunek nominatywny Aeshna subarc-

tica subarctica WALKER, 1908 zosta³ opisany z
Kanady i jest on rozprzestrzeniony wy³¹cznie
w Nearktyce. W Europie wystêpuje podgatu-
nek Aeshna subarctica elisabetae DJAKONOV,
1922 (STERNBERG 2000). Rozprzestrzeniony w
pó³nocnej i �rodkowej Holarktyce. Gatunek
bardzo podobny do Ae. juncea L. Podstawowe
cechy rozpoznawcze omawiaj¹ m.i. BELLMANN

(1993) oraz STERNBERG (2000). Samce Ae. sub-
arctica wystêpuj¹ w dwóch wariantach barw-
nych: kropki na odw³oku intensywnie niebie-
skie � albo rzadziej szarawo-bia³e. Na torfowi-
skach sfagnowych Polski larwy Ae. subarctica
s¹ regularnym i niekiedy bardzo licznym sk³ad-
nikiem fauny wa¿ek. Larwy rozwijaj¹ siê za-
wsze w zbiornikach obficie zaro�niêtych przez
Sphagnum (MIELEWCZYK 1969). Dojrza³e samce
Ae. subarctica autor obserwowa³ na badanym
torfowisku sporadycznie w lipcu zarówno nad
wiêkszymi zbiornikami (fot. 7), jak te¿ na na-
s³onecznionych brzegach torfowiska poro�niê-
tych lasem. Omawiany gatunek lata tu przewa¿-
nie w towarzystwie Ae. juncea (L.).

Somatochlora alpestris SÉLYS, 1840
Gatunek palearktyczny z rozprzestrzenie-

niem borealno-górskim, na pó³nocy zajmuje
dwa odrêbne area³y w Skandynawii i pó³noc-
nej Azji (od 80° d³ugo�ci geograficznej przez
Syberiê a¿ do Hokkaido). Natomiast trzeci are-
a³ � po³udniowy � obejmuje Alpy i kilka innych
kompleksów górskich w Europie �rodkowej
(STERNBERG 2000). W Polsce znany z kilku sta-
nowisk w Tatrach i Sudetach (MIELEWCZYK

1969).W Sudetach gatunek znany m.in. z Kar-
konoszy (MIELEWCZYK 1969, BORKOWSKI 1985).
Larwy tego gatunku rozwijaj¹ siê tylko w ma-
³ych zbiornikach sfagnowych o powierzchni od
zaledwie kilkudziesiêciu cm2 do kilku m2. Lar-
wy bez problemów wytrzymuj¹ okresowe wy-
schniêcia tych zbiorników w porze letniej i nie
maj¹ ¿adnych specyficznych wymagañ co do
ro�linno�ci. Zwykle s¹ dobrze zamaskowane
przez drobne cz¹stki mu³u przyklejone do cia-
³a (STERNBERG 2000).

Dojrza³e wa¿ki (samce) omawianego gatun-
ku lataj¹ w s³oneczne dni bardzo wytrwale i
tylko rzadko siadaj¹. Na badanym torfowisku
autor obserwowa³ je regularnie w pierwszej
po³owie lipca, nieraz daleko od otwartych wód.

Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT, 1840)
Gatunek borealno-górski. Wystêpuje w

pó³nocnej i �rodkowej Eurazji, na wschodzie
siêga do Sachalinu i Kamczatki (MIELEWCZYK

1969), a nawet do Japonii (Hokkaido, Hondo)
(STERNBERG 2000). Gatunek bardzo podobny do
S. alpestris, st¹d dawniej dochodzi³o do�æ czê-
sto do mylnych oznaczeñ (MIELEWCZYK 1969,
STERNBERG 2000). Na subtelne ró¿nice w cechach
diagnostycznych zwracaj¹ uwagê m.i. BELLMANN

(1993) oraz STERNBERG (2000). Larwy omawia-
nego gatunku rozwijaj¹ siê, podobnie jak w
przypadku S. alpestris, w ma³ych zbiornikach
wód stoj¹cych i wolno p³yn¹cych na torfowi-
skach wysokich i przej�ciowych.

Dojrza³e wa¿ki (samce) tego gatunku lata-
j¹ w s³oneczne dni bardzo wytrwale. Na bada-
nym torfowisku autor obserwowa³ je regular-
nie w pierwszej po³owie lipca, nieraz daleko
od otwartych wód.

Leucorrhinia dubia (VANDER LINDEN, 1825)
Gatunek eurosyberyjski, rozmieszczony od

Europy �rodkowej i Pó³nocnej a¿ po Syberiê
Zachodni¹ (MIELEWCZYK 1969). W Skandynawii
nale¿y do najpospolitszych wa¿ek, wyra�nie
omija tereny o pod³o¿u wapiennym (STERNBERG

2000). Samce tego gatunku s¹ bardzo podobne

Obserwacje entomologiczne (Lepidoptera, Odonata) w rezerwacie przyrody �Torfowisko pod Zieleñcem�...
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do samców L. rubicunda (L.). Subtelne ró¿nice
w cechach zewnêtrznych omawiaj¹ m.in. BEL-
LMANN (1993) oraz STERNBERG (2000). Larwy roz-
wijaj¹ siê licznie w ma³ych oczkach torfowisk
sfagnowych, zw³aszcza typu ba³tyckiego, wy-
³¹cznie w�ród Sphagnum EHRH. Dojrza³e wa¿-
ki (samce i kopuluj¹ce pary) autor obserwowa³
na torfowisku pod koniec maja nieraz bardzo
licznie, ale tylko przez krótki okres. W latach z
opó�nion¹ wiosn¹ wylêg wa¿ek nastêpuje tu
dopiero na pocz¹tku czerwca.

Podsumowanie

�Torfowisko pod Zieleñcem� nale¿y do naj-
lepiej zachowanych torfowisk wysokich w Su-
detach. Pod wzglêdem entomofaunistycznym
wyró¿nia siê ono znacznym bogactwem gatun-
ków pochodzenia pó³nocnego w�ród motyli i
wa¿ek. Autor stwierdzi³ tu wystêpowanie 24
gatunków motyli (Lepidptera), w tym 6 gatun-
ków charakterystycznych dla torfowisk, które z

zoogeograficznego punktu widzenia s¹ tu rów-
nocze�nie reliktami glacjalnymi. S¹ to: Stigmella
lediella (SCHLEICH) (Nepticulidae), Lyonetia ledi
WOCKE (Lyonetiidae), Colias palaeno LINNAEUS

(Pieridae), Vacciniina optilete (KNOCH) (Lycaeni-
dae), Syngrapha interrogationis (LINNAEUS) (Noc-
tuidae) oraz Anarta cordigera (THUNBERG) (Noc-
tuidae). G¹sienice pierwszych dwóch z wy¿ej
wymienionych gatunków minuj¹ li�cie bagna
zwyczajnego Ledum palustre L., a g¹sienice
pozosta³ych czterech gatunków ¿eruj¹ wy³¹cz-
nie na borówce bagiennej Vaccinium uligino-
sum. W�ród pozosta³ych stwierdzonych tu ga-
tunków motyli na uwagê zas³uguj¹ jeszcze Ec-
toedemia  minimella (ZETT.) � miny na Betula
pubescens, Lasiocampa quercus (L.) � g¹sieni-
ce na Vaccinium myrtillus oraz samce lataj¹ce
wzd³u¿ brzegów torfowiska w poszukiwaniu
samic, Parasemia plantaginis L. � pojedyncze
samce formy �hospita�, oraz miernikowce Xan-
thorhoe incursata (HÜBNER) i Rheumaptera sub-
hastata (NOLCKEN) � daj¹ce siê wyp³oszyæ z ni-
skiej ro�linno�ci wzd³u¿ brzegów torfowiska.

Stan fauny wa¿ek (Odonata) nie zmieni³ siê
tu od czasu przeprowadzenia bardzo rzetelnych
badañ przez MIELEWCZYKA (1969). Autor niniej-
szej pracy potwierdza aktualno�æ wystêpowa-
nia tu nastêpuj¹cych tyrfobiontów: Aeshna sub-
arctica elisabetae DJAKONOV, Somatochlora al-
pestris SÉLYS, Somatochlora arctica (ZETTERSTEDT)
oraz Leucorrhinia dubia (VANDER LINDEN). Z po-
zosta³ych wa¿ek na uwagê zas³uguje tu jesz-
cze obecno�æ tyrfofilnego gatunku Aeshna jun-
cea (L.). Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e w
dalszym ci¹gu nie uda³o siê tu odnale�æ gatun-
ku Leucorrhinia albifrons (BURM.), który PAX

(1921) wymienia st¹d na podstawie pracy
SCHNEIDERA (1885). Wszystko wskazuje na to, ¿e
chodzi³o tu o pomy³kê, któr¹ nale¿y zrewido-
waæ.

Podziêkowania
Autor bardzo dziêkuje wszystkim osobom,

które udzieli³y ¿yczliwej pomocy w czasie pisa-
nia niniejszej pracy. S¹ to: Prof. dr Jaros³aw Busz-
ko (Instytut Ekologii i Ochrony �rodowiska Uni-
wersytetu M. Kopernika w Toruniu), dr Pawe³
Buczyñski (Zak³ad Zoologii Uniwersytetu M.
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie), dr Eugeniusz
Panek i dr Witold Berdowski (Instytut Botaniki
Uniwersytetu Wroc³awskiego), dr Adam Malkie-
wicz (Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wro-
c³awskiego) oraz mgr Andrzej Paczos (Muzeum
Przyrodnicze w Jeleniej Górze).

Fot. 5. Szlaczkoñ torfowiec Colias palaeno (L.) � sa-
miec siedz¹cy na ro�linie pokarmowej Vacci-
nium uliginosum L. Zieleniec, 28.06.2000.
(fot. A. Borkowski).
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Fot. 6. Modraszek bagniczek Vacciniina optilete (KNOCH) � samiec siedz¹cy na ro�linie pokarmowej Vacci-
nium uliginosum L. Zieleniec, 28.06.2000. (fot. A. Borkowski).

Fot. 7. Zbiorniki wodne na �Torfowisku pod Zieleñcem�, w których rozwijaj¹ siê larwy ca³ego szeregu wa¿ek,
w tym Aeshna juncea (L.) i Aeshna subarctica elisabetae DJAKONOV. Wystêpuj¹ce tu równie¿ wa¿ki
Somatochlora alpestris SÉLYS, Somatochlora arctica (ZETT.) i Leucorrhinia dubia (VANDER LINDEN) do sk³a-
dania jaj wybieraj¹ zbiorniki znacznie mniejsze, okresowo nawet wysychaj¹ce. Zieleniec, 28.06.2000.
(fot. A. Borkowski).

Obserwacje entomologiczne (Lepidoptera, Odonata) w rezerwacie przyrody �Torfowisko pod Zieleñcem�...
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Entomologische Beobachtungen (Lepidoptera, Odonata)
im NSG �Torfowisko pod Zieleñcem� (ehemals �Seefelder bei Reinerz�)

in den Sudeten

Zusammenfassung
Das Moorgebiet �Torfowisko pod Zieleñcem� (ehemals �Seefelder bei Reinerz�) gehört zu

den am besten erhaltenen Hochmooren in den Sudeten. In entomofaunistischer Hinsicht
zeichnet sich dieses Moorreservat durch einen bemerkenswerten Reichtum an Arten nördli-
cher Herkunft aus, besonders was Schmetterlinge und Libellen anbetrifft. Der Verfasser stellte
hier 24 Lepidopteren fest, darunter 6 für Moore charakteristische Arten, die tiergeographisch
gesehen hier als Eiszeit- oder Glazialrelikte angesehen werden. Gemeint sind hiermit folgende
Arten: Stigmella lediella (SCHLEICH) (Nepticulidae), Lyonetia ledi  WOCKE (Lyonetiidae), Colias
palaeno LINNAEUS (Pieridae), Vacciniina optilete (KNOCH) (Lycaenidae), Syngrapha interrogatio-
nis (LINNAEUS) (Noctuidae) und Anarta cordigera (THUNBERG) (Noctuidae). Die Larven der ersten
beiden Arten minieren in den Blättern des Porstes Ledum palustre L., die Raupen der übrigen
4 Arten leben ausschließlich an der Rausch- oder Moorbeere Vaccinium uliginosum L. Unter
den übrigen hier festgestellten Lepidopteren sind noch folgende Arten bemerkenswert: Ecto-
edemia  minimella (ZETT.) � Minen an Betula pubescens, Lasiocampa quercus (L.) � Raupen an
Vaccinium myrtillus und nach Weibchen suchende Männchen im schnellen Flug an den
Rändern des Moores, weiter Parasemia plantaginis L. � einzelne Männchen der Form �hospi-
ta�, sowie die Spanner Xanthorhoe incursata (HÜBNER) und Rheumaptera subhastata (NOLCKEN)
� die bei dem Durchstreifen der Randvegetation des Moores mit dem Kescher aufgescheucht
wurden.

Der Stand der Libellenfauna (Odonata) hat sich seit den sehr gewissenhaft durchgeführten
Untersuchungen von MIELEWCZYK (1969) nicht verändert. Der Verfasser der vorliegenden Arbeit
bestätigt das aktuelle Vorkommen der hier schon früher festgestellten tyrphobionten Arten
Aeshna subarctica elisabetae DJAKONOV, Somatochlora alpestris SÉLYS, Somatochlora arctica
(ZETTERSTEDT) und Leucorrhinia dubia (VANDER LINDEN). Von den übrigen festgestellten Libellen
ist noch das Vorkommen der tyrphophilen Art Aeshna juncea (L.) bemerkenswert. Die von Pax
(1921) nach Schneider (1885) von hier gemeldete Art Leucorrhinia albifrons (BURM.) wurde
hier später niemals mehr gefunden. Möglicherweise handelte es sich hier um eine Fehlmel-
dung.

Obserwacje entomologiczne (Lepidoptera, Odonata) w rezerwacie przyrody �Torfowisko pod Zieleñcem�...



130 ALFRED  BORKOWSKI

Entomologická pozorování (Lepidoptera, Odonata) v pøírodní rezervaci
Torfowisko pod Zieleñcem v Sudetech

Souhrn
Torfowisko pod Zieleñcem (døíve Seefelder bei Reinerz) patøí k nejlépe zachovaným vrcho-

vi�tním ra�elini�tím Sudet. Z entomofaunistického pohledu se vyznaèuje velkým bohatstvím
severských druhù motýlù a vá�ek. Autor tu potvrdil výskyt 24 druhù motýlù (Lepidoptera)
vèetnì 6 druhù charakteristických pro ra�elini�tì, které tu ze zoogeografického pohledu vystu-
pují také jako glaciální relikty. Jsou to Stigmella lediella (SCHLEICH) (Nepticulidae), Lyonetia ledi
WOCKE (Lyonetiidae), Colias palaeno LINNAEUS (Pieridae), Vacciniina optilete (KNOCH) (Lycaeni-
dae), Syngrapha interrogationis (LINNAEUS) (Noctuidae) a Anarta cordigera (THUNBERG) (Noctu-
idae).  Housenky prvních dvou z vý�e jmenovaných druhù minují v listech �tírovníku ba-
henního (Ledum palustre), zatímco housenky zbývajících ètyø druhù konzumují výhradnì vlo-
chyni bahenní (Vaccinium uliginosum). Z ostatních zde dolo�ených druhù motýlù zasluhují
pozornost je�tì Ectoedemia  minimella (ZETT.) � minuje na bøíze (Betula pubescens), Lasiocam-
pa quercus  (L.) � housenky �ijí na borùvce (Vaccinium myrtillus) a samci létají podél bøehù
ra�elini�tì a hledají samice. Dále jsou to pøástevník jitrocelový (Parasemia plantaginis L.) �
ojedinìle samci formy hospita a také píïalky Xanthorhoe incursata (HÜBNER) a Rheumaptera
subhastata (NOLCKEN), které se podaøilo vypla�it z nízkých keøù na bøehu ra�elini�tì.

Stav výskytu vá�ek se zde nezmìnil od dob, kdy tu provádìl podrobný výzkum Mielew-
czyk (1969). Autor této práce potvrzuje aktuálnost výskytu následujících ra�elini�tních druhù:
Aeshna subarctica elisabetae DJAKONOV, Somatochlora alpestris SÉLYS, Somatochlora arctica
(ZETTERSTEDT) oraz Leucorrhinia dubia (VANDER LINDEN). Z dal�ích vá�ek si zasluhuje pozornost
tyrfofilní druh Aeshna juncea (L.). Je tøeba poznamenat, �e se tu znovu nepovedlo nalézt druh
Leucorrhinia albifrons (BURM.), který odtud Pax (1921) udává na základì práce Schneidera
(1885). V�echno nasvìdèuje tomu, �e �lo o omyl, který je tøeba revidovat.

Adres autora:
Karl-Frowein-Str. 18
53 115 Bonn, Deutschland
 e-mail: abolep@aol.com



131
PRZYRODA SUDETÓW ZACHODNICH

t. 6(2003):  131-136

Andrzej Mazur

Wystêpowanie Phymatura brevicollis
(KRAATZ, 1856) (Coleoptera: Staphylinidae)
w Karkonoszach i na Przedgórzu Sudeckim

Phymatura brevicollis (KRAATZ, 1856) jest
gatunkiem nale¿¹cym do rodziny Staphylini-
dae. Ten niewielki chrz¹szcz (ryc. 1), o stosun-
kowo charakterystycznym kszta³cie i ubarwie-
niu pokryw, przez wielu autorów uznawany jest
za gatunek reliktowy i bardzo rzadko spotyka-
ny na ca³ym obszarze swojego wystêpowania.

Rozmieszczenie
Zamieszkuje pó³nocn¹ czê�æ Palearktyki,

gdzie wystêpuje od �rodkowej Europy po
wschodni¹ Syberiê. Dok³adne rozmieszczenie
tego gatunku w Europie podaje A. HORION

(1967). W Europie znany jest z ca³ego Pó³wy-
spu Skandynawskiego (Szwecja, Finlandia i
Norwegia) oraz z pó³nocnej i �rodkowej czê�ci
kontynentu. Brak danych o jego wystêpowaniu
w Danii i na Wyspach Brytyjskich. Na po³u-
dniu Europy dociera do Banatu i Siedmiogrodu
(HORION 1967, BURAKOWSKI i in. 1981).

W krajach o�ciennych Phymatura brevicol-
lis wykazano w Niemczech tylko z 3 regionów
(Bawaria, Saksonia i Brandenburgia, wystêpo-
wanie za� w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii jest
w¹tpliwe) (HORION 1967, KÖHLER 2000, KÖHLER i
KLAUSNITZER 1998). W Austrii notowano tego
chrz¹szcza w Karyntii, Tyrolu, Vorarlbergu,
Dolnej i Górnej Austrii, oraz Steiermarku (HO-
RION 1967, BRANDSTETTER i KAPP 1994). W Cze-
chach jest równie¿ gatunkiem rzadkim. Obser-
wowano go w Karkonoszach, w Pradze (gdzie
by³ ³owiony w po³owie XIX wieku), na Szuma-
wie i w Jawornikach (na pograniczu ze S³owa-
cj¹) (LIKOVSKÝ 1967, BOHÁÈ 1982, JÁSZAY i BOHÁÈ

1994).  W s¹siedniej S³owacji gatunek ten znaj-
dowano w Wysokich Tatrach, Pieninach, Be-
skidzie Niskim (Ni�ný Komárnik) i wschodniej
czê�ci kraju (Koko�ovce, Nová Sedlica, Re-

metské Hámre) (DVOØÁK 1979, JÁSZAY i BOHÁÈ

1994).
Zestawienie stanowisk wystêpowania ga-

tunku wskazuje na borealno-górski typ roz-
mieszczenia, co podkre�laj¹ tylko niektórzy
autorzy (KÖHLER 2000, BOROWSKI 2001).

W Polsce Phymatura brevicollis jest gatun-

Ryc.1. Phymatura brevicollis (KRAATZ, 1856) � wygl¹d
chrz¹szcza (rys. autor)

1 
m

m
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kiem równie¿ rzadko spotykanym, opisanym
z okolic Wambierzyc (KRAATZ 1856) i notowa-
nym w okresie do II wojny �wiatowej z Bia³o-
wie¿y, Sudetów, Pienin, Beskidu Zachodniego,
okolic Przemy�la oraz ogólnie ze �l¹ska (BURA-
KOWSKI i in. 1981). W okresie powojennym ga-
tunku nie obserwowano przez szereg lat. Jed-
nak w  ostatnim czasie wykazany zosta³ z Ba-
biej Góry (MELKE i SZAFRANIEC 1996), Karkono-
szy (MAZUR 2001) i Puszczy Bia³owieskiej (BO-
ROWSKI 2001, DERUNKOV i MELKE 2001).

Preferencje �rodowiskowe
Phymatura brevicollis zamieszkuje lasy

o charakterze pierwotnym, gdzie przebywa na
starych pniach �wierków i jode³, poro�niêtych
mchami, porostami i hubami, rzadziej spoty-
kany na drzewach li�ciastych, bêd¹cych do-
mieszk¹ drzewostanu iglastego (BURAKOWSKI i in.
1981). W oparciu o liczne dane opisuj¹ce sta-
nowiska po³owów mo¿na s¹dziæ, ¿e gatunek
ten jest �ci�le zwi¹zany z owocnikami hub po-
rastaj¹cych pnie drzew. Wiele z tych danych
okre�la ogólnie stanowiska po³owu jako �huby�,
a tylko nieliczne prace zawieraj¹ informacje
o gatunku grzyba, na owocnikach którego zna-
leziono chrz¹szcze.  W�ród gatunków grzybów
hubiastych wymieniane s¹ ¿agiew ³uskowata �
Polyporus sqamosus (HUDS.) ex FR. (DVOØÁK

1979), pniarek obrze¿ony � Fomitopsis pinico-
la (SW. ex FR.) P. KARST. (HORION 1967, BOROWSKI

2001), który jest cytowany najczê�ciej oraz
hubiak pospolity � Fomes fomentarius (L. ex FR.)
KICKX. (MELKE i SZAFRANIEC 1996) i Polyporus sp.
(HORION 1967).

Tylko na jednym stanowisku w Pieninach
chrz¹szcze zosta³y wysiane ze �ció³ki (JÁSZAY

i BOHÁÈ 1994). Po³awiano je tak¿e na zgrzybia-
³ym, pokrytym mchami i porostami pniu jawo-
ru (leg. R. SCHOLZ, KOLBE 1924). T. PALM po³a-
wia³ ten gatunek na grzybach porastaj¹cych
osikê oraz pod przegrzybia³¹ kor¹ tego drzewa
(HORION 1967).

W zestawieniu chrz¹szczy saproksylobion-
tycznych wystêpuj¹cych na obszarze Niemiec
(KÖHLER 2000 i cytowana tam literatura) Phy-
matura brevicollis okre�lany jest jako gatunek
le�ny, zamieszkuj¹cy lasy iglaste, o zoofagicz-
nym sposobie zdobywania pokarmu, przeby-
waj¹cy na grzybach (polyporikol).

Ponadto puszczañski charakter du¿ej czê-
�ci stanowisk, na których notowano ten gatu-
nek (Puszcza Bia³owieska, Las Bawarski, Szu-
mawa, Pieniny, Fatra) wskazuje na �cis³y jego
zwi¹zek z lasami o charakterze naturalnym.
Przez niektórych autorów uznawany jest za
relikt lasów pierwotnych (BOROWSKI 2001).

Stanowiska w Sudetach
Na podstawie danych katalogowych (BU-

RAKOWSKI i in. 1981) i cytowanej tam literatury,
obszar Sudetów w porównaniu do innych re-
gionów Polski wydaje siê regionem, w którym
czêsto obserwowano ten gatunek. Faktycznie
jednak chrz¹szcza tego po³awiano na nielicz-
nych stanowiskach. Jako lotus typicus podany
jest Szczeliniec w Górach Sto³owych w okoli-
cach Wambierzyc (Heuscheuer bei Albendorf).
W wykazie chrz¹szczy �l¹ska K. LETZNER (1871)
wymienia ten gatunek dodatkowo ze Z³otego
Potoku (Reichenstein). Jako dalsze stanowiska
w Sudetach podawane s¹ Hrabstwo K³odzkie,
Góry K³odzkie (Glatzer Gebirge), Z³oty Stok
(Reichenstein) i Miêdzygórze (Wölfelsgrund)
oraz L¹dek Zdrój (Landeck) (GERHARDT 1902,
1910, KOLBE 1924, SCHOLZ 1929).

Dodatkowo w kolekcji R. SCHOLZA (Muzeum
Przyrodnicze Uniwersytetu Wroc³awskiego)
znajduj¹ siê 3 spreparowane chrz¹szcze nale-
¿¹ce do tego gatunku, z których dwa po³awia-
ne by³y w Sudetach:
� : Landeck, Gr. Glatz, bez daty zbioru,
� : Glatz G., 6.1908, leg. Gabriel,
� oraz nie pochodz¹cy z Sudetów � : Loos,

leg. O. Sjöberg, 4.7.1927.

W Karkonoszach gatunek ten zosta³ stwier-
dzony przez autora (MAZUR 2001) w lasach dol-
noreglowych w okolicach wodospadu Szklarki
na pniarku obrze¿onym, rosn¹cym na powalo-
nym �wierku. Zebrano wówczas (30.07.2000
r.) jednego samca i dwie samice. Po czeskiej
stronie Karkonoszy gatunek by³ ogólnie wyka-
zywany (LIKOVSKÝ 1967) oraz obserwowany w
Kotelnych Jamach (informacja ustna dziêki
uprzejmo�ci Dr J. BOHÁÈA).

W ostatnich latach gatunek ten zosta³ po-
wtórnie znaleziony przez autora na trzech ko-
lejnych stanowiskach:
� Karkonoski Park Narodowy, oddzia³ 71o,
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�rodowisko górnoreglowych borów �wierko-
wych, ok. 1200 m n.p.m., leg. 13.07.2001:
jedn¹ samicê z³owiono na owocniku pniar-
ka obrze¿onego Fomitopsis pinicola (SW. ex
FR.) P. KARST. rosn¹cym na �wierku.

� Karkonoski Park Narodowy, oddzia³ 193g,
�rodowisko górnoreglowych borów �wierko-
wych, ok. 1100 m n.p.m., leg. 2.06.2003:
dwa samce i dwie samice z³owiono na
owocniku pniarka obrze¿onego w towarzy-
stwie licznych osobników z gatunku Gyro-
phaena boleti  (L.) (Staphylinidae).

� Przedgórze Sudeckie, rezerwat Muszkowic-
ki Las Bukowy w okolicach Henrykowa, �ro-
dowisko starodrzewu bukowego z domiesz-
k¹ �wierka, leg. 18.05.2003: samicê i samca
z³owiono na owocnikach gmatwka dêbowe-
go Daedalea quercina (L.) ex FR. porastaj¹-
cego powalony d¹b. Chrz¹szcze z³owiono
w towarzystwie licznych osobników innych
gatunków kusakowatych, m. in. Gyrophaena
affinis (SAHLB.), G. angustata STEPH., G. stric-
tula ER., G. minima ER., Bolitochara mulsan-
ti SHARP.

Podsumowanie
Wymienione powy¿ej stanowiska wystêpo-

wania Phymatura brevicollis w Karkonoszach
i na Przedgórzu Sudeckim poszerzaj¹ dane
o wystêpowaniu tego gatunku kusaka na tere-
nie Polski. Odnalezienie dalszych stanowisk
wystêpowania chrz¹szczy w górnoreglowych
borach �wierkowych by³o wielce prawdopo-
dobne, ze wzglêdu na wymagania �rodowisko-
we tego gatunku.

Karkonoskie bory �wierkowe regla górne-
go w du¿ej czê�ci, mimo trwaj¹cych dyskusji
na temat ich pochodzenia, mo¿na uznaæ za
drzewostany o strukturze naturalnej. Degrada-
cja �rodowiska naturalnego przyczynia³a siê do
przyspieszenia ich rozpadu, co skutkuje miê-
dzy innymi przedwczesnym i masowym zamie-
raniem drzew (fot.1). Na zamieraj¹cych i mur-
szej¹cych �wierkach bardzo licznie rozwijaj¹
siê owocniki pniarka obrze¿onego. S¹ one spo-
tykane na tyle powszechnie, ¿e mo¿na je uznaæ
za sta³y element krajobrazu borów górnoreglo-
wych (fot.2). Przypuszczalnie sprzyja to roz-
wojowi i wystêpowaniu szeregu gatunków
chrz¹szczy zwi¹zanych z grzybami nadrzew-

nymi i prawdopodobnie jest korzystne tak¿e dla
omawianego gatunku.

Wystêpowanie Phymatura brevicollis
w rezerwacie Muszkowicki Las Bukowy w oko-
licach Henrykowa na Przedgórzu Sudeckim jest
dodatkowym atutem przemawiaj¹cym za du¿¹
warto�ci¹ przyrodnicz¹ tego obiektu. Rezerwat
jest po³o¿ony w 800-hektarowym kompleksie
le�nym i obejmuje ochron¹ fragment sudeckich
lasów bukowych. Fauna i flora rezerwatu jest
stosunkowo dobrze poznana, a sam rezerwat
jest stanowiskiem wystêpowania wielu rzadkich
gatunków ro�lin i zwierz¹t.

Na rzadko�æ wystêpowania omawianego
gatunku chrz¹szcza sk³adaæ siê mog¹, zdaniem
autora, dwa czynniki. Pierwszym z nich jest
niew¹tpliwie stenotopowy charakter wystêpo-
wania � na grzybach nadrzewnych w lasach
naturalnych na obszarze borealno-górskim.
Drugim czynnikiem jest bardzo niska wykry-
walno�æ gatunku. Autor, zarówno na obszarze
Karkonoszy jak i rezerwatu Muszkowicki Las
Bukowy, prowadzi od 1991 roku obserwacje
nad wystêpowaniem chrz¹szczy kusakowatych
(MAZUR 1998, 2000). Stwierdzenie wystêpowa-
nia Phymatura brevicollis na wymienionych
obszarach nast¹pi³o dopiero po kilku latach
szczegó³owych badañ terenowych.

Obecno�æ grzybów nadrzewnych w �rodo-
wiskach le�nych warunkuje rozwój i wystêpo-
wanie wielu, czêsto stenotopowych gatunków
chrz¹szczy. Ze wzglêdów biocenotycznych jest
ona szczególnie cenna.

Podziêkowania
Autor pragnie z³o¿yæ serdeczne podziê-

kowania Panu Profesorowi Andrzejowi Szu-
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(Coleoptera, Staphylinidae) na terenie Karko-
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lekcje entomologiczne�.
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ku w górnoreglowej �wierczynie sudeckiej
w Karkonoszach (fot. A. Mazur).

Fot.1. Obecny wygl¹d drzewostanów górnoreglowej �wierczyny sudeckiej w Karkonoszach (fot. A. Mazur).
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Das Vorkommen von Phymatura brevicollis (KR.) (Coleoptera,
Staphylinidae) im Riesengebirge und im Sudetenvorland

Zusammenfassung
Der Beitrag beinhaltet die Beschreibung von neuen Fundorten der seltenen und stenocho-

ren Käferart aus der Familie Staphylinidae � Phymatura brevicollis (KR.) aus dem Riesengebirge
und Sudetenvorland.

Im Riesengebirge wurden die Käfer an Fruchtkörpern des Rotrandigen Baumschwamms
Fomitopsis pinicola (SW. ex FR.) P. KARST. beobachtet, die an abgestorbenen Fichten in altimon-
tanen, die Struktur eines Naturwaldes aufweisenden Fichtenwäldern in einer Höhenlage von
1100 � 1200 ü.d.M. vorkamen.

Der Zerfall der montanen Waldbestände im Riesengebirge und die damit einhergehende
große Anzahl von abgestorbenen und herumliegenden Baumstämmen (Abb. 2 und 3) dürften
günstige Bedingungen für das Vorkommen und die Entwicklung von Phymatura brevicollis
schaffen.

Ein neuer Standort dieser Art im Sudetenvorland ist das Naturreservat Muszkowicki Las
Bukowy bei Henryków (Heinrichau). Die Käfer wurden an Fruchtkörpern des Eichenwirrlings
Daedalea quercina (L.) ex FR, der eine umgefallene Eiche bewuchs, gefangen.

Die Käferart Phymatura brevicollis wird an Baumpilzen beobachtet und besiedelt naturähnli-
che Walbiotope in borealen und montanen Gebieten.
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Výskyt drabèíka Phymatura brevicollis (KR.) (Coleoptera: Staphylinidae)
v Krkono�ích a v Sudetském pøedhoøí (Przedgórze Sudeckie)

Souhrn
Práce uvádí nové lokality výskytu vzácného stenotopního druhu brouka z èeledi drabèíko-

vitých (Staphylinidae) � Phymatura brevicollis (KR.) v oblasti Krkono� a Sudetského pøedhoøí. V
Krkono�ích byl tento brouk pozorován na plodnicích houby troudníku pásovaného Fomitop-
sis pinicola (SW. ex FR.) P. KARST., rostoucích na mrtvých smrcích v horských smrèinách se
strukturou pøirozeného lesa v nadmoøských vý�kách 1100-1200 m. Zdá se, �e rozpad krko-
no�ských lesních porostù vysokých poloh a s tím spojený velký poèet mrtvých a v terénu
ponechaných stromù (obr. 2 a 3) vytváøí výhodné podmínky pro výskyt a rozvoj drabèíka
Phymatura brevicollis.

V Sudetském pøedhoøí je novì nalezeným stanovi�tìm druhu rezervace Muszkowicki Las
Bukowy u Henrykowa. Brouci tu byli uloveni na plodnicích sí�kovce dubového Daedalea
quercina (L.) ex FR., rostoucích na pora�eném dubu.

Phymatura brevicollis je broukem, se kterým se setkáváme na choro�ovitých houbách. Je
vázán na lesy pøirozeného charakteru a osidluje pouze oblasti boreálnì-horské.

ANDRZEJ  MAZUR
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Nowe dane o rzadkich gatunkach motyli
(Lepidoptera) na terenie Borów Dolno�l¹skich
i Sudetów � kontynuacja

 Praca ta jest kontynuacj¹ opracowania
nowych dla regionu oraz interesuj¹cych gatun-
ków motyli znalezionych wspó³cze�nie w Bo-
rach Dolno�l¹skich i Sudetach (MALKIEWICZ i in.
2002). W niniejszym poszerzonym wykazie
uwzglêdniono oprócz omawianych poprzednio
rodzin, tak¿e Hesperiidae (powszelatkowate),
Psychidae (koszówkowate) i Geometridae
(miernikowcowate). Gatunki dobrano wed³ug
kryterium potrzeby potwierdzenia ich wystêpo-
wania w badanym regionie lub zaakcentowa-
nia unikalnej warto�ci przyrodniczej wielu
z nich. Dla motyli z �czerwonych list� podano
ich aktualne kategorie klasyfikacyjne (BUSZKO

i NOWACKI 2002). Nazewnictwo i uk³ad syste-
matyczny zastosowano wg. publikacji BUSZKO

i NOWACKIEGO (2000).

Hesperiidae � powszelatkowate

Spialia sertorius (HOFFMANNSEGG, 1804) �
Powszelatek sertor (fot. 1)
� Mielnik ad Bystrzyca K³odzka (XR17), 1 VI

2003, 5 exx., leg., obs. et coll. A. Malkie-
wicz; motyle zauwa¿ono w zarastaj¹cym
dawnym kamienio³omie wapienia oraz przy
prowadz¹cej do niego drodze na zboczu
o ekspozycji po³udniowo-zachodniej.

Historycznie gatunek znany z 4 woje-
wództw, obecnie tylko z Pienin i Sudetów. Na
pocz¹tku XX w. odnotowany by³ na Pogórzu
Wa³brzyskim, w okolicach Z³otoryi oraz ko³o
Wojcieszowa, gdzie ostatnio zosta³ odnalezio-
ny (BORKOWSKI 1998). Spotykany by³ te¿ w cze-

 

Selidosema brunnearia (VILL.)

Dyscia fagaria (THNBG.)

Charissa obscurata (DEN. & SCH.)

Charissa ambiguata (DUP.)

Ryc. 1. Rozmieszczenie wybranych gatunków miernikowców (Geometridae) w Borach Dolno�l¹skich i Sudetach.
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Fot. 2. �rodowisko Spialia sertorius (HOFFMANNSEGG) �
nieczynny kamienio³om wapienia ko³o Miel-
nika (Krowiarki) 1 VI 2003 (fot. A. Malkiewicz).

skiej czê�ci Gór Orlickich (KUDRNA 1994). Obec-
ne notowanie wskazuje na mo¿liwe szersze roz-
mieszczenie gatunku na terenach wystêpowa-
nia g³ównej ro�liny ¿ywicielskiej larw � krwi�ci¹-
ga mniejszego Sanguisorba minor, szczególnie
na pod³o¿u wapiennym (fot. 2). Warto te¿ zwra-
caæ uwagê na miny u nasady li�ci, gdzie pocz¹t-
kowo ¿eruj¹ g¹sienice. Motyle pojawiaj¹ siê jesz-
cze w drugim pokoleniu w VII/VIII, co w pol-
skich Sudetach nie by³o jeszcze potwierdzone.
W czerwonej li�cie zwierz¹t zagro¿onych i gi-
n¹cych w Polsce (BUSZKO i NOWACKI 2002) figu-
ruje w kategorii EN (zagro¿one).

Geometridae � miernikowcowate

Pachycnemia hippocastanaria (HÜBNER, 1799)
� £awszowa i okolica (UTM: WS29, WS39),

1-2 V 2002, ok. 15 exx., leg. et coll. A. Mal-
kiewicz, J. & Sz. Józefczuk; 16-17 V 2003,
ok. 30 exx., leg. et coll. A. Malkiewicz, A.
Kokot, A. Hyjek; 30 VIII 2003, 1 ex., leg. et
coll. A. Malkiewicz;

� �wiêtoszów � poligon (WT30), 3 V 2003, 1
ex., leg. A. Hyjek;

� 2 km E ad Ruszów (WS19), 12 VII 2002, 2
ex., leg. et coll. A. Malkiewicz;

� Jagodzin � Ku�nica (WS09), 13 VII 2002, 3
ex., leg. et coll. A. Malkiewicz; okazy wa-
bione do �wiat³a lub wyp³aszane z wrzosów
o zmierzchu.

Gatunek atlantycki, wspó³cze�nie spotyka-
ny w Polsce tylko na zachodzie i nad Ba³ty-
kiem, dawniej równie¿ na Górnym �l¹sku i w
Ma³opolsce. Charakterystyczny dla otwartych
wrzosowisk, w tym dla �rodowisk antropoge-

Fot. 1. Samiec Spialia sertorius (HOFFMANNSEGG) � spód
skrzyde³. Okolice Mielnika (Krowiarki), 1 VI
2003 (leg. & fot. A. Malkiewicz).

Fot. 3. Samiec Selidosema brunnearia (VILLERS). Oko-
lice Wilkocina, 11 VIII 2001 (leg. & fot.
A. Malkiewicz).

nicznych (poligony, linie energetyczne, przy-
dro¿a). W Borach Dolno�l¹skich pojawiaj¹ siê
3 pokolenia tego gatunku, co w Polsce nie by³o
dotychczas dowiedzione, lecz dotyczyæ to
mo¿e tylko ciep³ych sezonów. Motyl ten jako
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Fot. 4. Samica Selidosema brunnearia (VILLERS). Oko-
lice Wilkocina, 16 VIII 2001 (leg. & fot. A.
Malkiewicz).

Fot. 5. Samica Perizoma hydrata (TREITSCHKE). Okoli-
ce Mielnika (Krowiarki), 1 VI 2003 (leg. & fot.
A. Malkiewicz).

Fot. 6. Samiec Eupithecia immundata (LIENIG et ZEL-
LER). Okolice Mielnika (Krowiarki), 1 VI 2003
(leg. & fot. A. Malkiewicz).

�nara¿ony� (VU) znalaz³ siê na czerwonej li-
�cie w Polsce (BUSZKO i  NOWACKI 2002), podob-
nie jak w Niemczech (GELBRECHT i in. 2001).

Selidosema brunnearia (VILLERS, 1789)
(fot. 3, 4)
� 2 km SW ad Wilkocin � by³y poligon (WT50),

11 VIII 2001, 1 ex., leg. et coll. A. Malkie-
wicz; 16 VIII 2001, ok. 10 exx., leg. et coll.
A. Malkiewicz, A. Kokot; 7 VIII 2003, 4 exx.,
leg. et coll. A. Kokot, I., Sz. & J. Józefczuk;

� 4 km NW ad Trzebieñ Ma³y � poligon �wiê-
toszowski (WS39), 9 VIII 2002, 10 exx., leg.
et coll. A. Malkiewicz, J. Kania;

� Ma³e Golnice � poligon (WS38, WS39), 8
VIII 2003, 2 exx., leg. et coll. A. Malkiewicz,
A. Hyjek; 12 VIII 2003, 11 exx., leg. et coll.
A. Kokot, A. Hyjek;

� 3 km NW ad £awszowa � poligon (WS29),
7 VIII 2002, 3 exx., leg. et coll. A. Malkie-
wicz, J. Kania; motyle by³y wyp³aszane w
dzieñ lub wieczorem z wrzosów i ¿arnow-
ców; znacznie rzadziej przylatywa³y do
�wiat³a.

Gatunek atlantycki, u nas bezspornie odno-
towany tylko na Pobrze¿u Ba³tyku (MALKIEWICZ

i SOSIÑSKI 1999). Starsze dane literaturowe wy-
magaj¹ sprawdzenia lub potwierdzenia, gdy¿ nie
zachowa³y siê zbiory dowodowe, a czê�æ z nich
mog³a dotyczyæ podobnego gatunku S. pluma-
ria (DEN. et SCHIFF.), obecnie z Polski nie poda-
wanego. Wystêpowa³ on dawniej na pograniczu
polsko � czeskim w okolicach Opavy (KRAMPL

i MAREK 1981). Omy³kowo S. brunnearia zosta³
podany sprzed 1960 r. z woj. lubuskiego (BUSZ-
KO i NOWACKI 2000), ale zapewne obecnie tam
wystêpuje, choæby na poligonach ¿agañskich,
które ³¹cz¹ siê ze �wiêtoszowskimi, zapewnia-
j¹c kontakt miêdzy populacjami. Gatunek ten
wydaje siê wystêpowaæ wy³¹cznie na otwartych
wrzosowiskach poligonowych (fot. 18), i to w
partiach nie zarastaj¹cych brzoz¹ i sosn¹, za-
chowuj¹c liczniejsze populacje w najsuchszych
fragmentach. G¹sienice ¿yj¹ na wrzosie Callu-
na vulgaris L. oraz niektórych Fabaceae. Jako
�nara¿ony� (VU) znalaz³ siê na czerwonej li�cie
w Polsce (BUSZKO i NOWACKI 2002), podobnie jak
w Niemczech (GELBRECHT i in. 2001). W obecnej
sytuacji ma³ych lub by³ych poligonów, przy
bezsensownej polityce zalesieñ na wydmach
i wrzosowiskach stosowanej przez Lasy Pañ-
stwowe w tym rejonie, jedynym ratunkiem dla
tego typu gatunków mog¹ byæ sporadyczne,
kontrolowane po¿ary ods³aniaj¹ce te biotopy
i odnawiaj¹ce unikalne ekosystemy wczesnych
stadiów sukcesji.
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Dyscia fagaria (THUNBERG, 1784)
� Szprotawka (WT40), 26 V 1979, 1 ex. ( ),

leg. et coll. R. Szpor (Dzier¿oniów); 12 V
1998, 1 ex. ( ), leg et coll. A. Kokot; okazy
przylecia³y do �wiat³a lamp.

� rez. �Dzikowiec� 6 km S ad Piotrowice � by³y
poligon (WT40), 11-12 V 1998, ok. 20 exx.,
leg. et coll. A. Malkiewicz, A. Kokot; osob-
niki znajdowano siedz¹ce na krzewinkach
wrzosu po zmierzchu przy �wietle latarek, a
tylko 1 przylecia³ do �wiat³a lampy;

� 3 km NW ad £awszowa � poligon (WS29),
3 V 2003, 1 ex., 17 V 2003, 1 ex., leg. et
coll. A. Malkiewicz; znaleziono siedz¹ce na
wrzosowisku w dzieñ oraz wieczorem.

Gatunek atlantycki, poza wybrze¿em spo-
tkany w okolicach Torunia (poligon) i Zawier-
cia (stare dane) oraz ko³o Leszna Górnego nad
Bobrem (BUSZKO 2000). Wszêdzie stwierdzany
nielicznie i rzadko. Zamieszkuje otwarte frag-
menty wrzosowisk poligonowych, unikaj¹c
obszarów zarastaj¹cych siewkami oraz nasa-
dzeniami le�nymi. Nie stroni od partii wilgot-
niejszych wrzosowisk, gdy¿ mo¿e siê rozwijaæ
te¿ na wrzo�cu bagiennym (Erica tetralix L.).
Jako �nara¿ony� (VU) znalaz³ siê na czerwonej
li�cie w Polsce (BUSZKO i NOWACKI 2002), po-
dobnie jak w Niemczech (GELBRECHT i in. 2001).
Podlega tym samym zagro¿eniom co dwa po-
przednie gatunki.

Charissa obscurata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)
� 2 km SW ad Wilkocin � by³y poligon (WT50),

16 VIII 2001, ok. 20 exx., leg. et coll. A.
Malkiewicz, A. Kokot;

� Ruszów (WS19), 6 VIII 2002, 1 ex., leg. et
coll. A. Malkiewicz;

� £awszowa (WS39), 30 VIII 2003, 1 ex., leg.
et coll. A. Malkiewicz;

� �wiebodzice (WS93), 31 VIII 2000, 1 ex.,
leg et coll. Z. Stelmaszczyk;

� Kletno (XR36), 15 VIII 1993, 1 ex., leg. J. Ma-
riañska, coll. A. Malkiewicz;

Gatunek psammofilny, a w górach petrofil-
ny, zasiedla ró¿nego typu murawy, wrzosowi-
ska i wydmy. Spotykany jest w ca³ej Polsce, za
wyj¹tkiem pó³nocno-wschodniej czê�ci kraju.
Dawniej na terenach nizinnych Dolnego �l¹-
ska  znany tylko z okolic G³ogowa; w górach
czêstszy (RAEBEL i TOLL 1962). Obecnie podany
tylko z Karkonoszy (MALKIEWICZ 2001).

Charissa ambiguata (DUPONCHEL, 1830)
� Ruszów (WS19), 30 VI 1975, 1 ex., 10 VII

1975, 1 ex., leg. et coll. R. Szpor;

Gatunek spotykany rzadko w niewielu re-
gionach Polski (MALKIEWICZ i SOSIÑSKI 2000). Na
Dolnym �l¹sku znany z Obornik �l¹skich (RA-
EBEL i TOLL 1962) oraz rez. �Stawy Milickie�
(MALKIEWICZ � dane w³asne). Wystêpuje zazwy-
czaj w borach sosnowych i bagiennych. W
Polsce raczej unika terenów górskich w odró¿-
nieniu od wiêkszo�ci swoich petrofilnych krew-
niaków z grupy pomroków (Gnophos, Charis-
sa, Elophos). G¹sienice s¹ polifagiczne, ale w
borach prawdopodobnie preferuj¹ borówki
(Vaccinium sp.).

Cyclophora pendularia (CLERCK, 1759)
� Parowa � torfowisko (WS19), 2 V 2003, 1

ex., leg. et coll. A. Malkiewicz;
� Tomis³aw � torfowisko (WS28), 1 VIII 2003,

1 ex., leg. et coll. A. Malkiewicz; motyle
przylecia³y do �wiat³a lamp.

Gatunek rzadko spotykany w zachodniej
Polsce. Na Dolnym �l¹sku historycznie noto-
wany w rejonie Wroc³awia i G³ogowa (RAEBEL i
TOLL 1962). Zwi¹zany rozwojowo ze �rodowi-
skami podmok³ymi, g³ównie olsów i zaro�li
wierzbowych. Larwy ¿eruj¹ na wierzbach (Sa-
lix sp.) i olchach (Alnus sp.).

Epirrhoe hastulata (HÜBNER, 1790)
� Cieszów ad �wiebodzice (WS83), 11 VI

2000, 1 ex., leg. et coll. Z. Stelmaszczyk;

Motyl bardzo rzadko spotykany w ró¿nych
czê�ciach kraju. Na Dolnym �l¹sku znany ju¿
wcze�niej z okolic Wa³brzycha i Sobótki (RA-
EBEL i TOLL 1962). Bardzo ³atwy do pomylenia z
Epirrhoe tristata (L.), który zamiast bia³ych pier-
�cieni na odw³oku posiada deseñ z czarnych
parzystych kropek na grzbiecie. Spotykany cza-
sem w dzieñ, gdy spija wilgoæ z wêgli na pale-
niskach po biwakach lub robotach le�nych
(MALKIEWICZ � obserwacja w³asna z Tatr). G¹sie-
nica ¿yje na Galium L.

Colostygia olivata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)
� Piechowice � Górzyniec (WS33), 27 VII

1996, 1 ex., leg. W. Gontarz;
� Wapniki ad Bolków (WS74), 25 VII 1982, 1

ex., leg. R. Szpor; coll. A. Malkiewicz;
� Jaskulin ad �wiebodzice (WS83), 13 VIII 2003,

3 exx., leg. et coll. Z. Stelmaszczyk; wszyst-
kie okazy by³y ³owione do �wiat³a lamp.

Gatunek bardzo nielicznie i rzadko ³owio-
ny w Polsce. Wystêpuje wy³¹cznie w ciep³ych
partiach gór. Na podstawie informacji z Piecho-
wic � Górzyñca podany ostatnio dla Karkono-
szy (MALKIEWICZ 2001). Wymaga odszukania na
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Ziemi K³odzkiej, sk¹d by³ dawniej odnotowa-
ny (STEPHAN 1925). Ro�linami ¿ywicielskimi s¹
przytulie (Galium sp.).

Perizoma hydrata (TREITSCHKE, 1829) (fot. 5)
� Mielnik ad Bystrzyca K³odzka (XR17), 1 VI

2003, 1 ex., leg. et coll. A. Malkiewicz;

Jeden z rzadszych przedstawicieli rodzaju
w Polsce. Na Dolnym �l¹sku znany dawniej z
okolic Trzebnicy, a obecnie z nielicznych no-
towañ w Górach Kaczawskich i na Przedgórzu
Sudeckim (MALKIEWICZ i SZPOR 1996, MALKIEWICZ

i KOKOT 2001). Z Kotliny K³odzkiej wykazany
w XIX w., lecz pó�niej a¿ do teraz nie po-
twierdzony. Gatunek typowy dla muraw ksero-
termicznych. G¹sienica ¿yje na kwiatach lep-
nic (Silene sp.).

Perizoma bifaciata (HAWORTH, 1809)
� �wiebodzice (WS93), 29 VII 2002, 2 exx.,

leg. et coll. Z. Stelmaszczyk;

Motyl spotykany prawie w ca³ej Polsce. Na
Dolnym �l¹sku znany tylko sprzed 100 laty w
okolicach Wroc³awia (RAEBEL i TOLL 1962). Wy-
stêpuje w �rodowiskach kserotermicznych, czê-
sto antropogennych, jak ogródki skalne. Ro�li-
nami ¿ywicielskimi s¹ �wietliki (Euphrasia sp.).

Eupithecia immundata (LIENIG et ZELLER, 1846)
(fot. 6)
� Mielnik ad Bystrzyca K³odzka (XR17), 1 VI

2003, 2 exx., leg. et coll. A. Malkiewicz;
� Jaskulin ad �wiebodzice (WS83), 8 VI 2003,

2 exx., leg. et coll. Z. Stelmaszczyk;

Gatunek rzadki, ostatnio potwierdzony w
badanym regionie po d³ugiej przerwie (MALKIE-
WICZ i KOKOT 2001). Zasiedla ¿yzne lasy pod-
górskie, najczê�ciej buczyny, ale te¿ gr¹dy na
zacienionych zboczach. G¹sienica rozwija siê
na dojrzewaj¹cych owocach czerñca gronko-
wego (Actaea spicata L.).

Eupithecia distinctaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)
(fot. 7)
� Mielnik ad Bystrzyca K³odzka (XR17), 15 VII

2003, 6 exx., leg. A. Malkiewicz, M. Kleße,
coll. A. Malkiewicz; z³owione do �wiat³a w
starym kamienio³omie.

Gatunek bardzo rzadko spotykany w Polsce,
potwierdzony ostatnio po 100-letniej przerwie w
Sudetach (KOKOT 1999). Preferuje suche murawy

nawapienne lub napiaskowe oraz kamienio³omy.
G¹sienica rozwija siê na  macierzankach (Thy-
mus sp.) i lebiodkach (Origanum sp.).

Discoloxia blomeri (CURTIS, 1832)
� Kamionki ad Pieszyce (XS01), 7 VII 1989, 1

ex., leg. et coll. R. Szpor;
� Paszków ad Polanica Zdr. (XR07), 2 VI 2003,

1 ex., leg. et coll. A. Kokot;

Gatunek rzadko spotykany w Polsce, czêst-
szy na pó³nocy i wschodzie kraju. W XIX wie-
ku odnotowany w okolicach Jeleniej Góry i
Wa³brzycha (RAEBEL i TOLL 1962). G¹sienice roz-
wijaj¹ siê na li�ciach wi¹zów (Ulmus sp.).

Asthena anseraria (HERRICH-SCHÄFFRER, 1855)
� Mielnik ad Bystrzyca K³odzka (XR17), 1 VI

2003, 1 ex., leg. et coll. A. Malkiewicz; mo-
tyl wyp³oszony w zarastaj¹cym kamienio³o-
mie.
Gatunek znany z po³udniowej i �rodkowej

czê�ci kraju. Stwierdzenie go na powy¿szym
stanowisku potwierdza domniemane historycz-
ne wystêpowanie na Ziemi K³odzkiej (STEPHAN

1925). Rozwój przebiega na dereniu �widwie
(Cornus sanguinea L.). Motyla spotyka siê tylko
na ciep³ych stanowiskach, czêsto na skrajach
le�nych.

Noctuidae � sówkowate

Acronicta cinerea (HUFNAGEL, 1766)
� rez. �Buczyna Szprotawska� (WT40), V oraz

VII 1977-1979, kilka exx., leg et coll. R.
Szpor;

� £awszowa i okolica (UTM: WS29, WS39),
1-2 V 2002, 4 exx., leg. et coll. A. Malkie-
wicz, J. & Sz. Józefczuk; 30 VIII 2003, 1 g¹-
sienica na Calluna vulgaris (L.) leg. et fot. A.
Malkiewicz.

Gatunek podawany z wielu rejonów kraju,
lecz nie z Dolnego �l¹ska (NOWACKI 2000). Jed-
nak WOLF (1935) podawa³ go jako A. euphor-
biae f. abscondita z kilku okolic na Dolnym �l¹-
sku. G¹sienica (fot. 8) rozwija siê g³ównie na
wrzosie Calluna vulgaris (L.).

Simplicia rectalis (EVERSMANN, 1842)
� Chojnów (WS68), 9 IX 2000, 1 ex., leg. Sz.

Józefczuk, coll. J.& Sz. Józefczuk;

Gatunek bardzo rzadko spotykany; wspó³-
cze�nie znany z 7 województw w Polsce. Na
Dolnym �l¹sku notowany w przesz³o�ci z oko-

Nowe dane o rzadkich gatunkach motyli (Lepidoptera) na terenie Borów Dolno�l¹skich i Sudetów � kontynuacja
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Fot.10. Samiec Mesogona acetosellae (DENIS et SCHIF-
FERMÜLLER). Bolków, Góry Kaczawskie, 28 VIII
1992, leg. R. Szpor (fot. A. Malkiewicz).

Fot. 11. Samiec Agrochola laevis (HÜBNER). O³obok,
18 IX 2003, leg. A. Kokot, A. Hyjek (fot. A.
Malkiewicz).

Fot. 12. Samica Archanara dissoluta (TREITSCHKE). Oko-
lica Piasecznej � torfowisko, 3 VIII 2003 (leg.
& fot. A. Malkiewicz).

ADAM MALKIEWICZ, ANDRZEJ KOKOT

Fot. 9. Samiec Plusia putnami (GROTE). Jagodzin � Ku�-
nica, 20-30 VI 2002 (leg. & fot. A. Malkiewicz).

Fot. 8. G¹sienica Acronicta cinerea (HUFNAGEL). £aw-
szowa, 29 VIII 2003 (leg. & fot. A. Malkiewicz).

Fot. 7. Samica Eupithecia distinctaria (HERRICH-
SCHÄFFER). Dolina Chocho³owska (Tatry Zach.)
leg. R. Szpor (fot. A. Malkiewicz).



143

Fot. 13. Samiec Noctua interposita (HÜBNER). Paszków,
Góry Bystrzyckie, leg. A. Kokot (fot. A. Mal-
kiewicz).

Fot. 14. Samica Chersotis multangula (HÜBNER). Oko-
lica Mielnika (Krowiarki), 15 VII 2003,  leg.
A. Malkiewicz, M. Kleße (fot. A. Malkiewicz).

Fot. 15. Motyl Eilema pygmaeola (DOUBLEDAY) siedz¹cy
w naturalnej pozycji.  Okolica Sobiboru, Pole-
sie Lubelskie, 20 VII 2001 (fot. A. Malkiewicz).

lic Wroc³awia, Trzebnicy i Legnicy (WOLF 1944),
a ostatnio z okolic �rody �l¹skiej i Milicza (dane
niepublikowane). G¹sienica ¿ywi siê suchymi,
opad³ymi li�æmi.

Plusia putnami (GROTE, 1873) (fot. 9)
� Jagodzin � Ku�nica (WS09), 20-30 VI 2002,

1 ex., leg. et coll. A. Malkiewicz; motyl z³o-
wiony do samo³ówki �wietlnej.

Gatunek znany z ca³ej Polski oprócz �l¹-
ska i Ma³opolski (NOWACKI 2000). Dawniej by³
nie odró¿niany od podobnego P. festucae (L.).
Rozmieszczenie w Europie jest jeszcze s³abo
rozpoznane. Biotop stanowi¹ ró¿nego rodzaju
mokrad³a, a ro�linami ¿ywicielskimi g¹sienic s¹
higrofilne trawy (Poaceae).

Helicoverpa  armigera (HÜBNER, 1808)
� Paszków ad Polanica Zdr., alt. 550 m

n.p.m.(XR07), 23 VIII 2000, 1 ex., 5 IX 2002,
1 ex., 22-23 IX 2003, 2 exx., leg. et coll. A.
Kokot;

� Chojnów (WS68), 10 VIII 2001, 1 ex., leg. I.
Józefczuk; 8 X 2001, 1 ex., leg. J. Józefczuk;
coll. J. & Sz. Józefczuk;

� 3 km NW ad £awszowa � poligon (WS29),
29 VIII 2003, 1 ex., leg. J.& I. Józefczuk;

Dobrze znany w �rodkowej Europie mi-
grant z obszaru �ródziemnomorskiego. Niere-
gularnie i rzadko od³awiany, g³ównie we
wschodniej czê�ci kraju oraz w górach. W ostat-
nich latach ma coraz wiêcej notowañ, w tym i
na �l¹sku (BLAIK i MAJER 2000). Przed 100 laty
by³ notowany tylko dwukrotnie w okolicach
Wroc³awia i Szprotawy (WOLF 1944).

Hoplodrina respersa (DENIS et SCHIFFERMÜLLER,
1775)

� Go³og³owy ad K³odzko (XR19), 19 VI 1992,
1 ex., leg. A. Malkiewicz, coll. A. Kokot;

� Wojcieszów � Mi³ek, alt. 400 m n.p.m.
(WS64), 5 VI 1999, 2 exx., leg. et coll. A.
Kokot;

� rez. �Ostrzyca Proboszczowicka� (WS55), 3
VII 2001, 7 exx., leg. A. Malkiewicz, T. Bla-
ik, coll. A. Malkiewicz, T. Blaik, A. Kokot;
motyle przylecia³y do �wiat³a.

Sówka notowana ze stanowisk w 8 woje-
wództwach rozproszonych w ró¿nych czê-
�ciach kraju (NOWACKI 2000). Gatunek petrofil-
ny, a czêsto te¿ psammofilny, przez co spoty-
kany lokalnie. G¹sienica jest polifagiem na ro-
�linach zielnych. Uwzglêdniony na li�cie za-
gro¿onych zwierz¹t w Polsce w kategorii NT
(BUSZKO i NOWACKI 2002).

Nowe dane o rzadkich gatunkach motyli (Lepidoptera) na terenie Borów Dolno�l¹skich i Sudetów � kontynuacja
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Atypha pulmonaris (ESPER, 1790)
� Komorów (WS93), 18 VII 2001, 1 ex., leg et

coll. Z. Stelmaszczyk;
� �wiebodzice (WS93), 18 VI 2002, 2 exx., leg.

et coll. Z. Stelmaszczyk;
� Cieszów (WS83), 20 VI 2000, 29 VI 2003, 4

exx., leg. et coll. Z. Stelmaszczyk;
� rez. �W¹wóz Lipa� (WS74), 30 VI 2003, 5

exx., leg. A. Malkiewicz, R. Stelmaszczyk,
coll. A. Malkiewicz, A. Kokot, J. Kania;

� Paszków ad Polanica Zdr., alt 550 m n.p.m.
(XR08), 16 VII 2003, 1 ex., leg. A. Malkie-
wicz, M. Kleße, coll. M. Kleße (Wriezen);
motyle ³owione do �wiat³a;

W Polsce znany z 6 województw w po³u-
dniowej czê�ci kraju. Na Dolnym �l¹sku poda-
ny dotychczas tylko z Karkonoszy (NOWACKI

1998). Spotykany te¿ w dolinie Odry (dane
niepublikowane). G¹sienice ¿yj¹ na miodun-
kach (Pulmonaria sp.).

Chilodes maritima (TAUSCHER, 1806)
� 1 km E ad Piaseczna � torfowisko (WS18), 3

VIII 2003, 3 exx., leg. A. Malkiewicz, A.
Hyjek, coll. A. Malkiewicz, J. Kania; motyle
zwabione do �wiat³a;

Wykazany w Polsce z wiêkszo�ci woje-
wództw, lecz na po³udniu kraju bardzo rzadko
³owiony. Na Dolnym �l¹sku spotykany spora-
dycznie (NOWACKI 2000). G¹sienice ¿eruj¹ na
trzcinach (Phragmites sp.).

Mormo maura (LINNAEUS, 1759)
� Osiecznica (WS28), 29-31 VII 2003, 17 exx.,

leg. et obs. A. Malkiewicz, A. Hyjek, coll. A.
Malkiewicz, A. Kokot, J. Kania, J. & Sz. Jó-
zefczuk;

� �wiêtoszów (WT30), 11-12 VIII 2003, 2 exx.,
leg. et coll. A. Kokot; wszystkie motyle by³y
obserwowane i czê�ciowo zbierane z przy-
nêt pokarmowych wyk³adanych nad rzek¹
Kwis¹.

Gatunek stwierdzony w 2002 roku w
Osiecznicy na podstawie jednego okazu (MAL-
KIEWICZ i in. 2002). Teraz potwierdza siê wystê-
powanie tego interesuj¹cego motyla nad �rod-
kow¹ Kwis¹ w �rodowisku zaro�li ³êgowych.
W czerwonej li�cie zwierz¹t Polski figuruje jako
zagro¿ony (EN) (BUSZKO i NOWACKI 2002).

Mesogona acetosellae (DENIS et SCHIFFERMÜLLER,
1775) (fot. 10)

� Bolków, Góry Kaczawskie (WS74), 28 VIII
1992, leg. et coll. R. Szpor (Dzier¿oniów)

Gatunek uznany w Polsce za wymar³y
(BUSZKO i NOWACKI 2002), mimo ¿e historycznie
by³ podany a¿ z 9 województw (NOWACKI 2000).
W Sudetach notowany 120 lat temu w Górach
Sowich oraz ko³o Bolkowa (WOLF 1935). Przy-
puszczalnie ¿yje tu w �rodowisku ciep³ych
okrajków d¹brów na po³udniowych stokach
górskich.

Agrochola laevis (HÜBNER, 1803) (fot. 11)
� O³obok (WS28), 18 IX 2003, 8 exx., leg. A.

Kokot, A. Hyjek, coll. A. Kokot;

Motyl odnotowany wspó³cze�nie tylko z 5
województw w �rodkowej i zachodniej czê�ci
kraju. Na Dolnym �l¹sku z³owiony tylko na
Wzgórzach Trzebnickich tak dawniej jak i
wspó³cze�nie, a w s¹siedztwie w okolicach
Brzegu oraz Niesky na niemieckich £u¿ycach
(WOLF 1944). Wystêpuje w �rodowisku ciep³ej,
�wietlistej d¹browy.

Archanara dissoluta (TREITSCHKE, 1825) (fot. 12)
� 1 km E ad Piaseczna � torfowisko (WS18), 3

VIII 2003, 11 exx., leg. A. Malkiewicz, A.
Hyjek, coll. A. Malkiewicz, J. Kania, A. Ko-
kot;

Sówka rozpowszechniona na obszarach
podmok³ych i w s¹siedztwie zbiorników wod-
nych. Rzadko spotykana na po³udniu kraju. Na
Dolnym �l¹sku stwierdzona tylko po 1960 roku
(NOWACKI 2000). G¹sienice rozwijaj¹ siê we-
wn¹trz ³odyg trzcin (Phragmites sp.). Wiêkszo�æ
od³owionych tu okazów nale¿y do rzadkiej
odmiany melanistycznej (fot.12).

Noctua interposita (HÜBNER, 1790) (fot 13)
� 3 km NW ad £awszowa � poligon (WS29),

29 VIII 2003, 1 ex., leg. et coll. A. Kokot;

Gatunek rzadko spotykany w Polsce; zna-
ny z nielicznych stanowisk, g³ównie w górach,
ale równie¿ na wy¿ynach i nizinach (Podlasie).
Na Dolnym �l¹sku znany dotychczas tylko z
niskich partii Sudetów (KOKOT 1995).

Noctua interjecta (HÜBNER, 1803)
� �wiebodzice (WS93), 27 VII 2003, 1 ex., leg.

et coll. Z. Stelmaszczyk;

Stwierdzony w niewielu regionach Polski;
ostatnio odkryty na Dolnym �l¹sku (MALKIEWICZ

i in. 2002). Stwierdzenia w kolejnych woje-
wództwach �rodkowej i pó³nocnej czê�ci kra-
ju �wiadcz¹ o postêpuj¹cej ekspansji tego cie-
p³olubnego gatunku. Nowy dla polskich Sude-
tów.
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Chersotis multangula (HÜBNER, 1803) (fot. 14)
� Mielnik ad Bystrzyca K³odzka (XR17), 15 VII

2003, 1 ex., leg. A. Malkiewicz, M. Kleße
coll. A. Malkiewicz; z³owiony do �wiat³a w
starym kamienio³omie.

Gatunek notowany w Polsce z Opolszczy-
zny i Ma³opolski; dawniej te¿ z doliny Nidy oraz
z Górnego i Dolnego �l¹ska (NOWACKI 2000).
Tutaj by³ stwierdzany w miejscowo�ciach zna-
nych z d³ugotrwa³ej eksploatacji surowców
skalnych t.j. Szklarska Porêba, Strzegom, Strze-
lin (WOLF 1935). Prawdopodobnie preferuje on
tego rodzaju wtórne biotopy, gdy¿ pierwotne
zosta³y niemal ca³kowicie opanowane przez
formacje le�ne lub stadia przej�ciowe. G¹sie-
nice znajdowane bywa³y na przytuliach (Ga-
lium sp.).

Xestia collina (BOISDUVAL, 1840)
� Sokolec (alt. ca. 600 m n.p.m.) (XS01), 12

VII 1991, 19 VII 1991, 2 exx., leg. et coll. A.
Kokot

Element borealno � alpejski w faunie Su-
detów, znany dotychczas z Karkonoszy, Gór
Wa³brzyskich, Masywu �nie¿nika oraz Pradzia-
da (WOLF 1935). W Karpatach spotykany w Ta-
trach i Bieszczadach. Wystêpuje od regla dol-
nego po piêtro subalpejskie. G¹sienica jest po-
lifagiczna.

Protolampra sobrina (DUPONCHEL, 1843)
� Ruszów (WS19), 23 VIII 1975, 1 ex. leg. R.

Szpor, coll. A. Kokot;
� Szprotawka (WT40), 1-2 VIII 2000, 4 exx.

leg. et coll. A. Kokot;
� 2 km W ad Osiecznica (WS28), 7 VIII 2002,

2 exx., leg. et coll. J. Kania;
� £awszowa (WS39), 29 VIII 2003, 1 ex., leg.

et coll. A. Malkiewcz; motyle przylecia³y do
�wiat³a lampy;

Wspó³cze�nie znany z 8 województw w
ró¿nych czê�ciach Polski. Na Dolnym �l¹sku
stwierdzony w Sudetach i na Wzgórzach Trzeb-
nickich (WOLF 1935). G¹sienice ¿yj¹ g³ównie
na wrzosie, ale te¿ na borówkach i brzozie.

Arctiidae � nied�wiedziówkowate

Nudaria mundana (LINNAEUS, 1761)
� Piechowice � Górzyniec (WS33), 27 VI � 20

VII w latach 1986-2003, ponad 40 exx.; leg.
et coll. W. Gontarz, A. Kokot; motyle chêt-
nie lec¹ do �wiat³a;

� Sokolec (XS01), 7 VII 1989, 1 ex., leg. A.
Kokot;

Motyl wykazany w Polsce z 7 województw,
ale tylko z 2 wspó³cze�nie: Dolny �l¹sk i Ma³o-
polska (MALKIEWICZ i SOSIÑSKI 2000). Historycz-
nie, przed 1910 rokiem, odnotowany z kilku
stanowisk w Sudetach (WOLF 1928). G¹sienica
rozwija siê na porostach naskalnych, a motyl
skutecznie siê na nich ukrywa. Zamieszczony
w czerwonej li�cie zwierz¹t w Polsce (VU)
(BUSZKO i NOWACKI 2002).

Pelosia obtusa (HERRICH-SCHÄFFRER, 1847)
� Jagodzin � Ku�nica (WS09), 13 VII 2002, 1

ex., leg. et coll. A. Malkiewicz; motyl z³o-
wiony do samo³ówki �wietlnej.

Gatunek znany w Polsce z 7 województw,
ale rzadko ³owiony (MALKIEWICZ i SOSIÑSKI 2000).
Na Dolnym �l¹sku spotykany tylko w dolinie
Odry (dane niepublikowane). Motyl ten jest
charakterystyczny dla �rodowisk nadwodnych,
a g¹sienice mog¹ rozwijaæ siê nawet w �rodo-
wisku ro�linno�ci wodnej, np. Glyceria sp.

Eilema pygmaeola (DOUBLEDAY, 1847) (fot. 15)
� Jagodzin � Ku�nica (WS09), 13 VII 2002, 2

exx., leg. et coll. A. Malkiewicz; motyle z³o-
wione do samo³ówki �wietlnej;

� Tomis³aw (WS28), 26 VII 2003, 10 exx., leg.
A. Hyjek, coll. J. Kania; motyle z³owione do
samo³ówki �wietlnej.

Obecnie motyl ten podawany jest z 7 woje-
wództw w zachodniej i �rodkowej czê�ci kraju
(MALKIEWICZ i SOSIÑSKI 2000). Przed 100 laty wy-
kazany z okolic Wroc³awia, G³ogowa i Szprota-
wy (WOLF 1928), a wspó³cze�nie spotykany w
dolinie Odry. G¹sienice ¿ywi¹ siê porostami.

Dysauxes ancilla (LINNAEUS, 1767) (fot. 16)
� rez. �W¹wóz Lipa� (WS74), 30 VI 2003, 1

ex., leg. et coll. A. Malkiewicz; motyl przy-
lecia³ do �wiat³a lampy.

Nied�wiedziówka podana z wiêkszo�ci
województw, ale ostatnio niezwykle rzadko
notowana. W Sudetach dawniej stwierdzona
tylko na kilku stanowiskach w piêtrze pogórza
(WOLF 1928). G¹sienica polifagiczna, ¿eruje w
nocy na porostach i ro�linach zielnych. Jako
�zagro¿ony� (EN) znalaz³ siê na czerwonej li-
�cie w Polsce (BUSZKO i NOWACKI 2002), podob-
nie jak w Niemczech (GELBRECHT i in. 2001).

Psychidae � koszówkowate

Sideria pineti (ZELLER, 1852)
� £awszowa (WS39), 1 V 2002, 1 ex., leg. J. &

Sz. Józefczuk, coll. A. Malkiewicz, det.

Nowe dane o rzadkich gatunkach motyli (Lepidoptera) na terenie Borów Dolno�l¹skich i Sudetów � kontynuacja
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T. Sobczyk (Hoyerswerda); motyl przylecia³
do �wiat³a lampy.

Gatunek odnotowany wspó³cze�nie tylko
z 5 województw, g³ównie w �rodkowej i pó³-
nocnej czê�ci kraju (MARCINIAK 2000a). Na Dol-
nym �l¹sku historycznie podany z Wroc³awia,
a wspó³cze�nie z Gór Sowich i Masywu �lê¿y
(MARCINIAK 1997). Rzadko ³owiony z uwagi na
drobne wymiary koszyczków i owadów doro-
s³ych oraz apteriê (bezskrzyd³o�æ) samic. G¹-
sienice ¿yj¹ na porostach epifitycznych. Ko-
szyczki kszta³tu cygara pokryte s¹ ziarenkami
gleby i ró¿norodnym materia³em organicznym
(MARCINIAK 2000b).

Epichnopterix plumella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER,
1775) = pulla ESPER, 1785

� Mokrzeszów (WS93), 3 V 1961, 1 ex., leg.
et coll. A. Kokot;

� Ksi¹¿nica ad Dzier¿oniów (XS13), 3 V 1995,
2 exx., leg. A. Malkiewicz, coll. R. Szpor
(Dzier¿oniów); samce lataj¹ce w dzieñ w sta-
rym kamienio³omie.

� S³up ad Jawor (WS76), 10 V 2003, ok. 10
exx., leg. et obs. A. Malkiewicz; samce ak-
tywne w s³oñcu na skraju lasu.

Przyk³ad pospolitej w naszej czê�ci Euro-
py koszówki, s³abo poznanej w Polsce � tylko
z 6 województw, nie licz¹c pominiêtego dol-
no�l¹skiego (MARCINIAK 2000). Stare dane z su-
deckich torfowisk (WOLF 1928; MARCINIAK 1997,
2000b) byæ mo¿e dotycz¹ odrêbnego podga-
tunku lub gatunku opisanego jako E. silesiaca
STANDF. Typowo dzienny gatunek, spotykany
wiosn¹ na nas³onecznionych i suchych stano-
wiskach. Koszyki znajdowane s¹ na trawach
(Poaceae).

Pachythelia villosella WESTWOOD, 1848
� 3 km NW ad £awszowa � poligon (WS29),

7 VIII 2002, 3 puste koszyczki, leg. A. Mal-
kiewicz, A. Hyjek; det et coll. T. Sobczyk
(Hoyerswerda); 3-4 V 2003, ok. 10 larw (ex
p. 2     i 2   ) oraz liczne puste koszyki;
koszyczki znajdowano w partiach wrzoso-
wiska pokrytych miejscami kobiercami chro-
botka koralkowego Cladonia coccifera (L.)
WILLD., przy czym koszyki samców zbudo-
wane s¹ tu prawie wy³¹cznie z jego plechy,
czêsto z czerwonymi apotecjami.

� Czerwona Woda (WS17), 28 VII 2003, 1
pusty koszyk  na ¿arnowcu Cytisus scopa-
rius (L.), leg. et coll. A. Malkiewicz.

Lokalna koszówka notowana w 9 regionach
Polski, ale tylko z 3 w okresie 1960-2000 (MAR-
CINIAK 2000a). Na Dolnym �l¹sku znaleziona
historycznie w okolicach Zgorzelca, Lubania,
�cinawy i na Wzgórzach Trzebnickich (WOLF

1928), gdzie nadal wystêpuje w okolicach
Obornik �l. (dane niepublikowane � A. MALKIE-
WICZ). W s¹siednich landach Niemiec jest za-
gro¿ona (GELBRECHT i in. 2001).

Ptilocephala plumifera (OCHSENCHEIMER, 1810)
(fot. 17)

� Sieniawka � las (XS22), 13 IV 1991, 2 ko-
szyczki �  i  (ex p.� sine datum), leg. et
coll. R. Szpor (Dzier¿oniów).

Dawniej bardzo rzadko, a wspó³cze�nie
wcale nie notowany gatunek w Polsce (MARCI-
NIAK 2000a). Autorka ta podaje go z powy¿sze-
go stanowiska bez okre�lenia okresu stwierdze-
nia (MARCINIAK 2000b). Na Dolnym �l¹sku zna-
leziony ju¿ 150 lat temu ko³o Trzebnicy (NOHR

1858). G¹sienica ¿yje na macierzance (Thymus

Fot. 16. Samiec Dysauxes ancilla (LINNAEUS). Rez.
�W¹wóz Lipa�, Pogórze Kaczawskie, 30 VI
2003 (leg. & fot. A. Malkiewicz).

Fot. 17. Koszyczek samca Ptilocephala plumifera
(OCHSENCHEIMER). Sieniawka � las, 13 IV 1991,
leg. R. Szpor (fot. A. Malkiewicz).
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sp.) i jastrzêbcu (Hieracium sp.). W s¹siednich
landach Niemiec jest na skraju wymarcia (GEL-
BRECHT i in. 2001).

Pyralidae � omacnicowate

Acrobasis obtusella (HÜBNER, 1796)
� Jagodzin � Ku�nica (WS09), 13 VII 2002, 2

ex., leg. et coll. A. Malkiewicz,  motyle z³o-
wione do samo³ówki �wietlnej;

Motyl stwierdzony obecnie z 5 woje-
wództw, dawniej te¿ z Dolnego �l¹ska (PA£KA

2000). Spotykany najczê�ciej w sadach i ogro-
dach, gdzie na drzewach owocowych ¿yj¹ jego
larwy.

Scoparia subfusca HAWORTH, 1811
� Wojcieszów � Mi³ek, alt. 400 m n.p.m.

(WS64), 5 VI 1999, 1 ex., leg. et coll. A. Mal-
kiewicz; motyl przylecia³ do �wiat³a.

Gatunek znany z wielu okolic Polski, lecz
wspó³cze�nie tylko z 5 regionów (PA£KA 2000).
Ogólnie rzadko notowany. Z Ziemi K³odzkiej
podany pod nazw¹  S. zelleri WCK. (GROSCHKE
1939). G¹sienica rozwija siê na Picris sp. oraz
Tussilago farfara L.

Eudonia murana (CURTIS, 1827)
� rez. �Ostrzyca Proboszczowicka�, alt. 450

m. n.p.m. (WS55), 3 VII 2001, 4 ex., leg. et
coll. A. Malkiewicz, T. Blaik; okazy z³owio-
no do �wiat³a UV;

Gatunek borealno � górski podany w Pol-
sce z 3 województw, aktualnie tylko z Dol-
nego �l¹ska i Lubelszczyzny (PA£KA 2000).
Znany z Karkonoszy, Ziemi K³odzkiej, a na
s¹siednich £u¿ycach ze stanowisk o podob-
nym charakterze, jak Ostrzyca (RINNHOFER
1980). Rozwija siê na mchach w �rodowi-
skach naskalnych.

Heliothela wulfeniana (SCOPOLI, 1763)
� 1 km E ad Piaseczna (WS18), 3 VIII 2003, 1

ex., leg. et coll. A. Malkiewicz; motyl zwa-
biony do �wiat³a lampy na torfowisku;

� £awszowa i okolica (WS29, WS39), 29 VIII
2003, 3 exx., leg. et coll. A. Malkiewicz, A.
Hyjek, A. Kokot; przylecia³y do �wiat³a na
wrzosowiskach;

� Tomis³aw (WS28), 30 VIII 2003, 1 ex., leg.
et coll. A. Malkiewicz; motyl wpad³ do sa-
mo³ówki �wietlnej przy suchym ugorze;

Omacnica wykazana historycznie z 6, a
obecnie tylko z 2 województw (PA£KA 2000).
Jako ro�liny ¿ywicielskie larw podawano fio³-
ki Viola sp. oraz miêty Mentha sp. i inne La-
miaceae. Pocz¹tkowo minuj¹ one li�cie, a
potem ³odygi. Na czerwonej li�cie gin¹cych i
zagro¿onych zwierz¹t Polski posiada katego-
riê VU (nara¿ony).

Phlyctaenia perlucidalis (HÜBNER, 1809)
� 3 km NW ad £awszowa � poligon (WS29),

30 VIII 2002, 1 ex., leg. et coll. A. Malkie-
wicz; motyl przylecia³ do �wiat³a.

Fot. 18. Wrzosowisko poligonowe w okolicy £awszowej. Stanowisko siedmiu gatunków motyli gin¹cych
i zagro¿onych w Polsce (fot. A. Malkiewicz)

Nowe dane o rzadkich gatunkach motyli (Lepidoptera) na terenie Borów Dolno�l¹skich i Sudetów � kontynuacja



148

Gatunek znany obecnie z 9 regionów Pol-
ski (PA£KA 2000). Nowy dla Dolnego �l¹ska.
G¹sienica rozwija siê na ostach (Carduus sp.) i
ostro¿eniach (Cirsium sp.).

Ostrinia palustralis (HÜBNER, 1769)
� Tomis³aw (WS28), 10 VI 2003, 1 ex., leg. A.

Malkiewicz, A. Hyjek, coll. A. Malkiewicz;
motyl wpad³ do samo³ówki �wietlnej;

� Jaroszówka (WS68), 30 V 2003, 1 ex., leg.
et coll. J., Sz. & I. Józefczuk; okaz przylecia³
do �wiat³a lampy;

Gatunek motyla szeroko rozmieszczony na
ni¿u polskim, lecz nie wykazany dot¹d z Dol-
nego �l¹ska (PA£KA 2000). Spotykany jest w po-
bli¿u zbiorników wodnych i bagien. G¹sienice
¿eruj¹ na nadwodnych gatunkach szczawiu
(Rumex sp.).

Anania verbascalis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER,
1775)

� Paszków ad Polanica Zdr., alt. 550 m n.p.m.
(XR08), 30 VII 2003, 1 ex., leg. A. Kokot;

� Tomis³aw (WS28), 10 VI 2003, 1 ex., 1 VIII
2003, 1 ex., leg. A. Malkiewicz, A. Hyjek,
coll. A. Malkiewicz; motyle wpad³y do sa-
mo³ówki �wietlnej;

Omacnica omówiona ju¿ poprzednio (MAL-
KIEWICZ i in. 2002). Teraz zosta³a stwierdzona
po raz pierwszy w Sudetach.

Zestawione tu dane dotycz¹ jedynie pew-
nej czê�ci godnych odnotowania gatunków z
omawianych rodzin, które uda³o siê odszukaæ
aktualnie w naturze lub w zbiorach entomolo-
gicznych. Wiele innych jest z pewno�ci¹ do
odnalezienia w s³abiej penetrowanych lub ma³o
dostêpnych czê�ciach badanego terenu. Przy-
puszczalnie s¹ te¿ i takie, które nigdy wcze-
�niej tutaj nie by³y stwierdzone. Dotyczy to
zw³aszcza grup motyli, dla których nie ma uni-
wersalnej metody po³owu doros³ych osobni-
ków, ani skutecznej metody zbierania larw czy
poczwarek. W takich przypadkach konieczna
jest znajomo�æ biologii poszczególnych przed-
stawicieli lub chocia¿ preferencji ekologicz-
nych danego rodzaju lub wy¿szego taksonu.

Generalnie nale¿y uznaæ, ¿e badane frag-
menty Borów Dolno�l¹skich nale¿¹ do bardzo
interesuj¹cych pod wzglêdem lepidopterofau-
ny rozpatrywanych rodzin, szczególnie w czê-
�ci dotycz¹cej gatunków kserofilnych i termo-
filnych. Koncentruj¹ siê one w szerokich pa-
sach wzd³u¿ rzek Kwisy i Bobru w ich �rodko-
wym biegu, czêsto na obszarach u¿ytkowa-

nych przez lata jako poligony wojskowe. Na
terenach tych wystêpuje zgrupowanie gatun-
ków rzadkich i bardzo rzadko spotykanych w
Polsce, niejednokrotnie znanych z pojedyn-
czych stanowisk w kraju. Przy takich gatunkach
przewa¿nie zaznaczono w wykazie kategorie
zagro¿enia wg. BUSZKO i NOWACKIEGO (2002). Spe-
cjalna uwaga nale¿y siê tutaj motylom zwi¹za-
nym ze �rodowiskiem wrzosowisk lub wydm
�ródl¹dowych, tam gdzie pozosta³y one jesz-
cze nie zalesione lub nie zdewastowane w inny
sposób. W praktyce odnosi siê to jedynie do
fragmentów poligonów lub by³ych poligonów.
�rodowiska okrajkowe po zalesieniach nie za-
pewniaj¹ zazwyczaj odpowiedniej bazy pokar-
mowej oraz termicznej dla ¿ywotnych, prê¿-
nych populacji tego typu gatunków motyli,
zw³aszcza tych wiêkszych czy bardziej wyma-
gaj¹cych. Faktycznie populacje te wymieraj¹ na
znacznych obszarach, lub ulegaj¹ coraz to wiêk-
szej fragmentacji, co niechybnie prowadzi do
wymierania poprzez stopniow¹ degeneracjê.
Do tego dochodzi okresowo czynnik bezpo�red-
nio i totalnie oddzia³uj¹cy na entomofaunê le-
�n¹, ale i �rodowisk �ródle�nych, jakim jest zwal-
czanie szkodników upraw przy pomocy insek-
tycydów rozpylanych z powietrza. To du¿ej
miary paradoks naukowy i ekonomiczny, ¿e te
zarz¹dzane regionalnie, kosztowne �zabiegi
sanitarne� znajduj¹ jeszcze w XXI w. uzasad-
nienie i bywaj¹ realizowane na terenach
o znacznej warto�ci przyrodniczej!

Wiele powy¿szych uwag dotyczy równie¿
aktualnie penetrowanych partii Sudetów, któ-
re generalnie by³y lepiej poznane pod wzglê-
dem ró¿norodno�ci gatunkowej omawianych
grup motyli w czasach historycznych. Daje to
podstawy do porównañ stanu ich zachowania
po deformacjach �rodowisk ro�linnych ostat-
niego 50-lecia. Mimo to do zape³nienia pozo-
staje wiele �bia³ych plam� na ich mapie, jak
równie¿ luk tematycznych zw³aszcza w zakre-
sie motyli drobnych lub o skrytym trybie ¿y-
cia. Pozwala to ¿ywiæ nadziejê na rozwój ró¿-
nych programów badawczych daj¹cych w
efekcie lepszy obraz ró¿norodno�ci motyli i ich
�rodowisk na omawianym obszarze.

Podziêkowania
Sk³adamy serdeczne podziêkowania Panu

Arturowi Pa³uckiemu, gdy¿ w ramach jego pro-
jektu �Ochrona g³uszca i cietrzewia w Borach
Dolno�l¹skich� zebrano znaczn¹ czê�æ danych.
Wiele ¿yczliwo�ci i pomocy logistycznej udzie-
lili nam Panowie: nadle�niczy Janusz Kobielski
(Ruszów), ³owczy Jan Stola (Wroc³aw), a szcze-
gólnie Waldemar Bena (Zgorzelec) zawsze po-
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mocny w badaniach terenowych. Równie¿ za
to jeste�my wdziêczni Panu le�niczemu Andrze-
jowi Hyjkowi, a tak¿e Kolegom dr Jaros³awowi
Kani oraz Ireneuszowi, Szymonowi i Jakubowi
Józefczukom za efektywn¹ wspó³pracê w tere-
nie i udostêpnienie prywatnych zbiorów. Zbi-
gniewowi Stelmaszczykowi dziêkujemy za
przekazanie w³asnych danych. Pani Anna Szpor
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wraz z wnuczk¹ Magd¹ uprzejmie udostêpni³y
kolekcjê motyli dr (�) Romualda Szpora w Dzier-
¿oniowie. Dziêkujemy równie¿ niemieckim
Kolegom w osobach: Thomas Sobczyk (Hoyer-
swerda), dr Jörg Gelbrecht (Königs Wusterhau-
sen) oraz Manfred Kleße (Wriezen) za pomoc
w oznaczeniach, uzyskaniu �róde³ literaturo-
wych oraz w pracach terenowych.
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Neue und seltene Lepidopteren aus der Niederschlesischen
Heidelandschaft und den Sudeten � Fortsetzung

Zusammenfassung
Die Verfasser geben Standorte für 46 Lepidopterenarten aus den Familien Hesperiidae,

Geometridae, Noctuidae, Psychidae und Pyralidae an. Es handelt sich hier bei 6 Arten um
erste Funde für die Wojewodschaft Dolny �l¹sk (Niederschlesien), oder um erneute Belege
von seltenen Arten nach einer 50-jährigen Pause. Das Vorkommen mancher von diesen Arten
wurde in der Fachliteratur bereits schon bezweifelt � und so hielten die Verfasser es für sinn-
voll diesen unsicheren Angaben nachzugehen. Ferner wurden kurze Bemerkungen zur Bioto-
pwahl, zur Nahrungswahl der Raupen, wie auch zum tiergeographischen Charakter der be-
handelten Arten beigefügt. Auch der aktuelle Stand der Erforschung der hier behandelten
Schmetterlingsfamilien in der Niederschlesischen Heidelandschaft und in den Sudeten wurde
kommentiert. Der besondere Artenreichtum sowie die Bedeutung von xerophilen und thermo-
philen Arten für die Wissenschaft, wie auch Probleme von Bedrohungen und Möglichkeiten
des Schutzes insbesondere von Heide- und Dünenbewohnern im untersuchten Gebiet wur-
den unterstrichen.

Nové údaje o vzácných druzích motýlù (Lepidoptera) na území
Dolnoslezských borù (Bory Dolno�l¹skie) a Sudet (pokraèování)

Souhrn
Autoøi uvádìjí místa výskytu 46 druhù motýlù z èeledí Hesperiidae, Geometridae, Noctu-

idae, Psychidae a Pyralidae. Jsou to jejich první nálezy na území dne�ního vojvodství Dolní
Slezsko (6 druhù) nebo opìtovné potvrzení výskytu vzácných druhù po padesáti letech. Výskyt
nìkterých z nich budil pochybnosti ji� ve star�í literatuøe, zatímco v nové byly pøehlí�eny
nebo jejich pozorování vy�adovala potvrzení.

Kromì toho èlánek obsahuje krátkou úvahu o stanovi�tních preferencích, o �ivných ro-
stlinách a  také o zoogeografickém charakteru uvedených druhù. Komentován je aktuální stav
poznání motýlù (pøedev�ím zkoumaných èeledí) v Dolnoslezských borech a v Sudetech.
Zdùraznìno je výjimeèné bohatství a vìdecká hodnota xerofilních a termofilních druhù, a
také zdroje jejich ohro�ení a mo�nosti ochrany, a to pøedev�ím u fauny dun a vøesovi�� Dolno-
slezských borù.

ADAM MALKIEWICZ, ANDRZEJ KOKOT

Adresy autorów:
Instytut Zoologiczny
Uniwersytet Wroc³awski
ul. Sienkiewicza 21
50-335 Wroc³aw
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Krzysztof Zaj¹c

Gniazdowanie czeczotki Carduelis flammea
(L., 1758) u podnó¿a Karkonoszy

Od drugiej po³owy XX. wieku obserwuje
siê w Europie ekspansjê czeczotki, która pro-
wadzi do pojawiania siê coraz to nowych sta-
nowisk gatunku (CRAMP i PERRINS 1994). W Pol-
sce jego gniazdowanie stwierdzono w latach
60. w Tatrach i Sudetach (Karkonosze) (DYRCZ

1973, TOMIA£OJÆ 1990), przy czym po czeskiej
stronie Karkonoszy gniazdowa³a ju¿ w 1953
roku (FLOUSEK 1988, FLOUSEK i GRAMSZ 1999). W
latach 70. prawdopodobnie gniazdowa³a na
�nie¿niku i w Górach Sowich (JAKUBIEC 2001).
Oprócz wspomnianych stanowisk gniazdowa-
nie tego gatunku stwierdzono równie¿ w Gó-
rach Bystrzyckich i Izerskich oraz na polskim
wybrze¿u (DYRCZ i in. 1991, MIKUSEK 1996, SI-
KORA 2001).

W roku 2003 stwierdzi³em gniazdowanie
czeczotki na obszarze Stawów Podgórzyñskich
(kompleks �Sobieszów�, wg GRAMSZ 1991) po-
³o¿onych na wysoko�ci 350 m n.p.m. Po raz
pierwszy obecno�æ gatunku stwierdzi³em 4
czerwca, prowadz¹c na tym terenie od³owy
dziwonii Carpodacus erythrinus, podczas któ-

rych z³apa³a siê w sieci samica czeczotki (for-
ma cabaret) (fot.1). W dniach 9-14 czerwca na
terenie stawu �Pole�ny� dwukrotnie napotka-
³em �piewaj¹cego samca, za� 22 czerwca ob-
serwowa³em kopulacjê pary ptaków, poprze-
dzon¹ po�cigiem samca za samic¹, wydaj¹c¹
g³os alarmowy. Oba osobniki obserwowa³em
w tej okolicy przez prawie ca³y lipiec. Czêsto-
kroæ ptaki znika³y w m³odniku brzozowym
porastaj¹cym staw �Wrzosowy�, co mog³o su-
gerowaæ obecno�æ tam lub w s¹siedztwie gniaz-
da. Niestety pomimo poszukiwañ nie uda³o mi
siê go odnale�æ. Wiêkszo�æ obserwacji obojga
doros³ych ptaków mia³a miejsce w odleg³o�ci
do 200 m od prawdopodobnego miejsca po³o-
¿enia gniazda. 26 lipca w pobli¿u tego miejsca
obserwowa³em parê ptaków z 2 m³odymi. Do-
tychczas gatunek ten stwierdzany by³ w Kotli-
nie Jeleniogórskiej tylko w okresie zimowym.
Jego gniazdowanie u podnó¿a Karkonoszy (460
m n.p.m.) stwierdzono ju¿ w 1983 roku po cze-
skiej stronie granicy (FLOUSEK 1988).

Fot.1. Samica czeczotki Carduelis flammea schwytana 04.06.2003 na
stawach �Sobieszów�. (fot. T. Zaj¹c)

Oba stawy na terenie któ-
rych obserwowa³em parê pta-
ków by³y pozbawione wody
i poro�niête p³atami zaro�li
brzozowych, olchowych oraz
lu�niej rozmieszczonymi m³o-
dymi wierzbami. Wnêtrze sta-
wu �Pole�ny� miejscami two-
rzy torfowisko (GRAMSZ 2002).

Zarówno w polskich gó-
rach jak i na wybrze¿u popu-
lacje lêgowe czeczotki s¹ wy-
ra�nie zwi¹zane z obszarami
poro�niêtymi kosodrzewin¹,
Pinus mugo TURRA (DYRCZ i in.
1991, WALASZ i MIELCZAREK

1992, SIKORA 2001). Poza tym
pary stwierdzano na torfowi-
skach i w podmok³ej olszynie
(przegl¹d w: JAKUBIEC 2001). Na
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obszarze czeskich Karkonoszy gatunek ten
wchodzi nawet do zieleni miejskiej (FLOUSEK i
GRAMSZ 1999), co jest coraz powszechniejszym
zjawiskiem równie¿ w zachodniej Europie
(SCHMIDT 1984, HEIDER i JOST 1991). ERNST (1988,
za: SIKORA 2001) w�ród czynników sprzyjaj¹cych
ekspansji czeczotki wymienia m.in. jej plastycz-

no�æ w wyborze siedlisk lêgowych oraz du¿e
spektrum pokarmowe. Moje obserwacje potwier-
dzaj¹, ¿e w pierwszej kolejno�ci gatunek zasie-
dla szczytowe partie gór, a dopiero potem tere-
ny podgórskie. Nale¿y wiêc spodziewaæ siê ko-
lejnych obserwacji czeczotki w sezonie lêgo-
wym z coraz to nowych stanowisk w kraju.
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Brütende Birkenzeisige Carduelis flammea LINNAEUS, 1758
im nördlichen Vorland des Riesengebirges

Zusammenfassung
Im Jahr 2003 wurde im Teichgebiet �Stawy Podgórzyñskie� ein Brutpaar des Birkenzeisigs

Carduelis flammea festgestellt. Die erwachsenen Vögel wurden im Teichgebiet ab dem 4. Juni
festgestellt und am 26. Juli konnte ein Paar mit zwei Jungvögeln beobachtet werden. Die
Vögel hielten sich in der Nähe von abgelassenen Teichen auf, wo kleine Birken, Erlen und
strauchförmige Weiden wachsen. Es handelt sich hier um die erste Beobachtung eines Brut-
paares des Birkenzeisigs im nördlichen Vorland des Riesengebirges.

Hnízdìní èeèetky zimní Carduelis flammea LINNAEUS, 1758 na úpatí Krkono�

Souhrn
V roce 2003 bylo u rybníkù v Podgorzynì (Stawy Podgórzyñskie, 350 m n. m.) zazna-

menáno hnízdìní páru èeèetek Carduelis flammea. Ptáci se v území zdr�ovali od 4. èervna,
26. èervence byl pár pozorován spoleènì s dvojicí mláïat. Ptáci pøebývali na vypu�tìných
rybnících, ze znaèné èásti porostlých bøezovým a ol�ovým náletem a roztrou�enými mladými
vrbami. Jde o první známý pøípad hnízdìní tohoto ptaèího druhu na úpatí polských Krkono�.

Adres autora:
ul. Wolno�ci 305/4
58-560 Jelenia Góra
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Bo¿ena Gramsz

Liczebno�æ i rozmieszczenie
rzadszych gatunków ptaków lêgowych
w polskiej czê�ci Karkonoszy w latach 1990-2003

Do najwa¿niejszych prac sprzed 1945 r.
omawiaj¹cych awifaunê Karkonoszy nale¿¹
opracowania: SCHNEIDERA (1892), FRIEDRICHA

(1908,1909), MAYHOFFA (1923), PAXA (1925) oraz
MARTINIEGO (1926). Najstarszymi �ród³ami na ten
temat s¹ pochodz¹ce z XVII w. prace SCHWENCK-
FELDA (1603) oraz z pierwszej po³owy XIX w �
publikacje GLOGERA (1833) i TOBIASA (1847).

Po roku 1945 wydano trzy ca³o�ciowe
opracowania dotycz¹ce awifauny tego terenu. S¹
to w kolejno�ci: praca DYRCZA (1973), omawiaj¹-
ca wszystkie stwierdzone do tej pory w polskiej
czê�ci Karkonoszy gatunki ptaków (wliczaj¹c
w to równie¿ okres sprzed 1945 r.), praca MILESA

(1986), w której autor podaje wszystkie gatunki
dotychczas obserwowane na obszarze ca³ych
Karkonoszy, oraz praca FLOUSKA i GRAMSZ (1999),
opisuj¹ca gatunki ptaków lêgowych stwierdzone
metod¹ atlasow¹ w latach 1991-1994 w ca³ych
polsko-czeskich Karkonoszach.

Niniejsza publikacja dotycz¹ca rozmiesz-
czenia i liczebno�ci rzadszych gatunków lêgo-
wych w polskiej czê�ci gór, stanowi pewnego
rodzaju uzupe³nienie ostatniej z wcze�niej wy-
mienionych prac, w której to liczebno�ci po-
szczególnych gatunków podano wy³¹cznie w
sposób sumaryczny dla ca³ych Karkonoszy, bez
rozgraniczeñ na czê�æ polsk¹ i czesk¹, co jest
ma³o przydatne do porównañ z opracowania-
mi polskimi, oraz gdzie ze wzglêdów meto-
dycznych (badania w polach atlasowych) przy-
jêto granice badanego terenu obejmuj¹ce nie-
co szerszy obszar ni¿ Karkonosze zdefiniowa-
ne jako odrêbna jednostka fizyczno-geograficz-
na. Podobnie publikacja GRAMSZ i FLOUSEK (1998)
odnosi siê do Karkonoszy o poszerzonych gra-
nicach i ponadto zawiera jedynie wstêpne dane.

Teren badañ i metodyka

Karkonosze po³o¿one s¹ w Sudetach Za-
chodnich. Stanowi¹ najwiêkszy i najwy¿szy
masyw górski w obrêbie Sudetów o ³¹cznej
powierzchni 650 km2, z czego 30% przypada
na terytorium Polski (185 km2) (ryc. 1). D³ugo�æ
masywu (NW-SE) wynosi 36 km, szeroko�æ �
20 km. Od pó³nocy Karkonosze granicz¹
z Kotlin¹ Jeleniogórsk¹ prostolinijnym progiem
na linii: Piechowice-Sobieszów-Podgórzyn-Sos-
nówka-Mi³ków a dalej wzd³u¿ linii ³amanej:
Mi³ków-Karpacz-Kowary. Od wschodu grani-
ca Karkonoszy przebiega na linii: Prze³êcz Ko-
warska-Paczyn-Jarkowice. Od po³udnia za gra-
nicê badanego terenu przyjêto granicê Pañstwa.
Od zachodu granica biegnie od Prze³êczy
Szklarskiej do Piechowic dolin¹ rzeki Kamien-
nej (KONDRACKI 1994).

Najintensywniejsze badania liczebno�ci
i rozmieszczenia ptaków w Karkonoszach pro-
wadzono w latach 1990-1994, w przypadku
niektórych gatunków podano równie¿ bardziej
aktualne dane z lat 1995-2003. W 1990 r. pro-
wadzono badania ilo�ciowe ptaków na 8 tran-
sektach o �redniej d³ugo�ci 7.5 km (od 4.5-13.9
km) i szeroko�ci 100 m, powtarzanych cztero-
krotnie w ci¹gu sezonu (w sumie 240 km) (TO-
MIA£OJÆ 1981, VERNER 1985). W latach 1991-94
prowadzono kontrole wzd³u¿ 90 tras o �red-
niej d³ugo�ci 8.8 km (od 2.6-33.5 km, w sumie
796 km) zlokalizowanych w obrêbie pól atla-
sowych (33 pola o rozmiarach: 2.9 x 2.8 km �
badania w ramach wspólnych z Czechami prac
nad Atlasem ptaków lêgowych Karkonoszy �
FLOUSEK i GRAMSZ 1999). W 1991-94 r. skontro-
lowano 120 km cieków wodnych (25 potoków)
w celu lokalizacji stanowisk Cinclus cinclus
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Ryc.1. Teren badañ.

oraz Motacilla cinerea. Wszystkie badania pro-
wadzono w sezonie lêgowym ptaków tj. od
kwietnia do czerwca ka¿dego roku, z odpo-
wiednim czasowym przesuniêciem, w zale¿-
no�ci od wysoko�ci n.p.m. (IV-VI w ni¿szych
po³o¿eniach górskich, V-VII w wy¿szych par-
tiach gór).

Wykaz gatunków

Haliaeetus albicilla � bielik
W 1999 r. po raz pierwszy stwierdzony

w Karkonoszach jako lêgowy, w okolicach Ja-
gni¹tkowa (720 m. n.p.m.) (DYBALSKI w PA£UCKI

1999). Ptaki gnie�dzi³y siê w tym samym gnie�-
dzie równie¿ w 2000 r. (1 m³ody), po czym
�wierk, na którym by³o zbudowane gniazdo uleg³
z³amaniu, za� próba lêgu w nastêpnych latach
na s¹siednim �wierku nie powiod³a siê (DYBALSKI

� inf. ustna). Ponownie bielik zagnie�dzi³ siê
z sukcesem (2 m³ode) w 2003 r. w okolicach
Sobieszowa (595 m n.p.m.) (GRAMSZ mat. npbl.).

Aquila pomarina � orlik
W latach 1990-94 � 1 para prawdopodob-

nie lêgowa w rejonie Lasockiego Grzbietu
(ok. 900 m  n.p.m.) (FLOUSEK i GRAMSZ 1999).

Bonasa bonasia � jarz¹bek
Bardzo rzadki gatunek prawdopodobnie

lêgowy. W latach 1990-94 obserwowany na
trzech stanowiskach w grzbietowych partiach
gór, od 900 m (Lasocki Grzbiet) do 1450 m
n.p.m. (£abski Szczyt) (FLOUSEK i GRAMSZ 1999).
W latach 1998-2000 stwierdzony tutaj na 10
stanowiskach na wysoko�ci 580-1200 m n.p.m.
(TOMIA£OJÆ i STAWARCZYK 2003).

Tetrao tetrix � cietrzew
W latach 1990-94 w �cis³ych granicach fi-

zyczno-geograficznych Karkonoszy polskich
stwierdzono oko³o 30 tokuj¹cych samców i 20
samic na 20-25 stanowiskach, na wysoko�ci od
900 m (Kocierz) do 1490 m. n.p.m. (Smogor-
nia) (w granicach lub bezpo�rednim s¹siedz-
twie Karkonoskiego Parku Narodowego � 24
samce i 18 samic) (ryc. 2). Najliczniejsze sta-
nowiska znajdowa³y siê w szczytowych par-
tiach Kozackiej Doliny i Hutniczego Grzbietu
oraz na Prze³êczy Karkonoskiej, pod �mielcem,
na Mumlawskim Wierchu i w okolicach Wiel-
kiego Stawu, poza tym: na Hali Szrenickiej, tor-
fowisku Úpa na Równi pod �nie¿k¹, na Kowar-
skim i Lasockim Grzbiecie oraz w okolicach
Prze³êczy Okraj. Gatunek wystêpuje w pobli-
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¿u górnej granicy lasu oraz w bardziej wyle-
sionych partiach regla górnego, jak te¿ na
wierzchowinie, w s¹siedztwie subalpejskich tor-
fowisk wysokich.

Tetrao urogallus � g³uszec

Fot. 1. Zbocze Czarnego Grzbietu  � piêtro alpejskie
(fot. A. Raj).

Fot. 2. Równia pod �nie¿k¹ � tundra karkonoska (fot.  A. Raj).

Kopa miêdzy Zache³miem a Przesiek¹ (6 par),
Grzybowiec (5 par) oraz Sobiesz (4 pary). Na
pocz¹tku XX w. siniaki notowano w Karkono-
szach do 700 m n.p.m. (EMMRICH 1922). DYRCZ

(1973) podaje stwierdzenia lêgów tego gatun-
ku do wysoko�ci 1000 m n.p.m. Siniak w Kar-
konoszach zasiedla starsze, stosunkowo zdro-
we drzewostany bukowe i mieszane (buk,
�wierk), z niezbêdnym wystêpowaniem dziu-
plastych drzew.

Bubo bubo � puchacz
Gatunek ze strony polskiej Karkonoszy

nigdy wcze�niej nie podawany (DYRCZ 1973,
DYRCZ i in. 1991). W latach 1995-96 stwier-
dzony na dwóch stanowiskach: na Chojni-
ku i w okolicach Micha³owic (FLOUSEK

i GRAMSZ 1999). W 2002 r. stwierdzono na
obu stanowiskach czynne gniazda (1-2 m³o-
de) (R¥PA£A � inf. ustna). W 2003 r. potwier-
dzono gniazdowanie pary z okolic Micha-
³owic w nieco innym miejscu ni¿ w roku
poprzednim (GRAMSZ mat. npbl). Wszystkie
miejsca gniazdowania na ska³kach granito-
wych w lasach mieszanych, na wysoko�ci
500-600 m n.p.m.

Glaucidium passerinum � sóweczka
Po raz pierwszy gatunek stwierdzono

w pobli¿u terenu badañ w 1995 r. w okolicach
Szklarskiej Porêby (FLOUSEK i GRAMSZ 1999). PA-
£UCKI (2000) w wyniku wstêpnych badañ nad

Bardzo rzadki gatunek
prawdopodobnie lêgowy.
W latach 1990-94 obser-
wowano ³¹cznie po stro-
nie polskiej gór � 7 osob-
ników, w tym 2 samce; od
850 m (Jakuszyce) do
1260 m n.p.m. (Kowarski
Grzbiet) (ryc. 3).

Columba oenas � siniak
W polskiej czê�ci Kar-

konoszy stwierdzany mak-
symalnie do wysoko�ci
900 m n.p.m. (Dolina
Wrzosówki). Liczebno�æ
w latach 1990-94 wynosi-
³a 50-58 par (ryc. 4). Naj-
liczniejsze stanowiska to:
Chojnik i ¯ar (14 par),
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Ryc. 2. Rozmieszczenie stanowisk Tetrao tetrix  w latach 1990-94. samce �     ,  samice �

Ryc. 3. Rozmieszczenie stanowisk Tetrao urogallus w latach 1990-94. samce �     ,  samice �
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Ryc. 4. Rozmieszczenie par Columba oenas  w latach 1990-94.

Liczebno�æ i rozmieszczenie rzadszych gatunków ptaków lêgowych w polskiej czê�ci Karkonoszy...

Ryc. 5. Rozmieszczenie stanowisk odzywaj¹cych siê samców oraz par Glaucidium passerinum w latach 2000-
2003.
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Fot. 3. Górnoreglowy bór �wierkowy (fot. A.Raj).

BO¯ENA GRAMSZ

Ryc. 6. Rozmieszczenie stanowisk odzywaj¹cych siê samców Aegolius funereus w latach 1990-2001.
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jego liczebno�ci¹ w reglu dolnym Karkonoszy
polskich podaje 15-19 stanowisk odzywaj¹cych
siê godowo samców lub par. W latach 2000-
2003, w wyniku liczeñ na ca³ym obszarze pol-
skich gór (oba regle) stwierdzono 25-27 stano-
wisk odzywaj¹cych siê samców lub par na
wysoko�ci od 400 m (Podgórzyn) do 1250 m
n.p.m. (Bia³y Jar) (GRAMSZ i ZAJ¥C, mat. npbl.,
ryc. 5). Ca³kowit¹ liczebno�æ karkonoskiej po-
pulacji mo¿na oszacowaæ na 30-35 par.

Aegolius funereus � w³ochatka
W latach 1990-2001 w Karkonoszach pol-

skich stwierdzono 18-20 stanowisk samców
odzywaj¹cych siê g³osem godowym, na wyso-
ko�ci od 500 m (Dolina Kamiennej) po górn¹
granicê lasu � 1300 m n.p.m. (Kocio³ £omnicz-
ki) (ryc. 6).

stwierdzono 230-235 par ptaków, natomiast
bior¹c pod uwagê dane z lat 1990-2003 mo¿-
na szacowaæ karkonosk¹ populacjê na 260-280
par (ryc. 9) Liczbê par ustalono na podstawie
znalezionych gniazd oraz stwierdzeñ �piewa-
j¹cych samców b¹d� ptaków z pokarmem lub
materia³em gniazdowym. W latach 1990-94
�rednie zagêszczenie par w przeliczeniu na 1
km kontrolowanego potoku (w sumie 25 poto-
ków o ³¹cznej d³ugo�ci 120 km), wynosi³o 1.7
pary. Najmniejsze zagêszczenie zanotowano na
Malinie (0.3 pary/1 km), za� najwiêksze na po-
tokach: Podgórnej (3.2 pary/1 km), Pl¹sawie (2.7
pary/1 km), £omnicy (2.6 pary/1 km) oraz Ka-
miennej (2.4-2.5 pary/1 km). W latach 1998-
2003 zagêszczenie na Kamiennej wzros³o do
�rednio 3.7 pary/1 km. Minimalne zanotowa-

Fot. 4. Uboga buczyna sudecka regla dolnego (fot. A.Raj).

Picus canus � dziêcio³ zie-
lonosiwy

W latach 1990-94 na te-
renie Karkonoszy polskich
wystêpowa³o 12-15 par (ryc.
7). Gatunek ten zasiedla tu-
taj lasy li�ciaste i mieszane,
g³ównie bukowe, stwierdza-
ny maksymalnie do wysoko-
�ci 1000 m n.p.m. (Kozacka
Dolina).

Anthus spinoletta � siwer-
niak

Nieliczny gatunek
gnie¿d¿¹cy siê w najwy¿-
szych partiach Karkonoszy,
ponad górn¹ granic¹ lasu. W
latach 1990-94 stwierdzono
w sumie 35-40 stanowisk
�piewaj¹cych samców w
wyra�nych dwóch skupie-
niach w rejonie najwy¿-
szych szczytów: �nie¿ki i
Wielkiego Szyszaka, na wy-
soko�ci od 1160 m. (Pod
£abskim Szczytem) do 1600
m n.p.m. (�nie¿ka) (ryc. 8).

Motacilla cinerea � pliszka
górska

W latach 1990-94 na te-
renie Karkonoszy polskich

Liczebno�æ i rozmieszczenie rzadszych gatunków ptaków lêgowych w polskiej czê�ci Karkonoszy...
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Ryc. 7. Rozmieszczenie par Picus canus w latach 1990-94.

BO¯ENA GRAMSZ

Ryc. 8. Rozmieszczenie stanowisk �piewaj¹cych samców Anthus spinoletta w latach 1990-94.
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Ryc. 9. Rozmieszczenie par Motacilla cinerea w latach 1990-94.

Ryc. 10. Rozmieszczenie par Cinclus cinclus w latach 1990-94.
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no tutaj w 1999 r. (3.0 pary/1 km), prawdopo-
dobnie ze wzglêdu na prowadzone tutaj wtedy
prace remontowe murów oporowych, oraz
maksymalne w 2003 r. (3.9 pary/1 km) (odci-
nek Kamiennej od Szklarskiej Porêby Górnej
do Piechowic -8.4 km). Wzrost zagêszczenia
ptaków na Kamiennej móg³ byæ spowodowa-
ny z jednej strony popraw¹ jako�ci wody w tym
potoku w ostatnich latach (Raport 1992, 1996,
1998, Komunikat 2000), z drugiej za� zwiêk-
szeniem liczby potencjalnych miejsc lêgu
(sztuczne norki w murach oporowych). Gene-
ralnie gatunek lêgowy od podnó¿a gór do 1400
m n.p.m. (Równia pod �nie¿k¹ � �ród³a £om-
niczki).

Cinclus cinclus � pluszcz
Nieliczny gatunek lêgowy, od podnó¿a do

1350 m n.p.m. (Kaskady £omniczki). W latach
1990-94 w polskiej czê�ci gór na 22 ciekach
wodnych wykazano obecno�æ 35-40 par (ryc.
10). W 1998-2001 liczebno�æ pluszcza wzro-
s³a na ca³ym obszarze do 50-55 par (19 poto-
ków) (CZAPULAK i in. 2001). Wzrost liczebno�ci
zanotowano g³ównie w zachodniej czê�ci gór,

Fot. 5. Las mieszany piêtra pogórza na zboczach Chojnika  (fot. A. Raj)

BO¯ENA GRAMSZ

co wi¹za³o siê ze znaczn¹ popraw¹ jako�ci wód
na tym terenie, wcze�niej silnie zanieczyszczo-
nych i o znacznie podwy¿szonej kwasowo�ci
ze wzglêdu na nap³ywaj¹ce tu z zachodu masy
powietrza znad £u¿yckiego Zag³êbia Wêgla
Brunatnego (Raport 1992, 1996, 1998, Komu-
nikat 2000). W najwiêkszym stopniu dotyczy-
³o to potoku Kamiennej, gdzie na przestrzeni
lat 1987-2000 mia³ miejsce prawie czterokrot-
ny wzrost liczebno�ci pluszcza (1987� 3 pary,
1990-94 � 7-8 par, 2000� 10-11 par; odcinek
Kamiennej od Szklarskiej Porêby Górnej do
Piechowic Dolnych, 11 km). Najwiêksze za-
gêszczenia tego gatunku w polskich Karkono-
szach zanotowano na £omnicy � 1.1 pary/1 km
(od Dzikiego Wodospadu do Brzezia Karkono-
skiego, 4.5 km, 1998-99) oraz na Kamiennej �
0.9� 1.0 pary/1 km (od Szklarskiej Porêby Gór-
nej do Piechowic Dolnych, 11 km, 1998-2000)
(FLOUSEK i GRAMSZ 1999, GRAMSZ w CZAPULAK i in.
2001).

Prunella collaris � p³ochacz halny
Rzadki gatunek gnie¿d¿¹cy siê w najwy¿-

szych partiach Karkonoszy, od 1300 m (Kot³y:
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Ryc. 11. Rozmieszczenie par Prunella collaris w latach 1990-94.

Ma³ego i Wielkiego Stawu), do 1600 m n.p.m.
(�nie¿ka). W latach 1990-94 w polskiej czê�ci
gór stwierdzono w sumie 8-10 par (Kot³y �nie¿-
ne � 3-4 pary, �nie¿ka � 2-3 pary, Kocio³ Ma³e-
go Stawu � ok. 2 pary i Kocio³ Wielkiego Stawu
� ok. 1 para) (ryc. 11). Zasiedla �ciany skalne i
go³oborza kot³ów polodowcowych i najwy¿-
szych szczytów (DYRCZ 1977).

Luscinia svecica � podró¿niczek
W Karkonoszach gniazduje pó³nocnoeuro-

pejski podgatunek L. s. svecica. Po polskiej stro-
nie gór po raz pierwszy stwierdzony jako lêgo-
wy w 1985 r. (GRAMSZ 1986), chocia¿ ptaki ob-
serwowano tutaj ju¿ wcze�niej (DYRCZ 1973).
W latach 1990-94 w polskiej czê�ci Karkono-
szy gnie�dzi³o siê 5-6 par na torfowiskach: Úpa
na Równi pod �nie¿k¹ oraz pod Smogorni¹ (ryc.
12). Gatunek zasiedlaj¹cy zaro�la kosodrzewi-
ny na subalpejskich torfowiskach wysokich na
wysoko�ci oko³o1400 m n.p.m.

Turdus torquatus � drozd obro¿ny
W Karkonoszach wystêpuj¹ dwa wzajem-

nie krzy¿uj¹ce siê podgatunki: �rodkowoeuro-

pejski � T. t. alpestris (wystêpuj¹cy powszech-
nie) oraz pó³nocnoeuropejski � T. t. torquatus
(wystêpuj¹cy wyj¹tkowo) (FLOUSEK i GRAMSZ

1999). W latach 1990-97 w polskiej czê�ci
Karkonoszy stwierdzono 35-40 par tych ptaków
(ryc. 13). Wszystkie stanowiska w obrêbie Kar-
konoskiego Parku Narodowego. DYRCZ (1973)
w latach 1960-70 ocenia³ populacjê tego ga-
tunku na tym obszarze na 12-15 par. Rozmiesz-
czenie podawanych przez niego stanowisk ge-
neralnie pokrywa siê ze stanem aktualnym. Po
polskiej stronie gór drozd obro¿ny wystêpuje
g³ównie w strefie lasów górnoreglowych i ko-
sodrzewiny, a najliczniej w s¹siedztwie górnej
granicy lasu, generalnie od 900 m. (dolina So-
potu) do 1500 m n.p.m. (E stoki �nie¿ki).

Phylloscopus trochiloides � wójcik
W 1993 r. (VI-VII) po polskiej stronie Kar-

konoszy stwierdzono 3 stanowiska �piewaj¹-
cych samców: dwa w N i E czê�ci Kot³a Ma³e-
go Stawu (1200-1260 m n.p.m.) oraz jedno w
okolicy Stawków �nie¿nych na stokach Wiel-
kiego Szyszaka (1280 m n.p.m.) (KF 3916) W
2002 r., mimo poszukiwañ nie uda³o siê po-
wy¿szych stanowisk potwierdziæ  (DRAZNY, KO-
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Ryc. 12. Rozmieszczenie par Luscinia svecica w latach 1990-94.

BO¯ENA GRAMSZ

Ryc. 13. Rozmieszczenie par Turdus torquatus w latach 1990-97.
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Ryc. 14. Rozmieszczenie par Ficedula parva w latach 1990-94.

Ryc. 15. Rozmieszczenie stanowisk Nucifraga caryocatactes w latach 1990-94.
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Ryc. 16. Rozmieszczenie stanowisk Corvus corax w latach 1990-94.

Ryc. 17. Rozmieszczenie par Carduelis flammea w latach 1990-94. pary o gniazdowaniu pewnym lub praw-
dopodobnym �     , pary o gniazdowaniu mo¿liwym �
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£ODZIEJCZYK, POLA i RYBARCZYK � inf. ustna; oraz
obserwacje w³asne).

Ficedula parva � mucho³ówka ma³a
W latach 1990-94 w Karkonoszach pol-

skich stwierdzono oko³o 20 par, g³ównie w la-
sach bukowych i mieszanych (buk, �wierk) z
obecno�ci¹ dziuplastych drzew (ryc. 14). Wy-
stêpuje od podnó¿a gór do wysoko�ci 800 m
n.p.m. (miêdzy dolinami Sopotu i Polskiego
Potoku). Najliczniejsze stanowiska tego gatun-
ku znajduj¹ siê na Chojniku i ¯arze (w 1990-
94 � do 11 par).

Ficedula albicollis � mucho³ówka bia³oszyja
W 1990 r. � jedna para prawdopodobnie

lêgowa w Karpaczu, w zadrzewieniach parko-
wych w okolicach Muzeum Sportu i Turystyki
(oko³o 600 m n.p.m.). Gatunek w Karkonoszach
wystêpuj¹cy sporadycznie, którego gniazdowa-
nie nie zosta³o potwierdzone (FLOUSEK i GRAMSZ

1999).

Nucifraga caryocatactes � orzechówka
W latach 1990-94 w polskiej czê�ci Kar-

konoszy stwierdzono 35-38 par (na podstawie
kilkukrotnych obserwacji ptaków na tych sa-
mych stanowiskach oraz znalezionych gniazd)
(ryc. 15). Gatunek lêgowy od 600 m (¯ar) do
1200 m n.p.m. (Kocio³ Ma³ego Stawu, Kowar-
ski Grzbiet). Ptaki obserwowano równie¿ wy-
¿ej � w piêtrze subalpejskim, do 1350 m n.p.m.
(Czarna Prze³êcz).

Corvus corax � kruk
Nieliczny gatunek lêgowy. Na podstawie

wielokrotnych spotkañ ptaków na tych samych
stanowiskach populacjê w polskiej czê�ci Kar-
konoszy w latach 1990-94 oceniono na 12-15
par (ryc. 16). Gatunek lêgowy od podnó¿a gór
(600 m � Chojnik) do górnej granicy lasu (1250
m n.p.m. � Kot³y �nie¿ne). Tokuj¹ce ptaki ob-
serwowano do 1600 m n.p.m. (�nie¿ka). Po pol-
skiej stronie gór wzrost spotkañ odnotowano po
1986 r., wcze�niej gatunek obserwowany spo-
radycznie. Charakterystyczne dla Karkonoszy
polêgowe koncentracje ptaków prawdopodob-
nie pochodz¹ z rozleglejszego obszaru ni¿ Kar-
konosze (FLOUSEK 1997, FLOUSEK i GRAMSZ 1999).

Carduelis flammea � czeczotka
Gatunek lêgowy w Karkonoszach od 1953

r. po czeskiej stronie i od pocz¹tków lat 60 po
polskiej stronie gór (DYRCZ 1973, FLOUSEK i
GRAMSZ 1999). W polskiej czê�ci w 1990-94

stwierdzono 20-25 par lêgowych lub prawdo-
podobnie lêgowych (wielokrotne obserwacje na
tych samych stanowiskach tokuj¹cych samców
b¹d� par, oraz ptaków z materia³em gniazdo-
wym lub pokarmem) oraz 20 par, których gniaz-
dowanie by³o mo¿liwe (obserwacje mniej sta-
cjonarnych tokuj¹cych samców lub par) (ryc.
17). Gatunek wystêpuj¹cy w Karkonoszach od
600 m (Jagni¹tków) do 1500 m n.p.m. (�nie¿-
ka), najliczniejszy w piêtrze subalpejskim miê-
dzy 1200 a 1400 m n.p.m. Stwierdzony rów-
nie¿ jako lêgowy w s¹siedztwie Karkonoszy, na
Stawach Podgórzyñskich, na wysoko�ci 350 m
n.p.m. (ZAJ¥C 2003).

Poza tym w Karkonoszach polskich w la-
tach 1990-2003 stwierdzono nastêpuj¹ce lêgo-
we lub prawdopodobnie lêgowe gatunki pta-
ków: Anas platyrhynchos, Pernis apivorus, Ac-
cipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo,
Falco tinnunculus, Falco subbuteo, Perdix per-
dix, Phasianus colchicus, Crex crex, Gallinago
gallinago, Scolopax rusticola, Columba livia,
Columba palumbus, Streptopelia decaocto,
Streptopelia turtur, Cuculus canorus, Strix alu-
co, Asio otus, Apus apus, Jynx torquilla, Picus
viridis, Dryocopus martius, Dendrocopos ma-
jor, Dendrocopos minor, Alauda arvensis, Ri-
paria riparia, Hirundo rustica, Delichon urbi-
ca, Anthus trivialis, Anthus pratensis, Motacilla
alba, Troglodytes troglodytes, Prunella modu-
laris, Erithacus rubecula, Phoenicurus ochruros,
Phoenicurus phoenicurus, Saxicola rubetra,
Oenanthe oenanthe, Turdus merula, Turdus pi-
laris, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Lo-
custella naevia, Acrocephalus palustris, Hippo-
lais icterina, Sylvia curruca, Sylvia communis,
Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Phylloscopus si-
bilatrix, Phylloscopus collybita, Phylloscopus
trochilus, Regulus regulus, Regulus ignicapillus,
Muscicapa striata, Ficedula hypoleuca, Aegi-
thalos caudatus, Parus palustris, Parus monta-
nus, Parus cristatus, Parus ater, Parus caeruleus,
Parus major, Sitta europaea, Certhia familiaris,
Oriolus oriolus, Lanius collurio, Garrulus glan-
darius, Pica pica, Corvus monedula, Corvus
corone, Sturnus vulgaris, Passer domesticus,
Passer montanus, Fringilla coelebs, Serinus se-
rinus, Carduelis chloris, Carduelis carduelis,
Carduelis spinus, Carduelis cannabina, Loxia
curvirostra, Carpodacus erythrinus, Pyrrhula
pyrrhula, Coccothraustes coccothraustes, Em-
beriza citrinella.
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Podsumowanie

DYRCZ (1973) podaje 139 gatunków ptaków
obserwowanych w polskiej czê�ci Karkonoszy
od czasów przedwojennych, w tym w latach
1960-70 autor stwierdzi³ 107 gatunków, w tej
liczbie 88 lêgowych i prawdopodobnie lêgo-
wych (76 i 12).

MILES (1986) w monografii dotycz¹cej ca-
³ych Karkonoszy wymienia w sumie 223 ga-
tunki jako dotychczas obserwowane na tym
terenie, w tym 152 gatunki lêgowe.

FLOUSEK i GRAMSZ (1999) w wyniku badañ
atlasowych na ca³ym obszarze gór podaj¹ ³¹cz-
n¹ liczbê 181 gatunków ptaków obserwowanych
w latach 1991-94, w tym 148 lêgowych lub
prawdopodobnie lêgowych, w polskiej czê�ci
gór � 127 a w czeskiej � 138 (ze wzglêdów me-
todycznych tj. kontrole w polach atlasowych,
objêto tu badaniami nieco szerszy obszar ni¿ Kar-
konosze w ujêciu fizyczno-geograficznym).

W latach 1990-94 na terenie Karkonoszy
polskich interpretowanych jako wyodrêbniona
jednostka fizyczno-geograficzna, stwierdzono
102 gatunki ptaków lêgowych lub prawdopo-
dobnie lêgowych, za� do chwili obecnej (2003)
liczba ta wzros³a do 108 gatunków.

Do gatunków nie wykazywanych przez
wcze�niejszych autorów na tym terenie (DYRCZ

1973, DYRCZ i in.1991) a lêgowych lub praw-
dopodobnie lêgowych w latach 1990-2003 na-
le¿¹: Haliaeetus albicilla, Aquila pomarina,
Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum,
Jynx torquilla, Dendrocopos minor, Riparia
riparia, Locustella naevia, Phylloscopus trochi-
loides i Ficedula albicollis. Wiêkszo�æ z wy¿ej
wymienionych gatunków zwiêkszy³a swoj¹
liczebno�æ i area³ w ostatnich dziesiêciole-
ciach równie¿ w skali kraju (Haliaeetus albicil-
la, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passeri-
num, Locustella naevia, Phylloscopus trochilo-
ides i Ficedula albicollis  TOMIA£OJÆ I STAWARCZYK

2003).
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Liczebno�æ i rozmieszczenie rzadszych gatunków ptaków lêgowych w polskiej czê�ci Karkonoszy...

Zahlenmäßiges Auftreten und Verbreitung seltener Brutvögel im
polnischen Teil des Riesengebirges in den Jahren 1990-2003

Zusammenfassung
Die Untersuchungen wurden am intensivsten in den Jahren 1990-1994 durchgeführt, aber

für einige Arten wurden aktuellere Daten aus den Jahren 1995-2003 angegeben. Insgesamt
wurden in den Jahren 1990-1994 in den genauen geographischen Grenzen des polnischen
Teils des Riesengebirges (185 km2) 102 Brutvogelarten oder wahrscheinliche Brutvogelarten
festgestellt, wobei diese Zahl bis zum Jahr 2003 auf 108 Arten angestiegen ist. Es treten hier
ziemlich umfangreiche Populationen von folgenden Arten auf: Tetrao tetrix (30 Hähne), Co-
lumba oenas (50-58 Paare), Glaucidium passerinum (25-27 Paare), Aegolius funereus (18-20
Paare), Anthus spinoletta (35-40 Paare), Motacilla cinerea (260-280 Paare), Cinclus cinclus
(50-55 Paare), Turdus torquatus (35-40 Paare), Ficedula parva (etwa 20 Paare) und Nucifraga
caryocatactes (35-38 Paare). Zu den von anderen Autoren (DYRCZ 1973, DYRCZ et all. 1991)  in
diesem Gebiet  nicht festgestellten Brutarten oder möglichen Brutarten gehörten in den Jahren
1990-2003: Aquila pomarina, Haliaeetus albicilla, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passe-
rinum, Jynx torquilla, Dendrocopos minor, Riparia riparia, Locustella naevia, Phylloscopus
trochiloides und Ficedula albicollis.
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Poèetnost a roz�íøení vzácnìj�ích druhù hnízdících ptákù v polské èásti
Krkono� v letech 1990-2003

Souhrn
Výzkum byl nejintenzivnìji provádìn v letech 1990-94, v pøípadì nìkterých druhù jsou

uvedeny je�tì aktuálnìj�í údaje (z let 1995-2003). Celkem bylo v letech 1990-94 v pøesnì
stanovených fyzickogeografických hranicích Krkono� (185 km2) potvrzeno 102 druhù hnízdících
(nebo pravdìpodobnì hnízdících) a v souèasnosti (2003) to je ji� 108 druhù. Vyskytují se tu
pomìrnì poèetné populace tìchto druhù: Tetrao tetrix (30 kohoutù), Columba oenas (50-58
párù), Glaucidium passerinum (25-27 párù), Aegolius funereus (18-20 párù), Anthus spinolet-
ta (35-40 párù), Motacilla cinerea (260-280 párù), Cinclus cinclus (50-55 párù), Turdus torqu-
atus (35-40 párù), Ficedula parva (asi 20 párù) a Nucifraga caryocatactes (35-38 párù). Mezi
druhy, které jiní autoøi (DYRCZ 1973, DYRCZ a kol. 1991) døíve v tomto území neuvádìli, ale
které zde hnízdily (nebo pravdìpodobnì hnízdily) v letech 1990-2003, patøí: Aquila pomari-
na, Haliaeetus albicilla, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Jynx torquilla, Den-
drocopos minor, Riparia riparia, Locustella naevia, Phylloscopus trochiloides a Ficedula albi-
collis.
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Pod wzglêdem zró¿nicowania i liczebno-
�ci chiropterofauny Ziemia K³odzka zosta³a
uznana za jeden z cenniejszych obszarów
w polskiej czê�ci Sudetów (BUØIÈ i in. 2001a).
Dotychczas przeprowadzone obserwacje nie
pozwala³y jednak na dok³adne opisanie wystê-
puj¹cych tam zgrupowañ nietoperzy, poniewa¿
wiêkszo�æ badañ ograniczona by³a do sezonu
zimowego oraz obiektów militarnych Twierdzy
K³odzkiej � najwiêkszego sztucznego zimowi-
ska nietoperzy na tym terenie (HAITLINGER 1976,
KEPEL w: POSTAWA i in. 1994, BUØIÈ i in. 2001a,
2001b, SZKUDLAREK  i in. 2002).

Jedynie w rejonie Gór Sto³owych w 1998 r.
przeprowadzono obserwacje rozmieszczenia i
liczebno�ci nietoperzy poza sezonem zimo-
wym (SZKUDLAREK i PASZKIEWICZ w: MIKUSEK i PI-
KULSKA 1999).

W 2002 roku przeprowadzono inwentary-
zacjê zimowych i letnich kolonii nietoperzy,

wszystkim w ostatniej dekadzie, co umo¿liwi-
³o prze�ledzenie zmian liczebno�ci kilku gatun-
ków zimuj¹cych w podziemiach Twierdzy
K³odzkiej.

W zwi¹zku z przewidywanym ostatnio
wp³ywem globalnego ocieplenia klimatu na
zmiany zasiêgów nietoperzy strefy umiarkowa-
nej (HUMPHRIES i in. 2002), w wysuniêtej  na po-
³udnie Kotlinie K³odzkiej mo¿na oczekiwaæ po-
jawienia siê gatunków wystêpuj¹cych w po³u-
dniowej Europie i wzrostu liczebno�ci gatunków
maj¹cych w Polsce pó³nocn¹ granicê zasiêgu.
Udokumentowanie tego procesu by³oby z pew-
no�ci¹ interesuj¹ce i wa¿ne dla poznania zmian,
którym podlega fauna nietoperzy pod wp³ywem
wspó³czesnych zmian klimatycznych. Z tego po-
wodu Kotlina K³odzka jest obszarem, na którym
powinny byæ prowadzone d³ugoterminowe ba-
dania monitoringowe obejmuj¹ce letnie i zimo-
we kolonie nietoperzy.

Fot. 1. Nocek w¹satek Myotis mystacinus  (fot. S. Telatyñski).

Sk³ad gatunkowy i liczebno�æ nietoperzy
(Chiroptera) w Kotlinie K³odzkiej

która stanowi wstêpne
rozpoznanie rozmiesz-
czenia i liczebno�ci tych
ssaków w rejonie Kotli-
ny K³odzkiej w okresie
hibernacji i rozrodu.

Podziemne obiekty
militarne s¹ w Polsce
wa¿nymi zimowiskami
nietoperzy, a ich obec-
no�æ mo¿e wp³ywaæ na
zmiany zasiêgów wystê-
powania niektórych ga-
tunków tych ssaków
(BOGDANOWICZ 1983, LE-
SIÑSKI 1986, KOKUREWICZ i
in. 1996). W pracy
uwzglêdniono niepubli-
kowane dane fauni-
styczne zbierane przez
ró¿nych autorów przede
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Teren badañ

Obserwacje prowadzono w Kotlinie K³odz-
kiej, zdefiniowanej jako odrêbna jednostka fi-
zyczno-geograficzna, odgraniczona od Rowu
Górnej Nysy i otaczaj¹cych j¹ Gór Bystrzyc-
kich, Sto³owych, Bardzkich i Masywu �nie¿ni-
ka (STAFFA i in. 1994, POTOCKI 1994) (ryc. 1). Ko-
tlina K³odzka wraz z Rowem Górnej Nysy two-
rz¹ najwiêksz¹ w Sudetach kotlinê �ródgórsk¹
zaliczan¹ do Sudetów �rodkowych (POTOCKI

1994, KONDRACKI 1994). Kotlina K³odzka ma po-
wierzchniê ok. 210 km2 i obejmuje lekko fali-
st¹ równinê o wysoko�ci 350-430 m n.p.m.,
ponad któr¹ wznosz¹ siê izolowane wzgórza.
Obszar charakteryzuje siê osadnictwem zloka-
lizowanym przede wszystkim wzd³u¿ dolin
rzecznych oraz urozmaiconym krajobrazem
rolniczym z niewielkimi obszarami le�nymi po-
³o¿onymi na wzniesieniach.

�rednia temperatura roczna mie�ci siê
w zakresie od 7 do 8 °C, temperatura stycznia
wynosi od -3,0 do -2,5°C, a lipca 16-17°C. Okres
wegetacyjny ze �rednimi temperaturami dobo-
wymi powy¿ej 5°C trwa ok. 190 dni i zaczyna
siê w pierwszej dekadzie kwietnia (PIASECKI

1997). Roczna suma opadów wynosi oko³o 600
mm i wzrasta w masywach górskich otaczaj¹-
cych ten teren. Opady �nie¿ne z regu³y poja-
wiaj¹ siê w ostatniej dekadzie pa�dziernika,
a ostatnie najczê�ciej koñcz¹ siê pod koniec
kwietnia, jednak czasami zdarzaj¹ siê tak¿e
w maju. Liczba dni z pokryw¹ �nie¿n¹ wynosi
�rednio 55 dni, ale zdarzaj¹ siê zimy praktycz-
nie bez�nie¿ne, na co wp³ywaj¹ wystêpuj¹ce
tu efekty fenowe (STAFFA i in. 1994).

Najwa¿niejszym zimowiskiem nietoperzy
s¹ stare fortyfikacje w K³odzku: Twierdza G³ów-
na i mniejszy od niej fort na Owczej Górze.
Dziêki obecno�ci w nich licznych, w wiêkszo-
�ci podziemnych pomieszczeñ, takich jak ka-
zamaty, galerie zewnêtrzne, magazyny amuni-
cji i korytarze kontrminowe (podziemne chod-
niki wychodz¹ce na przedpole twierdzy s³u¿¹-
ce do umieszczania min pod stanowiskami
wojsk atakuj¹cych twierdzê), oba obiekty do-
skonale nadaj¹ siê na zimowe schronienia nie-
toperzy. Temperatury wystêpuj¹ce w podzie-
miach zale¿¹ od po³o¿enia korytarzy oraz cyr-
kulacji powietrza. Wynosz¹ one od 0 do 2°C
w kazamatach i galeriach posiadaj¹cych strzel-
nice i inne otwory na zewn¹trz, oraz do 9°C
w chodnikach kontrminowych. Wilgotno�æ
wzglêdna powietrza w najcieplejszych czê-
�ciach podziemi zwykle przekracza 90%.

Podziemne korytarze Twierdzy G³ównej
(ryc. 2) s¹ po³o¿one na jej pó³nocno-zachod-
nim przedpolu. W kompleksie korytarzy ozna-
czonych literami A-O przebiega o�wietlona tra-
sa turystyczna obejmuj¹ca oko³o kilku procent
d³ugo�ci podziemi. Wej�cia odbywaj¹ siê
w grupach z przewodnikiem, a obiekt nie jest
dostêpny do swobodnego zwiedzania. Czê�æ
korytarzy, oznaczonych literami P-Z, dostêp-
nych jest z fosy w sposób niekontrolowany.

Materia³ i metody

W niniejszej pracy zawarto przede wszyst-
kim zweryfikowane wyniki inwentaryzacji przy-
rodniczej miasta i gminy K³odzko (KOKUREWICZ

i in. 2002a, b). Obserwacje terenowe poprze-
dzono rozes³aniem ankiet do nadle�nictw
z pro�b¹ o informacje dotycz¹ce miejsc wystê-
powania nietoperzy, rozmowami z pracownika-
mi Lasów Pañstwowych, proboszczami parafii,
w³a�cicielami i zarz¹dcami budynków oraz wy-
wiadami z mieszkañcami poszczególnych miej-
scowo�ci. Informacjê na temat badañ zamiesz-
czono równie¿ w lokalnym miesiêczniku �Zie-
mia K³odzka� (KOKUREWICZ i FURMANKIEWICZ 2002).

Inwentaryzacje zimowe prowadzono
w potencjalnych miejscach zimowania nieto-
perzy: w Twierdzy G³ównej, forcie na Owczej
Górze, forcie za koszarami (ul. Krasiñskiego),
podziemnym korycie potoku Jawornik w K³odz-
ku i piwnicach pa³acu w Gorzanowie. W okre-
sie jesiennym skontrolowano tak¿e kilkumetro-
wej d³ugo�ci Grotê na Huberku.

Poniewa¿ budzenie zimuj¹cych nietoperzy
powoduje znaczne straty ich masy i mo¿e do-
prowadziæ do zmniejszenia prze¿ywalno�ci
(THOMAS i in. 1990, SPEAKMAN i in. 1991), zimu-
j¹ce nietoperze oznaczano do gatunku bez ich
chwytania. W kilku przypadkach zimuj¹ce
osobniki nocka w¹satka (Myotis mystacinus)
i nocka Brandta (Myotis brandtii) oznaczono na
podstawie cech zewnêtrznych (GÖRNER i HAC-
KETHAL 1987, SCHOBER i GRIMMBERGER 1998) (tab.
3 i 4), co mo¿e byæ jednak obarczone b³êdem
ze wzglêdu na trudno�ci w odró¿nieniu m³o-
docianych osobników obu gatunków (OHLEN-
DORF 2001). Nietoperze aktywne oznaczano na
podstawie cech wystarczaj¹cych do pewnego
oznaczenia gatunku (HANÁK 1971, SCHOBER

i GRIMMBERGER 1998).
W okresie od czerwca do wrze�nia 2002 r.

przeprowadzono intensywne poszukiwania
schronieñ i miejsc ¿erowania nietoperzy, pole-
gaj¹ce na kontroli ko�cio³ów, starych dworów,
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pa³aców, wiêkszych budynków i mostów oraz
na poszukiwaniu �ladów obecno�ci tych ssa-
ków w postaci odchodów i �ladów ¿erowania.

Wystêpowanie nocka du¿ego (Myotis my-
otis) i mroczka pó�nego (Eptesicus serotinus)
odnotowywano równie¿ na podstawie wymia-
rów guana i zawarto�ci w nich Carabidae.
Oznaczenia tych gatunków uznano za pewne
tylko dla minimalnych �rednic odchodów wy-
nosz¹cych 4,5 mm dla M. myotis i 3,5 mm dla
E. serotinus (SCHOBER i GRIMMBERGER 1998). Obec-
no�æ guana o mniejszych rozmiarach by³a je-
dynie podstaw¹ do dalszych poszukiwañ kolo-
nii nietoperzy.

Nas³uchy i nagrania sygna³ów echolokacyj-
nych i socjalnych wykonywano na wyznaczo-
nych odcinkach pokonywanych pieszo lub sa-
mochodem (metoda transektów) oraz w sta³ych
punktach (metoda punktowa). G³osy nietope-
rzy ods³uchiwano za pomoc¹ detektorów ul-
trasonicznych D 980, D 240x, D140 i D100
(Pettersson Elektronik, Uppsala, Szwecja) i w
koniecznych przypadkach nagrywano na ma-
gnetofon Sony TCD 100. W celu oznaczenia
nietoperzy do gatunku sygna³y nagrane w sys-
temie rozszerzenia w czasie (time expansion)
analizowano za pomoc¹ komputerowego pro-
gramu Cool Edit Pro.

W przypadku obserwacji dokonanych
w systemie heterodynowym w pracy uwzglêd-
niono jedynie obserwacje tych gatunków, któ-
rych identyfikacja w po³¹czeniu z obserwacj¹
wzrokow¹ nie budzi w¹tpliwo�ci: Myotis dau-
bentonii, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrel-
lus (45KHz) i Eptesicus serotinus (BARATAUD

2001). Podobnie jak w przypadku liczeñ zimo-
wych, rozró¿nienie nocka w¹satka i nocka

Brandta jest niemo¿liwe w oparciu o nagrania
ich g³osów echolokacyjnych, st¹d równie¿ przy
analizie nagrañ detektorowych gatunki te by³y
traktowane ³¹cznie.

Pozosta³ymi metodami stosowanymi w cza-
sie obserwacji by³y od³owy w sieci, prowadzone
przede wszystkim nad strumieniami, stawami
i na drogach le�nych oraz obserwacje wylotów
nietoperzy ze znalezionych schronieñ, po³¹czo-
ne z od³owami b¹d� nas³uchem detektorowym.
Do obserwacji nietoperzy na ¿erowiskach u¿y-
wano noktowizora UNITEC M5 (Kanada).

Opisu zmian liczebno�ci zimuj¹cych nieto-
perzy dokonano jedynie na podstawie danych
z Twierdzy G³ównej w K³odzku, dla najliczniej-
szych i regularnie stwierdzanych gatunków: noc-
ka du¿ego, nocka rudego, gacka brunatnego
i mopka.

Od³owy nietoperzy prowadzono na podsta-
wie zezwoleñ Ministerstwa �rodowiska (DLOPi-
KOG-4201-388/2000/2001), uzupe³nionych o
zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Przy-
rody we Wroc³awiu (nr O�.V6631/Z/5/02). Inwen-
taryzacja zimowych stanowisk nietoperzy, nie
wymagaj¹ca chwytania i przetrzymywania nie-
toperzy, zosta³a wykonana na podstawie zezwo-
lenia nr O�V6631/Z/81 wydanego przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Przyrody.

Wyniki

Zmiany liczebno�ci i sk³adu gatunkowego
nietoperzy zimuj¹cych w Twierdzy G³ównej
w K³odzku.

W latach 1992-1996 maksymalna liczeb-
no�æ zimowej kolonii nietoperzy w Twierdzy

Tabela 1. Liczebno�æ (n) i dominacja (D) w procentach [%] poszczególnych gatunków nietoperzy zimuj¹cych
w Twierdzy G³ównej w K³odzku w okresach obserwacji 1992-1996 i 2000-2003 oraz sumaryczne
dane dla lat 1992-2003. Akronimy nazw nietoperzy u¿yte w tabeli: MYM � Myotis myotis, MDA �
M. daubentonii, MSB � M. mystacinus i M. brandtii (³¹cznie), MEM � M. emarginatus, PSP � Pipistrel-
lus sp., ESE � Eptesicus serotinus, ENI � E. nilssonii, PAR � Plecotus auritus, PAS � Pl. austriacus, BAR
� Barbastella barbastellus. SUM � ³¹czna liczba osobników wszystkich gatunków.
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Ryc.1. Teren badañ i rozmieszczenie stanowisk najrzadszych gatunków nietoperzy (rys. T. Zaj¹c).

Legenda:

Obserwacje:
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Ryc.2. Uproszczony plan Twierdzy G³ównej w K³odz-
ku. Korytarze kontrminowe przedstawiono w
rzucie na p³aszczyznê, w rzeczywisto�ci nie
wszystkie siê przecinaj¹ (rys. A. Charaziak-
Kovács).

Sk³ad gatunkowy i liczebno�æ nietoperzy (Chiroptera) w Kotlinie K³odzkiej

G³ównej w K³odzku wynosi³a 83-93 osobniki,
a gatunkami dominuj¹cymi by³y nocek du¿y
(76,8%) i gacek brunatny (10,2%). W latach
2000-2003 liczba zimuj¹cych nietoperzy
zmniejszy³a siê o niemal po³owê (tab. 1 i 2).
Maksymalne liczebno�ci notowane w tym okre-
sie wynosi³y 43-47 osobników. By³o to spowo-
dowane g³ównie spadkiem liczebno�ci nocka
du¿ego z oko³o 60-66 do 19-21 osobników (ryc.
3), co przyczyni³o siê do spadku jego domina-
cji z 76,8% do 63,4%. W latach 1992-2003
liczebno�æ nocka rudego wykazywa³a ma³¹
zmienno�æ miêdzysezonow¹ i utrzymywa³a siê
na niskim poziomie (tab.1, ryc.4). Dominacja
gacka brunatnego, mopka i gacka szarego nie
zmieni³a siê znacz¹co w badanych okresach
obserwacji, a ich liczebno�ci wykazywa³y
znaczne wahania w kolejnych latach (tab. 1,
ryc. 4). Ze wzglêdu na nisk¹ liczebno�æ nie opi-
sano zmian liczebno�ci i dominacji pozosta-
³ych zimuj¹cych gatunków.

W roku 1995 w Twierdzy G³ównej obser-
wowano zimowanie 3 karlików Pipistrellus pi-

pistrellus/pygmaeus, natomiast w 2003 r. 4 kar-
lików Pipistrellus sp. W latach 2002 i 2003
stwierdzono w niej nocka Brandta (Myotis
brandtii) i nocka orzêsionego (Myotis emargi-
natus) (tab. 2).

W Forcie na Owczej Górze ³¹czna liczeb-
no�æ nietoperzy nie przekroczy³a o�miu osob-
ników. Stwierdzono tam wystêpowanie piêciu
gatunków, z których najliczniejszy by³ nocek
du¿y (tab. 3).

Liczebno�æ i sk³ad gatunkowy nietoperzy
Kotliny K³odzkiej w latach 1992-2003

Nocek du¿y (Myotis myotis)
Najwiêksze kolonie rozrodcze tego gatun-

ku stwierdzono w ko�cio³ach w Jaszkowej Gór-
nej (166 osobników), Starym Wielis³awiu (55
osobników) i Starkowie (tab. 4). Poza Twierdz¹
G³ówn¹ i Fortem na Owczej Górze w K³odzku
(tab. 1-3) zimowanie tego gatunku obserwowa-
no w podziemiach pa³acu w Gorzanowie (SZKU-
DLAREK i in. 2002).

Nocek rudy (Myotis daubentonii)
Gatunek czêsto obserwowany nad wiêk-

szo�ci¹ zbiorników i cieków wodnych na bada-
nym obszarze (za³¹cznik 1). Dwa samce od³o-
wiono w trakcie wylotu z rotundy w parku
w Gorzanowie (tab. 4). W okresie zimowym ga-
tunek ten stwierdzono w Twierdzy G³ównej i
w Forcie na Owczej Górze w K³odzku (tab. 1-3).

Nocek Natterera (Myotis nattereri)
Dwa osobniki schwytano w sieci podczas

ich wylotu z Kaplicy �w. Antoniego oraz z ro-
tundy w parku w Gorzanowie. Na badanym

Fot. 2. Gacek szary Plecotus austriacus  (fot. K. Miel-
carek).

Legenda:



176

Ryc. 3. Zmiany liczebno�ci nocków du¿ych Myotis myotis zimuj¹cych w Twierdzy G³ównej w K³odzku
w latach 1992-2003.

Ryc. 4. Zmiany liczebno�ci nocka rudego (Myotis daubentonii), gacka brunatnego (Plecotus auritus) i mopka
(Barbastella barbastellus) zimuj¹cych w Twierdzy G³ównej w K³odzku w latach 1992-2003.

T. KOKUREWICZ, J. FURMANKIEWICZ, T. ZAJ¥C, A. CHARAZIAK-KOVÁCS, M. FURMANKIEWICZ...

terenie nie obserwowano zimowania tego ga-
tunku (tab. 4).

Nocek w¹satek (Myotis mystacinus)/Nocek
Brandta (Myotis brandtii)

¯eruj¹ce osobniki odnotowano w czasie
nas³uchów detektorowych w K³odzku i Krosno-
wicach K³odzkich (za³¹cznik 1), a maksymal-
nie dwa zimuj¹ce osobniki stwierdzono
w Twierdzy G³ównej w K³odzku (tab. 1).

Nocek w¹satek (Myotis mystacinus)
W okresie letnim pojedyncze osobniki

stwierdzono w Gorzanowie, O³drzychowicach
i Marcinowie, natomiast w okresie jesiennym
w K³odzku. Jedyn¹ koloniê rozrodcz¹ tego ga-
tunku z³o¿on¹ z ok. 7 osobników, znaleziono
w budynku mieszkalnym w Krosnowicach
K³odzkich (za³. 1). Niewielka kolonia tego ga-
tunku wystêpowa³a prawdopodobnie w Gorza-
nowie, gdzie 3 czerwca 2002 roku przy rotun-

dzie w parku od³owiono jedn¹ karmi¹c¹ sami-
cê (tab. 4). W okresie zimowym jednego osob-
nika obserwowano w forcie na Owczej Górze
w K³odzku (tab. 3).

Nocek Brandta (Myotis brandtii)
Koloniê rozrodcz¹ tego gatunku z³o¿on¹

z ok. 90 osobników obserwowano w Jaszkowej
Górnej (tab. 4). W okresie zimowym maksymal-
na liczebno�æ tego gatunku w Twierdzy G³ów-
nej w K³odzku wynosi³a 2 osobniki (tab. 2).

Nocek orzêsiony (Myotis emarginatus)
Po jednym zimuj¹cym osobniku tego ga-

tunku stwierdzono w Twierdzy G³ównej
w K³odzku w roku 2002 (samiec) i 2003 (tab. 2).

Mroczek pó�ny (Eptesicus serotinus)
Gatunek ten by³ czêsto obserwowany na

badanym obszarze. Wystêpowanie kolonii z³o-
¿onej z kilku osobników stwierdzono w ko�cie-
le w Jaszkowej Górnej, wylot 14 osobników
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obserwowano w pa³acu w tej samej miejsco-
wo�ci. Pojedyncze osobniki odnotowano
w czasie wylotów z budynków w Gorzanowie
i Wilczej (tab. 4). W okresie zimowym gatunek
ten stwierdzono kilkakrotnie w Twierdzy G³ów-
nej w K³odzku (maksymalnie 2 osobniki, tab.
1-3).

Mroczek poz³ocisty (Eptesicus nilssonii)
¯eruj¹ce osobniki obserwowano w Krosno-

wicach, Szalejowie Dolnym i ¯ela�nie (za³. 1).
Zimowanie jednego osobnika stwierdzono
w 1995 r. w Twierdzy G³ównej w K³odzku (BUØIÈ

i in. 2001).
Mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus)
¯erowanie jednego osobnika obserwowa-

no w ¯ela�nie nad Bia³¹ L¹deck¹. Sygna³y so-
cjalne tego gatunku zarejestrowano w K³odz-
ku: przy Twierdzy G³ównej w listopadzie 1998
roku (BUØIÈ i in. 2001) oraz dwukrotnie na osie-
dlu L. Kruczkowskiego w listopadzie 2003 roku
(za³. 1).

Gacek brunatny (Plecotus auritus)
W okresie letnim odnotowany na 6 stano-

wiskach, w tym w 4 koloniach rozrodczych.
Najwiêksz¹ koloniê licz¹c¹ ok. 20-30 osobni-
ków znaleziono w ko�ciele parafialnym w ¯e-
la�nie (tab. 4). W okresie zimowym gatunek ten
by³ stwierdzany w Twierdzy G³ównej w K³odz-
ku (maksymalnie 12 osobników) (BUØIÈ i in.
2001) i forcie na Owczej Górze (maks. 2 osob-
niki) oraz w podziemiach pa³acu w Gorzano-
wie (SZKUDLAREK i in. 2002).

Gacek szary (Plecotus austriacus)
Stwierdzany jedynie w sezonie zimowym

w Twierdzy G³ównej w K³odzku (maks. 6 osob-
ników) (BUØIÈ i in. 2001) i w piwnicach pa³acu
w Gorzanowie (SZKUDLAREK i in. 2002).

Borowiec wielki (Nyctalus noctula)
W okresie letnim i jesiennym by³ jednym

z najczê�ciej obserwowanych gatunków
(za³. 1). Dotychczas nie stwierdzono jego sta-
nowisk zimowych na badanym terenie.

Karliki Pipistrellus sp.
Badania przeprowadzone przy u¿yciu de-

tektorów ultrasonicznych w okresie letnim i je-
siennym wykaza³y wystêpowanie karlika ma-
lutkiego (Pipistrellus pipistrellus, 45 kHz) w
K³odzku, Krosnowicach, £awicy, Szalejowie
Dolnym, Wojciechowicach i ¯ela�nie (za³. 1).
Trzy osobniki nale¿¹ce do jednego z dwóch
gatunków karlików (P. pipistrellus lub P. pyg-
maeus) obserwowano w sezonie zimowym w
1995 roku w Twierdzy G³ównej w K³odzku
(BUØIÈ i in. 2001), a zim¹ 2003 roku stwierdzo-

no w tym samym miejscu zimowanie czterech
osobników Pipistrellus sp.

Mopek (Barbastella barbastellus)
Obserwowany jedynie w sezonie zimowym

w Twierdzy G³ównej w K³odzku (maksymalnie
5 osobników) (BUØIÈ i in. 2001) i w forcie na
Owczej Górze (maks. 2 osobniki) (tab. 1-3).

Podkowiec ma³y (Rhinolophus hipposi-
deros)

Dwa osobniki tego gatunku obserwowano
w sezonie letnim na strychu rotundy w parku
w Gorzanowie (tab. 4), a jednego ¿eruj¹cego
osobnika na polanie le�nej przy kaplicy �w.
Antoniego ko³o Gorzanowa, na zachodnich sto-
kach góry Dêbowiec (za³. 1).

Dyskusja

W sezonie letnim, jesiennym i zimowym
w Kotlinie K³odzkiej stwierdzono wystêpowa-
nie 15 gatunków nietoperzy, z 22 odnotowa-
nych dotychczas w naszym kraju. Cztery z nich:
podkowiec ma³y, nocek orzêsiony, mroczek
posrebrzany i mroczek poz³ocisty zosta³y
umieszczone w �Polskiej czerwonej ksiêdze
zwierz¹t�. Na badanym terenie stwierdzono 4
z 7 wystêpuj¹cych w Polsce gatunków wymie-
nionych w za³¹czniku II Dyrektywy Siedlisko-
wej Unii Europejskiej: podkowca ma³ego, noc-
ka du¿ego, nocka orzêsionego i mopka. Ze
wzglêdu na zagro¿enie tych gatunków w Euro-
pie ich stanowiska w Kotlinie K³odzkiej powin-
ny zostaæ objête ochron¹.

Brak stwierdzeñ czê�ci z pozosta³ych ga-
tunków mo¿e wynikaæ z krótkiego okresu ba-
dañ, szczególnie w okresie letnim, oraz z ogra-
niczenia terenu obserwacji do niewielkiego ob-
szaru Kotliny K³odzkiej, z wy³¹czeniem otacza-
j¹cych j¹ masywów górskich, w których znaj-
duj¹ siê du¿e zimowiska tych ssaków (BUØIÈ

i in. 2001a, 2001b, FURMANKIEWICZ i FURMANKIE-
WICZ 2002, SZKUDLAREK i in. 2002).

Trudno wyja�niæ wyra�ny spadek liczeb-
no�ci nocka du¿ego zimuj¹cego w podzie-
miach Twierdzy G³ównej w K³odzku. W kilku
innych zimowiskach Sudetów (KLI� i in. 2001)
i w po³o¿onych na Nizinie �l¹skiej fortach
w Nysie (HEBDA i NOWAK 2002) obserwowano
w ostatnich latach wzrost liczebno�ci tego ga-
tunku. Tak wiêc, zmniejszenie liczebno�ci noc-
ka du¿ego w podziemiach Twierdzy K³odzkiej
by³o prawdopodobnie spowodowane czynni-
kami lokalnymi. Zgodnie z uzyskanymi dany-
mi najwy¿szy ruch turystyczny na podziemnej

Sk³ad gatunkowy i liczebno�æ nietoperzy (Chiroptera) w Kotlinie K³odzkiej
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trasie turystycznej odnotowano w pierwszej
po³owie lat dziewiêædziesi¹tych a minimum w
latach 1997-1998. Do 2003 roku liczba osób
zwiedzaj¹cych obiekt w okresie zimowym nie
osi¹gnê³a maksimum z pierwszej po³owy lat
dziewiêædziesi¹tych. Ruch turystyczny nie by³
wiêc prawdopodobnie przyczyn¹ zmniejszenia
liczebno�ci nietoperzy zw³aszcza, ¿e odbywa
siê on w niewielkim fragmencie podziemi obej-
muj¹cym zaledwie kilka procent ich d³ugo�ci.
Spadek liczebno�ci móg³ byæ spowodowany
zmniejszeniem liczby schronieñ letnich na stry-
chach budynków, w wyniku zniszczeñ w cza-
sie dwukrotnej klêski powodzi w Sudetach
�rodkowych i Wschodnich  (1997 i 1998 r.)
i pó�niejszych intensywnych prac remonto-
wych w tych obiektach. W okresie badañ naj-
wiêksze kolonie nocka du¿ego na Ziemi K³odz-
kiej stwierdzono w Konradowie w Krowiarkach,
gdzie 23 maja 2003 r. autorzy obserwowali
wylot 215 osobników oraz w Jaszkowej Gór-
nej i Starym Wielis³awiu (tab. 4). Ze wzglêdu
na umieszczenie tego gatunku w za³¹czniku II
Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej i nie-
korzystne zmiany liczebno�ci obserwowane na
zimowisku w K³odzku, kolonie te powinny pod-
legaæ szczególnej ochronie.

Na terenie Kotliny K³odzkiej stwierdzono
niemal trzykrotnie wiêcej stanowisk nocka w¹-
satka ni¿ nocka Brandta. Jednak bior¹c pod
uwagê obserwowane liczebno�ci, na obszarze
tym dominowa³ nocek Brandta (kolonia rozrod-
cza 91 osobników w Jaszkowej Górnej, wobec
³¹cznie kilkunastu osobników M. mystacinus
obserwowanych najczê�ciej na po³udnie od
K³odzka). Pokrywa siê to z wynikami badañ
w najwiêkszym zimowisku obu gatunków w re-
gionie � Jaskini Nied�wiedziej, gdzie dotych-
czasowe badania wskazuj¹ tak¿e na wiêkszy
udzia³ nocka Brandta (BUØIÈ i in. 2001b). Gatu-
nek ten dominowa³ tak¿e w okresie hibernacji
w Jaskini Rasovna w miejscowo�ci Lipová
Lázne, oko³o 40 km na wschód od K³odzka
(BUØIÈ i �EFROVA 2001). Odwrotn¹ dominacjê ob-
serwowano w Tatrach, gdzie stwierdzono wiêk-
szy udzia³ nocka w¹satka (PIKSA 1998).

W porównaniu z otaczaj¹cymi masywami
górskimi, w Kotlinie K³odzkiej rzadziej obser-
wowany by³ mroczek poz³ocisty. W Górach Sto-
³owych by³ najczê�ciej wystêpuj¹cym gatun-
kiem (SZKUDLAREK i PASZKIEWICZ w: MIKUSEK i PI-
KULSKA 1999). Czêsto obserwowany by³ tak¿e
w Masywie �nie¿nika (KOKUREWICZ i in. 2002c).
Podobnie w Czechach wiêkszo�æ stanowisk
tego gatunku znana jest z zalesionych terenów
górskich (ZUKAL i GAISLER 1989).

W zwi¹zku z przewidywanym wp³ywem
globalnego ocieplenia klimatu na zmiany roz-
mieszczenia nietoperzy (HUMPHRIES i in. 2002)
nie jest wykluczone stwierdzenie w przysz³o-
�ci w Kotlinie K³odzkiej i otaczaj¹cych masy-
wach górskich gatunków maj¹cych cent-
rum wystêpowania w po³udniowej Europie,
w szczególno�ci podkowca du¿ego (Rhinolo-
phus ferrumequinum) i w mniejszym stopniu
nocka ostrousznego (Myotis blythii) obserwo-
wanych ostatnio na po³udnie od Sudetów (MIT-
CHELL-JONES i in. 1999). Podkowiec du¿y obser-
wowany by³ w latach piêædziesi¹tych i sze�æ-
dziesi¹tych w czeskiej czê�ci Sudetów: w miej-
scowo�ci Nove Losiny, ok. 50 km na po³udnio-
wy-wschód od K³odzka (�EBEK 1956) oraz w Ja-
skiniach Javoøièskich, ok. 90 km na po³udnie
od K³odzka (RUMLER 1966). Najbli¿sze opisywa-
ne stanowiska nocka ostrousznego znane s¹
z Czeskiego Raju na po³udnie od Gór Izerskich
i Karkonoszy (WEIDINGER 1994, BENDA i BUØIÈ

1996).
W ostatniej dekadzie na obszarach przyle-

gaj¹cych do Kotliny K³odzkiej, zarówno w Pol-
sce jak i Czechach, odnotowano wzrost liczeb-
no�ci podkowca ma³ego (Rhinolophus hippo-

T. KOKUREWICZ, J. FURMANKIEWICZ, T. ZAJ¥C, A. CHARAZIAK-KOVÁCS, M. FURMANKIEWICZ...

Fot. 3. Kolonia nocka du¿ego Myotis myotis  w Jasz-
kowej Górnej (fot. J. Furmankiewicz).



179

sideros) i nocka orzêsionego (Myotis emargi-
natus) � ciep³olubnych gatunków maj¹cych w
Sudetach pó³nocn¹ granicê zasiêgu (por. SZKU-
DLAREK i PASZKIEWICZ 2000, FLOUSEK 2001, BUØIÈ

i in. 2001a, BUØIÈ i �EFROVA 2001, SZKUDLAREK i
in. 2001, SZKUDLAREK i in. 2002, KOKUREWICZ i in.
2002a, FURMANKIEWICZ i in. 2003, FURMANKIEWICZ

i NOWAKOWSKI 2003). Dane te, wraz z pierwszy-
mi stwierdzeniami nocka orzêsionego w Twier-
dzy K³odzkiej w ostatnich dwóch latach (tab. 1
i 2) oraz odnotowaniem obecno�ci podkowca
ma³ego w Gorzanowie (tab. 4), mog¹ byæ po-
twierdzeniem celowo�ci przeprowadzenia

Mazur, Józef Mazurkiewicz, Piotr Schmidt, Sa-
bina Sobota. Wszystkim wymienionym osobom
serdecznie dziêkujemy za pomoc.

Pani mgr Halinie Liberackiej, Wojewódz-
kiemu Konserwatorowi Przyrody, sk³adamy ser-
deczne podziêkowania za wydanie zezwole-
nia na prowadzenie badañ na tym terenie. Prze-
wodnikom w na trasie turystycznej Twierdzy
G³ównej w K³odzku dziêkujemy za pomoc
i umo¿liwienie inwentaryzacji. Wszystkim oso-
bom, które zgodzi³y siê wpu�ciæ nas na strychy
prywatnych obiektów i ko�cio³ów, tak¿e ser-
decznie dziêkujemy.

Fot. 4. Kazamaty Twierdzy G³ównej w K³odzku (fot. M. Furmankiewicz)

Sk³ad gatunkowy i liczebno�æ nietoperzy (Chiroptera) w Kotlinie K³odzkiej

Fot. 5. Korytarze na trasie turystycznej w Twierdzy G³ównej w K³odzku (fot. M.
Furmankiewicz)

szczegó³owych, d³ugo-
terminowych badañ nad
liczebno�ci¹ i rozmiesz-
czeniem nietoperzy w
tym rejonie w kontek�cie
wspó³czesnych zmian
klimatycznych. Wyniki
obserwacji przedstawio-
ne w niniejszej pracy
mog¹ byæ punktem wyj-
�cia dla tych badañ.

Podziêkowania
W badaniach Wro-

c³awskiej Grupy Chirop-
terologicznej wziêli tak-
¿e udzia³: Beata Bajak,
Anna Bator, Micha³
Gancarz, Tomasz Gott-
fried, Justyna Klodek,
Rafa³ Klodek, Tadeusz
Kokurewicz, Adam No-
wakowski, Anna Sta-
nuch, Andrzej Szlachet-
ka, Rados³aw Urban,
Micha³ Wojciechowski,
Aleksandra Zieja oraz
cz³onkowie Czeskiego
Stowarzyszenia Spele-
ologicznego �Barbastel-
lus�: Zdenek Buøiè, Mar-
tin Koudelka, Miloslav
Kubelka i M. Ka�par.
W pracach Grupy Ama-
torów Chiropterologów
�Zielona Akademia�
z Rybnika udzia³ wziêli
tak¿e: Justyna Charaziak,
Karolina Charaziak, Ga-
briela D¹bek, Dominika
Gwó�d�, Anna Helwich,
Jolanta Jakubczyk, Jolan-
ta Ko�ciuk, Katarzyna
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Za³¹cznik 1. Szczegó³owe wyniki letnich i zimowych inwentaryzacji nietoperzy
w Kotlinie K³odzkiej.

Tabela 2. Wyniki liczeñ zimowych w Twierdzy G³ównej w K³odzku. Akronimy nazw nietoperzy i skróty u¿yte
w tabeli: MYM � Myotis myotis, MDA � M. daubentonii, MYB � M. brandtii, MSB � M. mystacinus/M.brandtii, MEM
� M. emarginatus, MSP � Myotis sp., PSP � Pipistrellus sp., ESE � Eptesicus serotinus, ENI � E. nilssonii, PAR � Plecotus
auritus, PAS � Pl. austriacus, BAR � Barbastella barbastellus, IND � Indeterminata. SUM � ³¹czna liczba osobników
wszystkich gatunków. GAC Zielona Akademia � Grupa Amatorów Chiropterologów �Zielona Akademia� z Rybnika,
Barbastellus � Czeska Grupa Chiropterologiczna �Barbastellus�, WroGruC � Wroc³awska Grupa Chiropterologiczna,
PTPP �pro Natura� � Polskie Towarzystwo Przyjació³ Przyrody �pro Natura�.

Data
i zakres
badañ

M
Y
M

M
Y
B

M
S
B

M
E
M

M
S
P

P
S
P

E
S
E

E
N
I

8.11.1973
Forty
miejskie*

1992
trasa turys-
tyczna

9-10.
02.1993
ca³y
obiekt

10.02.1995
korytarze
A-P

17-18.
02.1995
ca³y
obiekt

20.01.1996
korytarze
A-Z

17.01.2000
korytarze
A-N

3.02.2001
korytarze
A-Z

17-18.
01.2002
ca³y
obiekt

11-12.
01.2003
ca³y
obiekt

P
A
R

P
A
S

M
D
A

B
A
R

I
N
D

S
U
M

Autorzy

HAITLIN-
GER 1976

A. KEPEL

w: POS-
TAWA et
al. 1994

R. BER-
NARD et
al. w:
BUØIÈ et
al. 2001

GAC Zie-
lona Aka-
demia

Barba-
stellus w:
BUØIÈ et
al. 2001

GAC
Zie-lona
Akade-
mia, PTPP
�pro
Natura�

Wro-
GruC w:
BUØIÈ et
al 2001

GAC Zie-
lona Aka-
demia

Wro-
GruC

Wro-
GruC,
Barba-
stellus

9

60

33

66

51

9

36

19

21

1

2

1

3

2

2

3

5

1

2

1

1

1

1

3

4

1

1

2

1

1

2

9

1

12

5

1

9

4

6

5

4

2

2

2

5

1

2

1**

2

3

1

1

1

* autor nie precyzuje dok³adnie, jak¹ czê�æ twierdzy (fortów) kontrolowa³
**osobnik stwierdzony poza korytarzami A-Z

2

14

83

36

93

59

11

43

47

36
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Tabela 3.Wyniki zimowych liczeñ nietoperzy w Forcie na Owczej Górze w K³odzku. Akronimy nazw nietope-
rzy i skróty u¿yte w tabeli: MYM � Myotis myotis, MDA � Myotis daubentonii, MYS � Myotis mystacinus, PAR �
Plecotus auritus, BAR � Barbastella barbastellus. SUM � ³¹czna liczba osobników wszystkich gatunków. GAC Zielona
Akademia � Grupa Amatorów Chiropterologów �Zielona Akademia� z Rybnika, Barbastellus � Czeskie Stowarzyszenie
Speleologiczne, grupa �Barbastellus�, WroGruC � Wroc³awska Grupa Chiropterologiczna.

Tabela 4.Letnie stwierdzenia nietoperzy w Kotlinie K³odzkiej w 2002 r. Oznaczenia i skróty u¿yte w tabeli: OB
� obserwacja wizualna, WL � obserwacja wylotu, G� stwierdzenie na podstawie obecno�ci guana, NT� nietoperz
schwytany, f. � samica, m. � samiec, lact. � samica karmi¹ca, juv. � osobnik m³ody, ad. � osobnik doros³y.

Gatunek Stanowisko
i koordynaty UTM

Data
obserwacji

Typ
obserwacji

Liczba osobników
stwierdzonych w  czasie
inwentaryzacji i uwagi

kolonia rozrodcza,
oko³o 55 osobników

kolonia rozrodcza
kilkunastu osobników

kolonia rozrodcza,
wylot 166 osobników,

od³owiono 1 f . lact. ad.

kolonia kilku osobników

prawdopodobnie pojedyncze
osobniki

prawdopodobnie pojedyncze
osobniki

2 m. ad.

1 m. ad.

1 m. ad.
1 osobnik

OB

OB

WL, OB, NT

G

G

G

NT

NT

NT
OB

18.06.2002

18.06.2002

19.06.2002

19.06.2002

8.09.2002

15.09.2002

3.06.2002

2.05.2002

3.06.2002
8.06.2002

Stary Wielis³aw,
ko�ció³
(XR 18)

Starków, ko�ció³
(XR 18)

Jaszkowa Górna,
ko�ció³
(XR 28)

Wojciechowice,
ko�ció³ (XR 29)

�wiêcko, kaplica
(XR 19)

Korytów, pa³ac
(XR 19)

Gorzanów, rotunda w
parku  (XR 17)

Gorzanów, kapl. �w.
Antoniego (XR 17)

Gorzanów, rotunda w
parku (XR 17)

nocek du¿y
Myotis myotis

nocek rudy
Myotis

daubentonii

nocek
Natterera

Myotis
nattereri

Data
M
Y
M

M
D
A

M
Y
S

P
A
R

B
A
R

S
U
M

Autorzy

20.01.1996

3.02.1997

12.01.2003

GAC
Zielona Akademia

GAC
Zielona Akademia

Barbastellus, WroGruC

1

6

3

2

1

2

2

2 5

8

6
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1 f. lact. ad.

1 martwy, m³ody osobnik

1 f. lact. ad., znaleziona z
powa¿nym otwartym

z³amaniem przedramienia,
zdech³a

kolonia rozrodcza, wylot 7
osobników, od³owiono 4 f.  (2

juv., 2 lact. ad.) i  1 m. juv.

1 m. ad., os³abiony, znaleziony
na chodniku, po dokarmieniu i
kwarantannie wypuszczony w

podziemiach Twierdzy G³ównej

kolonia rozrodcza,
wylot 91 osobników,

od³owiono 3 f. lact. ad.

kolonia kilku osobników
od³owiono 1 m. ad.

od³owiono 1 f. ad. i 1 m. ad.

kolonia rozrodcza
ok. 20-30 osobników

kolonia rozrodcza kilkunastu
osobników

kolonia kilku osobników

1 osobnik

1 m. ad.

kolonia kilku osobników

kolonia, wylot 14 osobników

1 osobnik

2 osobniki na strychu

NT

NT

NT

NT

NT

WL, NT

WL, NT

NT

OB, G

OB, G

G, WL

OB

WL, NT

G, WL

G, WL

OB

OB

3.06.2002

21.06.2002

15.07.2002

17.07.2002

1.10.2002

19.06.2002

2.05.2002

2.05.2002

19.06.2002

18.06.2002

19.06.2002

8.09.2002

2.05.2002

19.06.2002

19.06.2002

7.09.2002

24.05.2002

Gorzanów, rotunda w
parku (XR 17)

O³drzychowice
K³odzkie, budynek

mieszkalny nad rzek¹
(XR 28)

Marcinów, dom
mieszkalny nr 32

(XR 28)

Krosnowice Dolne,
okiennice domu

mieszkalnego nr 139
(XR 18)

K³odzko
Pl. Franciszkañski

(XR 18)

Jaszkowa Górna,
ko�ció³ (XR 28)

Gorzanów, kapl. �w.
Antoniego (XR 17)

Gorzanów, droga le�na
przy kapl. �w.

Antoniego (XR 17)

¯elazno, ko�ció³
(XR 18)

Starków, ko�ció³
(XR 18)

Jaszkowa Górna,
ko�ció³ (XR 28)

�wiêcko, grota na
Huberku (XR 19)

Gorzanów, kapl. �w.
Antoniego

(XR 17)

Jaszkowa Górna,
ko�ció³ (XR 28)

Jaszkowa Górna, pa³ac
(XR 28)

Wilcza, dom
mieszkalny

(XR 19)

Gorzanów, rotunda
w parku
(XR 17)

nocek w¹satek
Myotis

mystacinus

nocek Brandta
Myotis brandtii

gacek
brunatny
Plecotus
auritus

mroczek
pó�ny

Eptesicus
serotinus

podkowiec
ma³y

Rhinolophus
hipposideros



183Sk³ad gatunkowy i liczebno�æ nietoperzy (Chiroptera) w Kotlinie K³odzkiej

nocek du¿y (Myotis myotis) - O³drzycho-
wice K³odzkie (26.06.2002; XR 28);

nocek rudy (M. daubentonii) - Bierkowice
(07.09.2002; XR 19), Go³og³owy (14.09.2002;
XR 19), Gorzuchów (08.09.2002; XR 19),
K³odzko, rzeka Nysa K³odzka i M³ynówka
(25.07.2002; XR 18), Korytów (15.09.2002; XR
19), Krosnowice: rzeka Bia³a L¹decka i dzielni-
ca Fabryczna � sztuczny kana³ (26.06.2002; XR
18), Krosnowice Dolne: rzeka Nysa K³odzka
(26.06.2002; XR 18), £awica: rzeka Nysa K³odz-
ka (14.09.2002; XR 19), O³drzychowice K³odz-
kie: rzeka Bia³a L¹decka (26.06.2002; XR 28),
Piszkowice (08.09.2002), Ruszowice
(15.09.2002; XR 19), Szalejów Dolny: rzeka
Bystrzyca Dusznicka, stawy przy dawnym pa-
³acu i staw (k¹pielisko) w centrum wioski
(20.06.2002; XR 18), �cinawica (14.09.2002;
XR 19), ¯elazno: rzeka Bia³a L¹decka
(26.06.2002; XR 18);

nocek w¹satek lub nocek Brandta (Myotis
mystacinus / M. brandtii) � K³odzko: park ko³o
Twierdzy (25.07.2002; XR 18), Krosnowice:
park przy ko�ciele (26.06.2002; XR 18);

mroczek pó�ny (Eptesicus serotinus) - Bier-
kowice (07.09.2002; XR 19), K³odzko: park w
centrum i dzielnica Zagórze (25.07.2002; XR
18), Korytów (15.09.2002; XR 19), Krosnowi-
ce: rzeka Bia³a L¹decka (26.06.2002; XR 18),
£awica (14.09.2002; XR 19), Marcinów
(20.06.2002; XR 28), O³drzychowice K³odzkie
(26.06.2002; XR 28), Szalejów Dolny
(20.06.2002; XR 18), �cinawica (14.09.2002;
XR 19), Wilcza (07.09.2002; XR 19), Wojcie-
chowice (19.06.2002; XR 29);

mroczek poz³ocisty (Eptesicus nilssonii) �

Za³¹cznik 2. Wyniki nas³uchów detektorowych. Miejscowo�ci, w których stwierdzono
poszczególne gatunki s¹ wymieniane w kolejno�ci alfabetycznej.
Po dacie podano koordynaty UTM

Krosnowice (26.06.2002; XR 18), Szalejów
Dolny (20.06.2002; XR 18), ¯elazno
(26.06.2002; XR 18);

mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus)
� K³odzko: g³osy socjalne przy Twierdzy G³ów-
nej (listopad 1998; XR 18), g³osy socjalne na
osiedlu L. Kruczkowskiego (listopad 2003; XR
18), ̄ elazno: rzeka Bia³a L¹decka (26.06.2002;
XR 18);

karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus
45kHz) � K³odzko: park i amfiteatr przy Twier-
dzy G³ównej, ul. Noworudzka, ul. Mariañska,
rzeka Nysa K³odzka (25.07.2002; XR 18), Kro-
snowice: dzielnica Fabryczna, ko³o ko�cio³a i
stacji kolejowej (26.06.2002; XR 18), £awica
(14.09.2002; XR 19), Szalejów Dolny: stawy
przy pa³acu (20.06.2002; XR 18), Wojciecho-
wice (19.06.2002; XR 29), ¯elazno
(26.06.2002; XR 18);

borowiec wielki (Nyctalus noctula) � Bier-
kowice (07.09.2002; XR 19), Go³og³owy
(14.09.2002; XR 19), Gorzuchów (08.09.2002;
XR 19), Kamieniec (08.09.2002; XR 19), Kory-
tów (15.09.2002; XR 19), Krosnowice: park przy
ko�ciele (26.06.2002; 18), £awica (14.09.2002;
XR 19), £¹czna (08.09.2002; XR 19), �wiêcko
(8.09.2002; XR 19), O³drzychowice K³odzkie
(26.06.2002; XR 28), Szalejów Dolny
(20.06.2002; XR 18), �cinawica (14.09.2002;
XR 19), Wilcza (07.09.2002; XR 19), Wojbórz
(08.09.2002; XR 19), Wojciechowice
(19.06.2002; XR 29), ¯elazno (26.06.2002; XR
18).

podkowiec ma³y (Rhinolophus hipposide-
ros) � Gorzanów: polana przy kaplicy �w. An-
toniego (2.05.2002; XR 17).
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Artenzusammensetzung und quantitatives Vorkommen der Fledermäuse
(Chiroptera) im Glatzer Tal (Kotlina K³odzka)

Zusammenfassung
Die Untersuchungen an Fledermäusen im Tal Kotlina K³odzka wurden in den Wintermo-

naten von 1992 � 2003, und zu anderen Jahreszeiten im Jahr 2002 durchgeführt. Im unter-
suchten Gebiet wurden insgesamt 15 Fledermausarten festgestellt: Myotis myotis, M. dauben-
tonii, M. nattereri, M. mystacinus, M. brandtii, Plecotus auritus, Pl. austriacus, Nyctalus noctu-
la, Pipistrellus pipistrellus, Barbastella barbastellus, Rhinolophus hipposideros, M. emargina-
tus, Eptesicus nilssonii, E. serotinus und Vespertilio murinus. Die letzten 4 der genannten Ar-
ten sind in das Polnische Rote Buch der Tiere eingetragen. In den Sommermonaten wurden
hier am häufigsten die Arten Myotis daubentonii, Nyctalus noctula,  Pipistrellus pipistrellus,
Eptesicus serotinus und Plecotus auritus beobachtet. Besonders wertvoll sind die Brutkolonien
der Arten Myotis myotis (Stary Wielis³aw, Jaszkowa Górna) und Myotis brandtii (Jaszkowa
Górna), sowie die Feststellung der Art Rhinolophus hipposideros (Gorzanów). Die wichtigste
Überwinterungsstätte im hiesigen Gebiet ist die Hauptfestung in K³odzko. Während des Win-
terschlafes dominierten hier die Arten Myotis myotis und Plecotus auritus. Besonders bemer-
kenswert ist am genannten Standort noch das Vorkommen von M. emarginatus. In den Jahren
2000-2003 ist die Zahl der überwinternden Fledermäuse um die Hälfte gesunken im Vergleich
zu den Ergebnissen aus den Jahren 1992-1996. Diese Beobachtung entspricht nicht den Ten-
denzen, die an anderen Standorten im gleichen Gebiet festgestellt wurden und vermutlich ist
hier diese Entwicklungsrichtung nur lokal bedingt.

Sk³ad gatunkowy i liczebno�æ nietoperzy (Chiroptera) w Kotlinie K³odzkiej
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Druhová skladba a poèetnost netopýrù v Kladské kotlinì
(Kotlina K³odzka)

Souhrn
Výzkum netopýrù v Kladské kotlinì (Kotlina K³odzka) byl provádìn v zimním období v

letech 1992-2003, mimo zimu hlavnì v roce 2002. Ve zkoumaném území byla potvrzena
pøítomnost 15 druhù netopýrù: Myotis myotis, M.daubentonii, M. nattereri, M.mystacinus, M.
brandtii, Plecotus auritus, Pl. austriacus, Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus, Barbastella
barbastellus vèetnì druhù zapsaných do polské Èervené knihy: Rhinolophus hipposideros, M.
emarginatus, Eptesicus nilssonii, E. serotinus a Vespertilio murinus.

V letním období byl nejèastìji nalézán netopýr vodní Myotis daubentonii, netopýr rezavý
Nyctalus noctula, netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus, netopýr veèerní Eptesicus seroti-
nus a netopýr u�atý Plecotus auritus. Zvlá�tì cennými lokalitami jsou letní kolonie netopýra
velkého M. myotis v obcích Stary Wielis³aw a Jaszkowa Górna, kolonie netopýra Brandtova
M. brandtii v Jaszkowé Górne a potvrzení vrápence malého Rh. hipposideros v Gorzanowì.

Nejdùle�itìj�ím zimovi�tìm této oblasti je pevnost (Twierdza G³ówna) v Kladsku. V dobì
hibernace v ní pøevládal netopýr velký M. myotis a netopýr u�atý Plecotus auritus. V letech
2000-2003 èetnost zimujících netopýrù klesla o polovinu ve srovnání s lety 1992-1996. Tento
trend, zpùsobený pravdìpodobnì lokálními pøíèinami, se neshodoval s pozorováními,
dokládajícími stabilizaci nebo dokonce vzrùst poètu netopýrù na jiných zimovi�tích regionu.
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Nowe stanowiska nocka Bechsteina
Myotis bechsteinii w polskiej czê�ci Sudetów

Nocek Bechsteina wystêpuje w ca³ej �rod-
kowej i po³udniowej Europie (MITCHELL-JONES i in.
1999). W Polsce przebiega pó³nocno-wschod-
nia granica zasiêgu tego gatunku wzd³u¿ Lu-
belszczyzny, po³udniowej czê�ci Niziny Mazo-
wieckiej i Pojezierza Pomorskiego. Ze wzglêdu
na rzadkie stwierdzenia wpisany zosta³ do �Pol-
skiej czerwonej ksiêgi zwierz¹t� i zaliczony do
kategorii  NT - ni¿szego ryzyka, ale wykazuj¹-
cego spadek liczebno�ci populacji (WO£OSZYN

2001). Natomiast na �Czerwonej Li�cie IUCN�
zakwalifikowano go do kategorii VU (Vulnera-
ble) (IUCN 2003), która wg. polskiej terminolo-
gii okre�lana jest jako �umiarkowanie zagro¿o-
ne� (G£OWACIÑSKI 2001).

W polskiej czê�ci Sudetów gatunek ten
stwierdzany by³ w osadach kopalnych m.in.
w Jaskini Wschodniej ko³o Wojcieszowa oraz
w Jaskini Nied�wiedziej w Kletnie (WO£OSZYN

1968, 2001, WISZNIOWSKA 1989). Wspó³cze�nie
jego zimowanie obserwowano na co najmniej
28 stanowiskach (SZKUDLAREK i PASZKIEWICZ 1999,
GÓRNIAK i FURMANKIEWICZ 2001, SZKUDLAREK i in.
2002). Dotychczas w okresie hibernacji najwiê-
cej osobników nocka Bechsteina notowano
w sztolniach dawnej kopalni chromitu ko³o miej-
scowo�ci T¹pad³a (maks. 5), sztolni ko³o Stolca
(maks. 3), w Jaskini Nied�wiedziej w Kletnie
(maks. 2) i sztolni w Sokolcu (maks. 2) (BUØIÈ
i in. 2001, GÓRNIAK i FURMANKIEWICZ 2001, FUR-
MANKIEWICZ i FURMANKIEWICZ 2002, SZKUDLAREK i in.
2002, GOTTFRIED i in. 2003).

W trakcie badañ prowadzonych w 2003
roku stwierdzili�my osobniki tego gatunku na
2 nowych stanowiskach: w sztolni nieczynnej
kopalni Anna ko³o Pieszyc (16O34,E; 50O41,N)
i w Jaskini Imieninowej ko³o Nowych Rocho-
wic (16O02,E; 50O55,N).

Kopalnia Anna po³o¿ona jest ko³o Kamio-
nek (obecnie dzielnica miasta Pieszyce). Powsta-
³a ona prawdopodobnie w latach osiemdziesi¹-
tych XIX wieku (KWA�NIEWSKI 1995). W trakcie
badañ dostêpne by³y 3 sztolnie o d³ugo�ciach
oko³o kilkudziesiêciu metrów.  5.01.2003 r.
w sztolni nr 3 zaobserwowano 1 osobnika noc-
ka Bechsteina. Ciekawostk¹ by³ fakt zimowania
borsuka na koñcu s¹siedniej sztolni nr 1. Kory-
tarze wykorzystywane s¹ tak¿e przez lisy.

Otwór Jaskini Imieninowej zosta³ ods³oniêty
w 2000 roku. Po³o¿ona jest ona w Górach Ka-
czawskich, w ma³ym wyrobisku starego kamie-
nio³omu ko³o Nowych Rochowic. Wej�cie pro-
wadzi w¹skim korytarzem o charakterze rury
do szczeliny o upadzie 35-50 stopni. W jej
dolnej czê�ci ciasny prze³az doprowadza do
dalszych partii jaskini, rozwiniêtych tak¿e
wzd³u¿ szczeliny, ale biegn¹cych w kierunku
poprzecznym w stosunku do jej górnych frag-
mentów (ZYZAÑSKA i KÊSEK 2000). W trakcie ba-

Fot. 1. Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (fot.
J. Furmankiewicz).
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Tabela 1. Wyniki kontroli, podczas których stwierdzo-
no wystêpowanie nocka Bechsteina Myotis
bechsteinii

Akronimy: MMO � nocek du¿y Myotis myotis, MDA � nocek rudy
Myotis daubentonii, MYB � nocek Bechsteina Myotis bechsteinii,
MNT � nocek Natterera Myotis nattereri, BBA � mopek Barbastella
barbastellus, SUM � ³¹czna liczba nietoperzy wszystkich gatunków.
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dañ 26.01.2003 stwierdzono tam 1 osobnika
nocka Bechsteina (tab. 1).

Nocki Bechsteina by³y ju¿ obserwowane na
terenie Gór Sowich i Gór Kaczawskich, sk¹d po-
chodz¹ dwa opisywane stanowiska (SZKUDLAREK

i PASZKIEWICZ 1999, KLI� i in. 2001, SZKUDLAREK i in.
2002, GOTTFRIED i in. 2003). Niniejsze obserwa-
cje stanowi¹ uzupe³nienie dotychczasowych da-
nych o wystêpowaniu tego gatunku w Sudetach.

Neue Standorte der Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii
im polnischen Teil der Sudeten

Zusammenfassung
Die Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii wurde im polnischen Teil der Sudeten bis-

her an 28 Standorten festgestellt. Bei Untersuchungen im Januar 2003 wurde die Überwinte-
rung dieser Art an 2 weiteren Standorten festgestellt, nämlich in der Höhle �Jaskinia Imieni-
nowa� in der Nähe des Ortes Nowe Rochowice (16O02'E; 50O55'N) (Neu Röhrsdorf, Bober-
Katzbach-Gebirge), sowie in der Grube �Anna� bei Pieszyce (16O34'E; 50O41' N) (Peters-
waldau, Eulengebirge).

Nové lokality netopýra velkouchého Myotis bechsteinii
v polské èásti Sudet

Souhrn
Netopýr velkouchý byl dosud v polské èásti Sudet pozorován na 28 lokalitách. Bìhem

výzkumu provádìného v lednu 2003 byl dolo�en výskyt tohoto druhu na dvou nových zi-
movi�tích: v jeskyni Jaskynia Imieninowa u Nowých Rochowic (16O02'E; 50O55'N) (Kaèavské
hory) a v dole Anna u Pieszyc(16O34'E; 50O41' N)  (Soví hory).
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Wystêpowanie borsuka Meles meles
i lokalizacja jego nor w Sudetach (Polska)

Wstêp

Borsuk Meles meles (LINNAEUS, 1758) wy-
stêpuje na terenie ca³ej Polski i jest najwiêk-
szym krajowym ³asicowatym. Jego siedziby
utrzymywane s¹ czêsto z pokolenia na pokole-
nie i przyjmuj¹ niekiedy imponuj¹ce rozmiary.
Ta cecha jego biologii sprawia, ¿e pomimo
nocnego trybu ¿ycia ³atwo zauwa¿yæ jego obec-
no�æ w terenie. Publikacje dotycz¹ce jego wy-
stêpowania w Sudetach s¹ nieliczne (BUCHAL-
CZYK 1983, HAITLINGER 1985, SUMIÑSKI 1989, WISZ-
NIOWSKA i STEFANIAK 1997, MIKUSEK i PIKULSKA 1999,
NADOLSKA 2002, BARTMAÑSKA i NADOLSKA 2003) i
czêsto maj¹ charakter fragmentaryczny. Prezen-
towane badania mia³y na celu przedstawienie
rozmieszczenia i preferencji siedliskowych bor-
suka w Sudetach.

Teren badañ

Badania prowadzono w latach 1995-2002
we wszystkich pasmach polskich Sudetów
(50°04�-51°15� N; 14°40�-17°44� E) (ryc. 1). Wiel-
ko�æ badanego obszaru wynosi oko³o 9300 km2.
�rednia roczna temperatura powietrza wynosi
6-8 °C, lokalnie spadaj¹c nawet do 0,2 °C (�nie¿-
ka), a �rednia ilo�æ opadów dochodzi do 1200
mm. W ch³odnym i wilgotnym klimacie rozwi-
nê³a siê ro�linno�æ typowa dla: regla dolnego
(do 1000 m n.p.m.) � z lasami li�ciastymi i mie-
szanymi, regla górnego (do 1300 m n.p.m.) � z
lasami �wierkowymi, subalpejskiego (do 1500
m n.p.m.) � z kosodrzewin¹ oraz jedynie na
�nie¿ce i Wielkim Szyszaku, alpejskiego (>1500
m n.p.m.). W Sudetach Zachodnich i Sudetach
�rodkowych wystêpuj¹ torfowiska (KONDRACKI

1994). Lasy pokrywaj¹ nierównomiernie oko³o
29% ca³ego terenu (2665 km2). Gatunkiem do-
minuj¹cym jest �wierk Picea excelsa, którego

udzia³ przekracza niekiedy 80%, (np. w górach:
Kamiennych, Bystrzyckich, Bialskich i w Ma-
sywie �nie¿nika). W drzewostanach wystêpuj¹
tak¿e: sosna Pinus silvestris, modrzew Larix
decidua i jod³a Abies alba oraz takie gatunki
li�ciaste, jak: buk Fagus silvatica, d¹b Quercus
sp., jawor Acer pseudoplatanus, jesion Fraxi-
nus excelsior, olsza Alnus glutinosa i brzoza
Betula verrucosa (dane Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu).

Badany obszar cechuje zró¿nicowany sto-
pieñ zalesienia, zaludnienia oraz zagospoda-
rowania przemys³owego i u¿ytkowania rolni-
czego, co mo¿e mieæ wp³yw na wystêpowanie
i zagêszczenie borsuka.

Metody badañ

W latach 1995-2002 w Sudetach przepro-
wadzono badania ankietowe i terenowe (BART-
MAÑSKA i NADOLSKA 2003). Badaniami ankieto-
wymi objêto le�nictwa, ko³a ³owieckie, o�rod-
ki hodowli zwierzyny Lasów Pañstwowych oraz
Dyrekcji obu Parków Narodowych � Karkono-
skiego i Gór Sto³owych. £¹cznie rozes³ano 485
formularzy ankietowych. Zawiera³y one pyta-
nia o wystêpowanie borsuka, dok³adne lokali-
zacje i charakterystykê jego nor (np.: wiek, licz-
bê otworów wej�ciowych). Pytano ponadto o
spotkania borsuków i ich �ladów, tak¿e w rejo-
nach, gdzie nie s¹ znane nory. Badania tereno-
we prowadzono w okresach: maj-pa�dziernik
1995 r., kwiecieñ-pa�dziernik 1996 r., wrzesieñ-
pa�dziernik 1998 r., wrzesieñ-listopad 2001 r.
oraz kwiecieñ-lipiec 2002 r. Ich celem by³a
kontrola stanowisk wykazanych w ankietach i
wywiadach oraz samodzielne poszukiwanie
nor. W pracy przyjêto definicjê nory jako wej-
�cia lub zespo³u wej�æ oddalonych od siebie
na odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ 20 m (GOSZCZYÑ-
SKI 1999). Podczas wizyt ustalano aktualne u¿yt-
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kowanie nor przez borsuki na podstawie takich
�ladów, jak: tropy, �lady w³óczenia �ció³ki do
nory, miejsca ¿erowania, latryny i odchody.
Przeprowadzano tak¿e wywiady z le�nikami i
my�liwymi na temat wieku schronieñ i ich wy-
korzystywania w tym okresie przez ró¿ne ga-
tunki, a tak¿e obserwacji zwierz¹t i ich �ladów.

Wystêpowanie borsuka w Sudetach przed-
stawiono na mapie z siatk¹ UTM (Universal
Transverse Mercator) z kwadratami o bokach
10 km × 10 km (ryc.1). Obliczono zagêszcze-
nie nor na powierzchni ca³kowitej i zalesionej
badanego terenu. Na podstawie informacji z
ankiet i wywiadów oszacowano minimalny
wiek nor, który oznacza, ¿e istniej¹ one nie kró-
cej ni¿ podany okres, ale mog¹ istnieæ d³u¿ej.
Wyró¿niono cztery klasy wiekowe: I � min 4
lata; II � min 10; III � min 20; IV � min 30 lat,
okre�laj¹ce minimalny wiek nor w 2002 r.

Wyró¿niono lokalizacje nor w drzewosta-
nach, remizach �ródpolnych i terenach otwar-
tych. Okre�lono typy drzewostanów jako igla-
ste, li�ciaste i mieszane. Oszacowano odleg³o-
�ci nor od terenów rolniczych oraz najbli¿szych
�róde³ wody, a tak¿e wysoko�æ ich po³o¿enia
n.p.m. W charakterystyce siedlisk zajmowanych
przez borsuka uwzglêdniono tak¿e ukszta³to-
wanie terenu, wyró¿niaj¹c tereny: p³askie i pa-
górkowate oraz szczeliny skalne.

Wyniki
W badaniach ankietowych uzyskano ³¹cz-

nie 254 zwrotne formularze, co stanowi 52%
wszystkich wys³anych. Pozytywnych odpowie-
dzi by³o 148 (58%), a negatywnych �106 (42%).
Ankieterzy wykazali ³¹cznie 303 ró¿ne nory
borsucze. Podczas badañ terenowych odnale-
ziono samodzielnie 75 nor, nie wykazanych
uprzednio w ¿adnej ankiecie. £¹cznie stwier-
dzono 378 nor borsuczych, w tym 259 czyn-
nych, 65 nieczynnych i 54 o nieokre�lonym
u¿ytkowaniu. Odwiedzono ³¹cznie 120 (32%)
nor (BARTMAÑSKA I NADOLSKA 2003). �rednie za-
gêszczenie nor borsuczych w Sudetach wyno-
si³o 0,04/km2 powierzchni ca³kowitej i 0,14/km2

lasu. Ankiety dostarczy³y ponadto informacji o
92, a wywiady � o kolejnych 49 spotkaniach
borsuków lub ich �ladów.

Obszar badañ pokrywa w ca³o�ci lub czê-
�ciowo 131 kwadratów UTM. Obecno�æ bor-
suka stwierdzono w 88 kwadratach, co stano-
wi 67% wszystkich (ryc.1). W piêciu kwadra-
tach (4%) zlokalizowano jedynie opuszczone
nory borsucze. W 14 kwadratach (11%) nie
odnotowano obecno�ci gatunku, a z 24 kwa-
dratów (18%) brak jest danych. Nie stwierdzo-
no obecno�ci borsuka w Górach Izerskich.

Oszacowano, ¿e w�ród wszystkich zna-
nych nor w 1995 roku u¿ytkowanych by³o 215
(66%), w 1998 roku � 163 (84%), a w 2001

Fot. 1. Nora borsucza zlokalizowana w kompleksie
le�nym na Górze Wilczyniec w pa�mie Kro-
wiarek (fot. J. Bartmañska).

Fot. 2. Rumosz skalny wygarniêty z nory borsuczej,
znajduj¹cej siê w Górach Kaczawskich (fot.
M. Nadolska).
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Tabela 2. Lokalizacja nor na terenie zalesionym lub otwartym (n � liczba nor, % � udzia³ procentowy).

    

  Lokalizacja

                               Rodzaj nory

Czynne Nieczynne Nieokre�lone £¹cznie
n (%) n (%) n (%) n (%)

Teren zadrzewiony 181 (98) 46 (100) 16 (89) 243 (98)
Teren otwarty 4 (2) 0 (0) 2 (11) 6 (2)
Razem 185 (100) 46 (100) 18 (100) 249 (100)

Tabela 3. Typy drzewostanów, w jakich zlokalizowane by³y nory (n � liczba nor, % � udzia³ procentowy).

    

Drzewostan

                               Rodzaj nory

Czynne Nieczynne Nieokre�lone £¹cznie
n (%) n (%) n n (%)

Li�ciasty 43 (33) 9 (24) 5 57 (32)
Iglasty 57 (43) 19 (50) 2 78 (43)
Mieszany 22 (24) 10 (26) 2 44 (25)
Razem 132 (100) 38 (100) 9 179 (100)

Tabela 4. Wiek drzewostanów, w jakich zlokalizowane by³y nory (n � liczba nor, % � udzia³ procentowy).

Wiek drzewostanu
                               Rodzaj nory

Czynne Nieczynne Nieokre�lone £¹cznie
n (%) n (%) n n (%)

6-29 lat 12 (13) 3 (10) 2 17 (13)
30-59 lat 14 (15) 10 (35) 0 24 (19)
> 60 lat 69 (72) 16 (55) 1 86 (68)
Razem 95 (100) 29 (100) 3 127 (100)

Tabela 1. Szacunkowy minimalny wiek nor w 2002 r.

    Klasa Wiek nory            Liczba nor

        I min. 4 lata 203 (60%)
       II min. 10 lat 87 (25%)
       III min. 20 lat 23 (7%)
      IV min. 30 lat 27 (8%)
Razem 340 (100%)

roku � 251 (88%). W odniesieniu do 340 nor
(90%) uzyskano informacje o ich minimalnym
wieku (tab.1). Najwiêcej najstarszych nor (po-
nad 20� i 30-letnich) stwierdzono w Górach
Kaczawskich i na Pogórzu Kaczawskim (kwa-
draty UTM: WS57, WS64, WS74, WS75), na
Pogórzu Bolkowsko � Wa³brzyskim i na obsza-
rze Obni¿enia Podsudeckiego (WS83, WS93),
w Górach Bystrzyckich, w Masywie �nie¿nika
i w Kotlinie K³odzkiej (XR16, XR17, XR18) oraz
w Górach Z³otych (XR36, XR37, XR47). Na te-
renach tych znane s¹ tak¿e nory m³odsze i bor-
suk wystêpuje tam równie¿ obecnie. Tak¿e w
rejonie Wzgórz Niemczañsko � Strzeliñskich
(WS41, WS42, WS51, WS52) oraz na Wzgó-
rzach Strzegomskich (WS95, WS96) wystêpuj¹

nory z wszystkich przedzia³ów czasowych.
Pojedyncze stare nory znane s¹ tak¿e
z Przedgórza Paczkowskiego (XR48, XR49,
XR59) i Gór Opawskich (XR95 i XR96).

Niemal wszystkie nory, dla których okre-
�lono dok³adn¹ lokalizacjê, znajdowa³y siê w
terenie zalesionym (tab. 2, fot. 1). W odniesie-
niu do 179 (47%) nor okre�lono charakter ota-
czaj¹cych je drzewostanów, w�ród których
przewa¿a³y iglaste (tab. 3) (BARTMAÑSKA i NADOL-
SKA 2003). Zazwyczaj by³y to dojrza³e drzewo-
stany, w wieku 60 lub wiêcej lat (tab.4). W�ród
gatunków dominuj¹cych w najbli¿szym otocze-
niu nor najczê�ciej odnotowywane by³y �wierk
(69 nor) i d¹b (50 nor). W pobli¿u nor czêsto
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wystêpowa³y tak¿e: brzoza, sosna, buk, lipa i
jawor.

W odniesieniu do 87 (23%) nor okre�lono
w przybli¿eniu odleg³o�æ dziel¹c¹ siedzibê
borsuka od terenu otwartego. Nory wystêpuj¹-
ce na obrze¿u lub w g³êbi kompleksów le�nych
spotykano wyj¹tkowo (tab.5). Informacje doty-
cz¹ce odleg³o�ci od �ród³a wody zebrano w
odniesieniu do 83 (22%) stanowisk (tab.6).

W przypadku 80 nor (21%) okre�lono po-
³o¿enie nad poziomem morza. Znajdowa³y siê
one na wysoko�ci 200-850 m n.p.m., w tym 17
powy¿ej 700 m n.p.m. Najwiêcej schronieñ
borsuczych stwierdzono w terenie o urozma-
iconej rze�bie (tab.7). Spo�ród odwiedzonych
nor 25 (21%) zosta³o wykopanych w rumoszu
skalnym (fot.2), a piêæ za³o¿onych zosta³o w
szczelinach skalnych. Stwierdzono 24 przypad-
ki zaadoptowania na schronienia struktur an-
tropogenicznych. By³y to: stare ¿wirownie i pia-
skownie (siedem nor), XIX-wieczne kamienio-
³omy i wyrobiska wapienne (piêæ nor), wyrobi-
sko gliny (jedna nora), groble i wa³y ziemne (trzy
nory), rowy melioracyjne i do³y po sadzonkach
(dwie nory), przepusty (cztery nory) i ruiny bu-
dynków (dwie nory).

Ryc. 1. Wystêpowanie borsuka w Sudetach przedstawione na mapie UTM (kwadraty 10 × 10 km).
Oznaczenia: kó³ka czarne � obecno�æ borsuka; kó³ka szare � nory opuszczone; kó³ka bia³e � brak
stwierdzeñ borsuka; puste kwadraty � brak informacji.
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Dyskusja
Na podstawie badañ prowadzonych w la-

tach 1965 i 1973 borsuka uznano w Polsce za
gatunek nieliczny (BUCHALCZYK 1983). Jego wy-
stêpowanie na terenie Sudetów wykazano wów-
czas w siedmiu kwadratach UTM. Niniejsze
badania, stwierdzaj¹ce obecno�æ borsuka w 88
kwadratach, aktualizuj¹ stan wiedzy dotycz¹-
cy jego wystêpowania i wskazuj¹, ¿e w Sude-
tach jest on obecnie gatunkiem pospolitym.
Potwierdzeniem tego jest wysoki udzia³ nor
zajêtych, wynosz¹cy w latach 1995-2001 od
66 do 88% wszystkich stwierdzonych (BARTMAÑ-
SKA i NADOLSKA 2003).

Równoczesne wystêpowanie w wielu re-
jonach Sudetów nor z ró¿nych klas wiekowych,
w tym kilkudziesiêcioletnich, przemawia za sta-
³¹ obecno�ci¹ borsuka na tych terenach i wska-
zuje na wysoki stopieñ przywi¹zania zwierz¹t
do miejsc bytowania. Znajomo�æ wieku nory
jest cenn¹ wskazówk¹ przy szacowaniu zmian,
jakim ulega populacja na danym obszarze, u³a-
twia �ledzenie ekspansji lub regresji gatunku.
Wiedza ta, wzbogacona o obserwacje �rodo-
wiskowe, umo¿liwia w pewnym stopniu okre-
�lenie perspektyw badanego gatunku. Fakt, ¿e
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grupa nor kilkuletnich stanowi³a najbardziej
liczn¹ oznaczaæ mo¿e, ¿e w ci¹gu ostatnich
kilku lat pojawi³o siê wiêcej nor ni¿ w ka¿dym
wcze�niejszym dziesiêcioleciu. Wskazywaæ to
mo¿e na ekspansjê terytorialn¹ borsuka. Maj¹c
jednak na uwadze trudno�ci w jednoznacznej
interpretacji zebranych danych, nale¿y zacho-
waæ ostro¿no�æ w ewentualnej ocenie zmian
populacyjnych. Wzrost liczby nor mo¿e byæ
bowiem zwi¹zany z opuszczaniem wcze�niej
zajêtych stanowisk i wówczas nie musi wi¹zaæ
siê ze wzrostem populacji.

W trakcie badañ nie stwierdzono wystêpo-
wania borsuka w Górach Izerskich (BARTMAÑ-
SKA i NADOLSKA 2003). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
panuj¹ce tam specyficzne warunki mog¹ ogra-
niczaæ osiedlanie siê tych zwierz¹t. Góry Izer-
skie nale¿¹ do regionów o najwiêkszej mi¹¿-
szo�ci pokrywy �nie¿nej i najd³u¿szym okresie
jej zalegania w Polsce (MRUGASIEWICZ 1998). Inn¹

charakterystyczn¹ cech¹ regionu jest tworze-
nie siê zastoisk zimnego powietrza w rozleg³ych
zag³êbieniach terenu. Efektem tego �rednia tem-
peratura ch³odnej czê�ci roku (listopad � kwie-
cieñ) bywa tu ni¿sza ni¿ na grzbiecie Karkono-
szy, a wiêc na wysoko�ci o oko³o 500 m wiêk-
szej. Pierwsze przymrozki obserwuje siê ju¿ na
pocz¹tku wrze�nia, a ostatnie jeszcze pod ko-
niec maja (SOBIK 1998, URBAN 1998). Niekorzyst-
ne oddzia³ywanie surowego klimatu mo¿e byæ
bezpo�rednie � poprzez skrócenie okresu ak-
tywno�ci borsuka w ci¹gu roku, a tak¿e po�red-
nie � przez ograniczenie jego bazy ¿erowej.
Niska temperatura zmniejsza aktywno�æ
d¿d¿ownic (PLISKO 1973), a krótki okres wege-
tacyjny limituje obfito�æ alternatywnych �róde³
pokarmu. Biomasa i aktywno�æ bardzo wra¿li-
wych na niskie pH d¿d¿ownic (SWENDSEN 1957
za: THORNTON 1988) s¹ ograniczone przez za-
kwaszenie gleb w Górach Izerskich, wi¹¿¹ce
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Tabela 5. Odleg³o�ci nor od terenów otwartych (n � liczba nor, % � udzia³ procentowy).

Tabela 6. Odleg³o�ci nor od najbli¿szych �róde³ wody (n � liczba nor, % � udzia³ procentowy).

Tabela 7. Ukszta³towanie terenu, w jakim usytuowane by³y nory (n � liczba nor, % � udzia³ procentowy).

                                                                Rodzaj nory

Czynne Nieczynne Nieokre�lone £¹cznie
n (%) n (%) n n (%)

    0 m   4 (6)   0 (0) 2   6 (7)
< 30 m 11 (18)   2 (13) 1 14 (16)
   30-100 m 19 (31)   8 (50) 4 31 (36)
   100-500 m 22 (35)   5 (31) 2 29 (33)
   500-1000 m   5 (8)   1 (6) 0   6 (7)
> 1000 m   1 (2)   0 (0) 0   1 (1)
Razem 62 (100) 16 (100) 9 87 (100)

Odleg³o�æ od naj-
bli¿szego pola, ³¹ki

Odleg³o�æ od
�ród³a wody

                                                                 Rodzaj nory

Czynne Nieczynne Nieokre�lone £¹cznie
n (%) n (%) n n (%)

< 10 m   4 (7)   2 (10) 0   6 (7)
   10 � 100 m 30 (56) 10 (50) 4 44 (53)
   100 � 500 m 19 (35)   8 (40) 5 32 (39)
> 500 m   1 (2)   0 (0) 0   1 (1)
Razem 54 (100) 20 (100) 9 83 (100)

Ukszta³towanie
terenu

                                                        Rodzaj nory

Czynne Nieczynne Nieokre�lone £¹cznie
n (%) n (%) n (%) n (%)

P³aski     4 (3)   3 (8)   0 (0)     7 (4)
Pagórkowaty 116 (94) 31 (89) 14 (100) 161 (93)
Szczeliny skalne     4 (3)   1 (3)   0 (0)     5 (3)
Razem 124 (100) 35 (100) 14 (100) 173 (100)
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siê z obecno�ci¹ torfowisk i pog³êbione przez
klêski ekologiczne.

Usytuowanie 17 stanowisk borsuczych na
wysoko�ci oko³o 700-850 m n.p.m. �wiadczy
o mo¿liwo�ci przystosowania siê zwierz¹t do
trudniejszych warunków panuj¹cych w górach.
HAITLINGER (1985) podaje wysoko�æ 950 m
n.p.m. jako maksymalnie osi¹gan¹ przez bor-
suka w rejonie Karkonoszy. Dotyczy³o to jed-
nak obserwacji pojedynczych osobników, a nie
ich sta³ych nor. Za górn¹ granicê zasiêgu ga-
tunku w Europie podaje siê wysoko�æ 2000 m
n.p.m. (SIELMANN 1978, LÜPS i KUHN-KLEIN 1983).
W górach centralnej Hiszpanii (Quadarrama
mountains) nory zlokalizowane s¹ g³ównie na
poziomie 800-1400 m n.p.m. (VIRGÓS i CASA-
NOVAS 1999). Najwy¿ej po³o¿one nory (1700 m
n.p.m.) zlokalizowano w Alpach, chocia¿ �la-
dy zwierz¹t spotykane s¹ powy¿ej tej granicy
(LÜPS i KUHN-KLEIN 1983). BOCK (1988a) nie
stwierdzi³ w Alpach Bawarskich ¿adnej nory
usytuowanej powy¿ej 1200 m n.p.m., a unika-
nie du¿ych wysoko�ci t³umaczy d³ugo zalega-
j¹c¹ tam grub¹ pokryw¹ �nie¿n¹. W Sudetach
istotne znaczenie dla lokalizacji nor mo¿e mieæ
tak¿e piêtrowy uk³ad ro�linno�ci. W ni¿szych
partiach gór wystêpuj¹ ³¹ki i pola uprawne, sta-
nowi¹ce obfite ¿erowiska borsuków. Mo¿e byæ
to przyczyn¹ lokalizacji tam wiêkszo�ci nor.

Na terenie Sudetów wiêkszo�æ nor borsu-
czych zlokalizowanych jest w lasach, chocia¿
stanowi¹ one zaledwie 29% ca³kowitej po-
wierzchni. Wskazuje to na atrakcyjno�æ tere-
nów zadrzewionych i preferowanie takich sie-
dlisk przez borsuka, co potwierdza wyniki ba-
dañ innych autorów (NEAL 1975, ZEJDA i NESVAD-
BOVÁ 1983, BOCK 1988a, CLEMENTS i in. 1988,
SUMIÑSKI 1989, NEAL i ROPER 1991, REASON i in.
1993, FEORE i MONTGOMERY 1999, MATYÁ�TÍK i BIÈÍK

1999, REVILLA i in. 2001). Drzewostan nie tylko
stanowi os³onê nory, ale wp³ywa na jej stabil-
no�æ i klimat panuj¹cy w jej otoczeniu i wnê-
trzu (BOCK 1988a). Tereny le�ne stanowi¹ po-
nadto bazê pokarmow¹ (SEILER 1992) oraz do-
starczaj¹ materia³u na budowê legowiska (BOCK

1988a, WÖLLFEL i SCHNEIDER 1988, NEAL i ROPER

1991). Dotyczy to szczególnie lasów li�ciastych
i mieszanych, zasobniejszych w d¿d¿ownice
ni¿ drzewostany szpilkowe (KRUUK 1989,
BRØSETH i in. 1997b, VIRGÓS i CASANOVAS 1999,
KOWALCZYK i in. 2003). Równie¿ w Sudetach,
mimo przewagi lasów iglastych, lokalizacje
schronieñ borsuczych w lasach li�ciastych i
mieszanych stanowi³y ³¹cznie blisko 60%.

Pomimo du¿ego zró¿nicowania krajobra-
zu i wielko�ci kompleksów le�nych wiêkszo�æ
nor zlokalizowana by³a w pobli¿u terenów
otwartych, które stanowi¹ bazê ¿erow¹, zasob-

n¹ w d¿d¿ownice i alternatywne sk³adniki die-
ty w postaci zbó¿, owoców i gryzoni (KRUUK
1989, SEILER 1992, REASON i in. 1993, NEAL i
CHEESEMAN 1996). Wyznaczone w trakcie niniej-
szych badañ odleg³o�ci, na jakie nory oddalo-
ne s¹ od �róde³ wody, charakteryzuj¹ siê du¿¹
rozpiêto�ci¹. Wydaje siê, ¿e borsuki niechêt-
nie osiedlaj¹ siê dalej ni¿ 500 m od zbiorni-
ków i cieków wodnych. Podobne wyniki uzy-
skali np. VIRGÓS i CASANOVAS (1999). Zalet¹ lo-
kalizowania nor w pobli¿u wody mo¿e byæ do-
stêpno�æ p³azów, stanowi¹cych w niektórych
rejonach istotny sk³adnik diety borsuków (KAU-
HALA i in. 1998, GOSZCZYÑSKI i in. 2000, BOROW-
SKI 2001, KOWALCZYK 2001). Stwierdzenie nor
wykopanych w brzegach strumieni, rowów i
rzek jest potwierdzeniem wcze�niejszych spo-
strze¿eñ innych autorów (COWLIN 1972, NEAL
1975, VIRGÓS i CASANOVAS 1999).

Liczebnie przewa¿a³y nory za³o¿one w te-
renie o urozmaiconej rze�bie. Nale¿y to raczej
wi¹zaæ ze specyfik¹ regionu, ani¿eli z wybo-
rem borsuka, co nie wyklucza istnienia wielu
zalet takich terenów. W zboczu mo¿na kopaæ
w poziomie, ewentualnie ³agodnie w dó³, a
wybrany materia³ zsypuje siê czê�ciowo po sto-
ku dalej od nory (BOCK 1988a). W terenie po-
chy³ym tunele mog¹ biec zgodnie z kierunka-
mi przebiegu warstw u³atwiaj¹cych kopanie
(BOCK 1988a, NEAL i ROPER 1991). Ponadto po-
ziom wód gruntowych znajduje siê tutaj du¿o
ni¿ej ni¿ w okolicy p³askiej, gdzie bywa, ¿e ju¿
na kilkudziesiêciu centymetrach norze grozi
zalanie wod¹. Kolejn¹ zalet¹ terenów pagór-
kowatych jest wystêpowanie lokalnego zró¿-
nicowania na miejsca ch³odniejsze i wilgotniej-
sze oraz cieplejsze i bardziej suche, w których
³atwiej jest dotrzeæ do niezamarzaj¹cych
warstw pod³o¿a. Wi¹¿e siê to ponadto z wystê-
powaniem na g³êboko�ci oko³o 7 m w grun-
tach piaszczystych sta³ej temperatury, wp³ywa-
j¹cej na mikroklimat wewn¹trz nory (BOCK
1988a). Ukszta³towanie terenu wymieniane jest
jako jeden z najistotniejszych czynników de-
cyduj¹cych o wyborze miejsca na norê (COW-
LIN 1972, NEAL 1975, ZEJDA i NESVADBOVÁ 1983,
BOCK 1988a, CLEMENTS i in. 1988, NEAL i ROPER

1991, BRØSETH i in. 1997a, FEORE i MONTGOMERY

1999, GOOD i in. 2001). Struktury antropoge-
niczne stanowi¹ równie¿ urozmaicenie rze�by
terenu, a zak³adanie w nich nor �wiadczy o
du¿ych zdolno�ciach adaptacyjnych gatunku.
Wykorzystywanie takich struktur przez borsuki
niejednokrotnie stwierdzane by³o przez innych
autorów (COWLIN 1972, NEAL 1975, HARRIS 1982,
HARRIS 1984, LÜPS i KUHN-KLEIN 1983, ZEJDA i
NESVADBOVÁ 1983, BOCK 1986, 1988a, CLEMENTS

i in. 1988, NEAL i CHEESEMAN 1996, BRØSETH i in.
1997a, FEORE i MONTGOMERY 1999, PEDERSEN i in.

MONIKA NADOLSKA, JOLANTA BARTMAÑSKA



195

2002). Wobec braku dogodniejszego pod³o¿a,
borsuk mo¿e kopaæ nory w rumoszu skalnym i
zasiedlaæ skalne szczeliny (BOCK 1988b), co
tak¿e stwierdzono w Sudetach.

G³ównymi czynnikami limituj¹cymi wystê-
powanie borsuka w Sudetach jest dostêpno�æ
pokarmu i dogodnych miejsc na nory. Borsuk,

osiedlaj¹cy siê w lasach i przez to silnie zwi¹-
zany z tymi siedliskami, korzysta z bazy ¿ero-
wej na terenach otwartych. Tote¿ zmiany kra-
jobrazu w Sudetach, zwi¹zane z czê�ciowym
wylesianiem i rozwojem rolnictwa, mog¹ nie�æ
ze sob¹ nie tylko zagro¿enia, ale równie¿ pew-
ne korzy�ci dla gatunku.
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 Das Vorkommen des Dachses Meles meles
und die Lokalisierung seiner Baue in den Sudeten (Polen)

Zusammenfassung
Die Untersuchungen wurden in den Jahren 1995-2002 im polnischen Teil der Sudeten durch-

geführt � und zwar über Anketten und direkte Überprüfungen im Gelände. Der Dachs konnte auf
67% der untersuchten Fläche festgestellt werden. Insgesamt wurden 378 Bauöffnungen lokalisiert,
die teilweise noch durch Dachse bewohnt waren. Die Dichte der Besiedlung betrug 0,04 Baue/
km2 auf der ganzen Fläche und 0,14 Baue/km2 Wald. Die ältesten gefundenen Baue dürften etwa
30 Jahre alt sein. Die Baue wurden hauptsächlich an hügeligen Standorten in älteren Waldbeständen
(Laub- und Mischwälder) gefunden. In den meisten Fällen betrug die Entfernung zu offenem Gelände
und zum Wasser etwa 500 m. In einigen Fällen wurden die Baue auch in Steinschutt und in
Felsspalten gefunden, manchmal sogar in anthropogenen Geländestrukturen, was auf eine ziem-
lich hohe Anpassungsfähigkeit des Dachses hindeutet. Die am höchsten gelegenen noch besetzten
Baue wurden noch bei reichlich 700 m ü. d. M. gefunden.

Výskyt jezevce lesního Meles meles a lokalizace jeho nor v Sudetech (Polsko)

Souhrn
Terénní i dotazníkový výzkum, provádìný v polských Sudetech v letech 1995�2002,

prokázal výskyt jezevce na 67% plochy zkoumaného území.  Bylo lokalizováno 378 nor,
u�ívaných jezevci v dobì výzkumu nebo v minulosti. Jejich prùmìrná hustota byla 0,04/km2

celého povrchu a 0,14 nory na km2 lesù. Stáøí nejstar�ích jezevèích sídli�� je odhadováno na
více ne� 30 let. Nory se nejèastìji nacházejí v èlenitém terénu ve starých listnatých a smí�ených
lesích. Vìt�ina z nich se nacházela ve vzdálenosti do 500 m od otevøených ploch a nej-
bli��ích zdrojù vody. Byly také nalezeny nory vybudované v suti a skalních rozsedlinách, ale
také v antropogenních strukturách, co� svìdèí o velké ekologické plasticitì druhu. Nejvý�e
polo�ené obsazené sídlo jezevce bylo lokalizováno ve vý�ce pøesahující 700 m n. m.
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Ssaki (Mammalia) Wzgórz £omnickich
(Kotlina Jeleniogórska)

Wstêp

Obszar Wzgórz £omnickich nie doczeka³
siê dotychczas szczegó³owego opracowania tu-
tejszej fauny ssaków. Dotychczasowe badania
nad ssakami Sudetów Zachodnich skupia³y siê
na terenie Karkonoszy i Gór Izerskich, praktycz-
nie omijaj¹c ni¿ej po³o¿one obszary (CHUDOBA

i in. 1973, HAITLINGER 1985). Fragmentaryczne
informacje o teriofaunie Wzgórz £omnickich
przedstawiono w opracowaniach inwentaryza-
cji przyrodniczych gmin oraz wybranych frag-
mentów tego obszaru (SZKUDLAREK i PASZKIEWICZ

1993a,b, 1999, PODSADOWSKA 1999a,b). Niniej-
sza praca ma na celu przedstawienie pe³nego
sk³adu teriofauny Wzgórz £omnickich w latach
1998-2003.

Teren badañ
Obszar Wzgórz £omnickich (kwadrat UTM

WS 53) le¿y w centralnej czê�ci Kotliny Jele-
niogórskiej, u podnó¿a Karkonoszy i obejmuje
swym zasiêgiem pasmo wzgórz granitowych
o �redniej wysoko�ci 400-500 m n.p.m. (z naj-
wy¿szym wzniesieniem � Grodn¹ o wysoko�ci
506 m n.p.m.) i ³¹cznej powierzchni ok. 20 km2.
Granice badanego terenu wyznaczaj¹ doliny
rzeczne: Bobru - od pó³nocy, Kamiennej � od
zachodu i £omnicy od wschodu. Od po³udnia
Wzgórza oddzielone s¹ od Karkonoszy dolina-
mi le¿¹cymi wzd³u¿ linii Podgórzyn-Sosnów-
ka-Mi³ków (STAFFA i in. 1999) (ryc. 1).

Teren ten, stanowi¹cy czê�æ karkonoskie-
go masywu granitoidowego, niemal w ca³o�ci
buduj¹ granity porfirowate. Tutejsze gleby, zdo-
minowane przez kwa�ne gleby brunatne, s¹
ma³o wydajne pod wzglêdem rolniczym ze
wzglêdu na nisk¹ mi¹¿szo�æ pokrywy osadów
lu�nych i nisk¹ zawarto�æ sk³adników pokar-
mowych zwietrzeliny granitowej (STAFFA i in.
1999).

Obszar Wzgórz £omnickich jest zdomino-
wany w du¿ej mierze przez rolnictwo, a tutej-
sza ro�linno�æ w wiêkszo�ci ma charakter an-
tropogeniczny. Szczególnie dotyczy to ich pó³-
nocnej i zachodniej czê�ci, gdzie du¿y obszar
zajmuj¹ pola uprawne. Zbiorowiska le�ne maj¹
charakter p³atowych, izolowanych fragmentów
typowych dla krajobrazu rolniczego, w�ród któ-
rych dominuj¹ lasy �wierkowe pochodzenia
antropogenicznego. Spo�ród naturalnych zbio-
rowisk le�nych zdecydowanie najwiêksz¹ po-
wierzchniê zajmuj¹ podgórskie d¹browy aci-
dofilne z klasy Quercetea robori � petreae (na-
zwy syntaksonów podano wed³ug pracy MA-
TUSZKIEWICZA  2001). Ponadto zachowa³y siê tu-
taj fragmenty kwa�nej buczyny górskiej Luzulo
luzuloidis � Fagetum  i podgórskiego lasu je-
sionowego Carici remotae � Fraxinetum KOCH

1926 ex FABER 1936, w postaci w¹skich pasów
wzd³u¿ strumieni. Lasy gr¹dowe nale¿¹ tutaj do
bardzo rzadkich i s¹ w znacznym stopniu prze-
kszta³cone przez cz³owieka (PIELECH  2003).

Oddzieln¹ grupê siedlisk spotykanych na
badanym terenie stanowi¹ obrze¿a lasów i pasy
zadrzewieñ otoczonych przez tereny otwarte
(okre�lane jako �rodowiska ekotonowe). Skraje
lasu stanowi¹ce strefê przej�ciow¹ pomiêdzy
lasem a terenem otwartym tworzone s¹ czêsto
przez zbiorowiska zaro�lowe zdominowane
przez je¿ynê (zbiorowiska typu Prunetalia spi-
nosae R.TX. 1952).

W�ród zbiorowisk niele�nych bardzo czê-
sto spotykane s¹ na Wzgórzach £omnickich
zbiorowiska ³¹kowe z klasy Molinio � Arrhe-
natheretea R.TX. 1937, z ³¹kami wilgotnymi
Molinietalia caeruleae W.KOCH 1926 - typowy-
mi dla siedlisk ¿yznych i wilgotnych, i ³¹kami
�wie¿ymi Arrhenatheretalia PAW£. 1928, na gle-
bach �wie¿ych o ni¿szym poziomie wód grun-
towych (PIELECH  2003).

Bardzo du¿¹ powierzchniê Wzgórz £om-
nickich zajmuj¹ pola uprawne (g³. uprawy zbó¿,
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Ryc. 1. Teren badañ
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ziemniaków i rzepaku) oraz tereny ruderalne
(nieu¿ytki i ugory) przewa¿aj¹ce w pó³nocnej
czê�ci terenu badañ. W s¹siedztwie miast i wsi
po³o¿one s¹ zadrzewienia o charakterze par-
kowym, w du¿ej mierze zaniedbane o gêstym
podszycie.

Wzgórza £omnickie praktycznie pozbawio-
ne s¹ wiêkszych cieków wodnych (nie licz¹c
wspomnianych rzek wyznaczaj¹cych ich gra-
nice). Najwiêksze z nich - potoki: Pijawnik
i Lutynka, prawe dop³ywy Kamiennej, na znacz-
nym odcinku s¹ uregulowane. Sieæ wodn¹
Wzgórz wzbogacaj¹ dodatkowo niewielkie
bezimienne potoki, rowy i zbiorniki wodne
(osadniki i stawy hodowlane). W miejscach tych
wykszta³ci³y siê fragmenty ³ozowisk z grupy
Salicetum pentandro � cinereae (ALMQ. 1929)
 i zbiorowiska szuwarowe (szuwar trzcinowy
Phragmitetum australis (GAMS 1927) SCHMALE

1939, szuwar szerokopa³kowy Typhetum lati-
foliae SOÓ 1927) oraz zbiorowiska reprezentu-
j¹ce rz¹d Magnocaricion KOCH 1926 (PIELECH

2003).

Materia³ i metody badañ

Badania prowadzone w latach 1998-2003
objê³y wszystkie grupy ssaków - owado¿erne,
nietoperze, gryzonie, zaj¹cokszta³tne, drapie¿-

ne i kopytne. Podczas inwentaryzacji drobnych
ssaków (owado¿ernych i gryzoni) zastosowa-
no dwie odrêbne metody: od³owy w pu³apki
¿ywo³owne i analizê zrzutek sów (tab.1).
Ponadto odnotowywano ka¿de stwierdzenie
znalezionych na badanym terenie martwych
osobników. Ogó³em wyznaczono 7 powierzch-
ni od³ownych w ró¿nych typach siedlisk (lasy,
mniejsze i wiêksze p³aty zadrzewieñ, suche
i wilgotne ³¹ki, ugory i nieu¿ytki) (ryc. 2, 1-7).
Na ka¿dej powierzchni od³ownej rozmieszczo-
no 15-20 pu³apek ¿ywo³ownych w formie siat-
ki o 15 metrowych odstêpach (GRODZIÑSKI i in.
1966, BRAUN HILL i WILLIAMS 1985). Jako przy-
nêtê zastosowano owies i jab³ko. Do analiz
wykorzystano równie¿ wyniki od³owów prze-
prowadzonych w ramach inwentaryzacji tere-
nu �ród³owego potoku Pijawnik (ryc. 2, P1-P3),
gdzie zastosowano 5 m odstêpy pomiêdzy pu-
³apkami (PODSADOWSKA 1999a).

Poni¿ej zamieszczono opis wszystkich po-
wierzchni od³ownych (ryc. 2):

Stanowisko 1. Nie u¿ytkowana ³¹ka okre-
sowo podmok³a, po³o¿ona w s¹siedztwie lasu
i pól uprawnych, poro�niêta wysokimi bylina-
mi i turzycami.

Stanowisko 2. Nieu¿ytek po³o¿ony pomiê-
dzy p³atowymi zadrzewieniami, poro�niêty
w ca³o�ci naw³oci¹ i m³odymi brzózkami. Na

Fot. 1. Mozaikowy krajobraz Wzgórz £omnickich  (fot. T. Zaj¹c).
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stanowisku tym mo¿liwe jest pojawianie siê ga-
tunków le�nych ze wzglêdu na po³o¿enie po-
wierzchni od³ownej w s¹siedztwie lasu.

Stanowisko 3. Pu³apki rozmieszczone
w g³êbokiej dolinie, wzd³u¿ potoku, na odcin-
ku zadrzewionym, poprzecinanym miejscami
otwartymi turzycowiskami. Stoki doliny poro-
�niête drzewostanem mieszanym, w którym
dominowa³y dêby, �wierki, brzozy, w poszyciu
leszczyna i je¿yna.

Stanowisko 4. Pu³apki rozmieszczone na
stoku nas³onecznionej ³¹ki. Powierzchnia obej-
mowa³a równie¿ w¹ski pas drzew i krzewów
(wierzby, brzozy i je¿yna) wzd³u¿ niewielkie-
go, wolno p³yn¹cego cieku wodnego.

Stanowisko 5. Nas³oneczniona ³¹ka czê-
�ciowo poro�niêta rzadkim m³odnikiem brzo-
zowym. W bezpo�rednim s¹siedztwie znajdo-
wa³o siê niewielkie zadrzewienie, st¹d te¿ mo¿-
liwe pojawienie siê gatunków le�nych.

Stanowisko 6. Skraj lasu mieszanego z do-
minacj¹ dêbu, sosny i brzozy. W otoczeniu
otwarte ³¹ki i nieu¿ytki.

Stanowisko 7. Las mieszany brzozowo-ol-
chowy, z domieszk¹ sosny, �wierka i dêbu. Po-
szycie o zró¿nicowanej gêsto�ci. Czê�æ pu³a-

pek rozmieszczona w odleg³o�ci 50 m od jego
skraju.

Stanowisko Pijawnik 1. Pu³apki roz³o¿ono
na poro�niêtej drzewami grobli, otoczonej
z jednej strony przez turzycowiska, a z drugiej
przez nieu¿ytki ³¹kowe i m³odnik �wierkowy.

Stanowisko Pijawnik 2. Po³o¿one by³o na
³¹ce granicz¹cej z rzadkimi zadrzewieniami
z udzia³em brzozy i osiki. Przez powierzchniê
przebiega³ rów odwadniaj¹cy.

Stanowisko Pijawnik 3. Rozmieszczone na
granicy drzewostanu �wierkowego i mieszane-
go, z udzia³em dêbu i brzozy (w poszyciu licz-
nie wystêpowa³a leszczyna i je¿yna).

W przypadku nietoperzy przeprowadzono
nas³uchy detektorowe na wytyczonych transek-
tach pieszych, z u¿yciem detektora ultrasonicz-
nego D 240X. W sumie, w okresie od lipca do
sierpnia 2003 roku przeprowadzono 7 nocnych
transektów, trwaj¹cych od zmroku do godziny
2-3 w nocy. £¹czna d³ugo�æ transektów wynio-
s³a 43 km (ryc. 2). G³osy wiêkszo�ci stwierdza-
nych nietoperzy by³y nagrywane na magneto-
fon cyfrowy Sony TCD 100, a nastêpnie anali-
zowane przy u¿yciu programu komputerowego

TOMASZ ZAJ¥C

Stanowiska/gatunek sowy

           Gatunek 1a 1b 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7 8a 8b*

S.a. A.o. A.o. S.a. A.o. A.o. S.a. A.o. S.a. A.o. Ind. Ind.

Talpa europaea X       X

Sorex araneus X X X X

Sorex minutus X

Neomys fodiens X

Arvicola terrestris X

Microtus arvalis X X X X X X X X X      X

Microtus agrestis X X X X X X X X X      X

Pitymys subterraneus       X

Clethrionomys glareolus X X X X X X        X

Apodemus agrarius X X X X X X        X

Apodemus sylvaticus X X X X

Apodemus flavicollis X X X X X X X X        X

Micromys minutus X X X X X

Tabela 1. Drobne ssaki stwierdzone w analizowanych wypluwkach. Stanowiska: 1a,b-Bukowiec, 2-Skopiec,
3-Bukowa, 4-Grodna, 5a,b-Wrona, 6a,b-Zaro�lak, 7-£omnica, 8a,b-Pijawnik, gatunek sowy: A.o. �
uszatka Asio otus, S.a.- puszczyk Strix aluco, Ind.- gatunek nieoznaczony, * - PODSADOWSKA � inf.
ustna.
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BatSound i oznaczane do gatunku (je�li by³o to
mo¿liwe), korzystaj¹c z dostêpnych kluczy
i publikacji (AHLÉN 1980-81, AHLÉN 1981, AHLÉN

1990, ØEHÁK 1999, SZKUDLAREK i PASZKIEWICZ

1999b). Gatunki których oznaczenie nie wyma-
ga³o analizy komputerowej (np. nocki rude ¿e-
ruj¹ce nad wod¹ czy karliki) by³y oznaczane w
terenie. Bezpo�rednio podczas nagrywania pro-
wadzono obserwacje nietoperzy, co w przypad-
ku nocków u³atwia³o oznaczanie do gatunku
podczas analizy nagrañ. W przypadku nocka
du¿ego i gacków, które ze wzglêdu na niewielki
zakres emitowanych d�wiêków s¹ trudne do
wychwycenia przez detektor, stwierdzenia do-
tyczy³y g³ównie bezpo�rednich obserwacji wzro-
kowych ¿eruj¹cych osobników. Równie¿ w przy-
padku pozosta³ych nocków (szczególnie w przy-
padku nocka w¹satka/Brandta i nocka rudego
nie ¿eruj¹cego nad wod¹) obserwacja wzroko-
wa ¿eruj¹cych osobników u³atwia³a oznaczenie
do gatunku, bowiem nietoperze z tego rodzaju
emituj¹ d�wiêki o podobnej czêstotliwo�ci i d³u-
go�ci. Ponadto czêstotliwo�æ i �barwa� mog¹ siê
zmieniaæ w zale¿no�ci od typu siedliska w ja-
kim nietoperz ¿eruje.

Pozosta³e grupy ssaków (kopytne, drapie¿-
ne, zaj¹cokszta³tne, wiewiórki, karczowniki
i szczury), wykrywane by³y g³ównie poprzez
tropienia prowadzone zim¹ oraz wyszukiwa-
nie odchodów i innych pozostawianych przez
nie �ladów. Przy rozpoznawaniu kopców kreta
i karczownika oparto siê na kryteriach poda-
nych przez GIRAUDOUX i in. (1995).

Poniewa¿ informacje o wystêpowaniu my-
szy domowej pochodzi³y zwykle od mieszkañ-
ców zosta³a ona potraktowana jako gatunek
zbiorczy w znaczeniu �sensu lato�, ze wzglê-
du na wydzielenie piêciu odrêbnych gatunków
w obrêbie dawnego gatunku Mus musculus
(MACHOLÁN i ZIMA 1994, MACHOLÁN 1996 a,b).

W bie¿¹cym opracowaniu uwzglêdnione
zosta³y równie¿ wyniki inwentaryzacji przyrod-
niczych prowadzonych w gminach Jelenia
Góra, Podgórzyn, Mys³akowice i na terenie �ró-
d³owym Pijawnika (projektowany u¿ytek eko-
logiczny ��ródlisko Pijawnika).

Rezultaty uzyskane z przeprowadzonych
od³owów drobnych ssaków i badañ transekto-
wych nietoperzy umo¿liwi³y przeprowadzenie
analizy faunistyczno-ekologicznej tych grup
ssaków.

Wyniki

Przegl¹d gatunków

W sumie na ca³ym obszarze Wzgórz £om-
nickich wykazano obecno�æ 43 gatunków ssa-
ków, nale¿¹cych do 6 rzêdów: owado¿erne
Insectivora (6 gat.), nietoperze Chiroptera (12
gat.), gryzonie Rodentia (12 gat.), zajêczaki La-
gomorpha (2 gat.), drapie¿ne Carnivora (8 gat.),
parzystokopytne Artiodactyla (3 gat.).

Je¿ zachodni (Erinaceus europaeus). Na
terenie Wzgórz £omnickich obserwowano ten
gatunek na kilku stanowiskach: Jelenia Góra-
Czarne, Staniszów, Marciszów, wzgórze Kopki
(M. FURMANKIEWICZ � inf.ustna) i teren �ród³owy
potoku Pijawnik. Wykazany równie¿ na tere-
nach granicz¹cych ze Wzgórzami � m.in.
w Jeleniej Górze, Cieplicach, Mys³akowicach,
Sosnówce i Podgórzynie. Dodatkowo na dwóch
stanowiskach: Skopiec i Witosza, znaleziono
odchody je¿a. Poniewa¿ dotychczas brak
stwierdzeñ je¿a wschodniego (Erinaceus con-
color) na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej (DUT-
KIEWICZ 1967), mo¿na uznaæ, ¿e równie¿ te ostat-
nie stwierdzenia dotycz¹ je¿a zachodniego.

Kret (Talpa europaea). Gatunek stwierdzo-
ny na ca³ym obszarze badañ, przede wszyst-
kim na terenach otwartych. Jego obecno�æ wy-
kazywano g³ównie na podstawie stwierdzeñ
kopców.

Ryjówka aksamitna (Sorex araneus). Naj-
liczniej wykazywany i od³awiany gatunek
z rzêdu owado¿ernych, stwierdzony na ca³ym
obszarze badañ. Przy okre�laniu jego rozmiesz-
czenia uwzglêdniono zarówno od³owy i anali-
zê wypluwek sów jak te¿ obserwacje znajdo-
wanych martwych osobników.

Ryjówka malutka (Sorex minutus). Gatu-
nek mniej liczny w od³owach, wykazywany
jedynie ze �rodowisk otwartych. Rozmieszcze-
nie okre�lano na tej samej zasadzie co w przy-
padku poprzedniego gatunku.

Zêbie³ek karliczek (Crocidura suaveolens).
Na obszarze Wzgórz £omnickich stwierdzony
podczas od³owów na dwóch stanowiskach
w okolicach Skopca: nieu¿ytku poro�niêtym na-
w³oci¹ z domieszk¹ m³odych brzóz i na ksero-
termicznej ³¹ce.

Ssaki (Mammalia) Wzgórz £omnickich (Kotlina Jeleniogórska)
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Rzêsorek rzeczek (Neomys fodiens). Ga-
tunek chwytany i obserwowany w s¹siedztwie
cieków i zbiorników wodnych: potok u pod-
nó¿a Bukowca, stawy ko³o Skopca, teren �ró-
d³owy Pijawnika. Stwierdzenia obejmuj¹ bez-
po�rednie obserwacje w terenie i od³owy.

Nocek du¿y (Myotis myotis). Jedyna zna-
na kolonia tego gatunku na badanym terenie
zlokalizowana jest na strychu i wie¿y ko�cio³a
w Staniszowie (1999 r.- ok.10 os.), a kilka in-
nych pochodzi z miejscowo�ci bezpo�rednio
s¹siaduj¹cych z terenem badañ (Jelenia Góra,
Cieplice, Podgórzyn, Sosnówka i £omnica)
(SZKUDLAREK i PASZKIEWICZ 1993a, 1993b, 1999).
Podczas nocnych transektów miejsca ¿erowa-
nia tego gatunku stwierdzono ko³o Staniszowa
- przy drodze w kierunku Marczyc, na Zaro�la-
ku i na Zamkowej Górze.

Nocek rudy (Myotis daubentonii). Jeden z
najliczniejszych gatunków nietoperzy na ca³ym
badanym terenie, jednak brak informacji o ko-
loniach rozrodczych na tym obszarze. ¯eruj¹-
ce osobniki stwierdzono w Staniszowie (stawy,
park przy pa³acu), na dawnym poligonie przy
drodze Jelenia Góra - Karpacz (zbiorniki wod-
ne, obrze¿a Zamkowej Góry), stawach hodow-

lanych ko³o Skopca, na osadnikach na pó³noc
od Staniszowa, terenie �ród³owym Pijawnika
(staw i potok) i skraju ¯ele�niaka. Miejscem
¿erowania nocków rudych s¹ równie¿ rzeki
wyznaczaj¹ce granice badanego terenu (Bóbr,
Kamienna i £omnica) i du¿y kompleks stawów
(Stawy Podgórzyñskie) wraz ze zbiornikiem
�Sosnówka�, na po³udnie od badanego terenu.

Nocek Natterera (Myotis nattereri). Gatu-
nek stosunkowo rzadki wykazany jedynie na
trzech stanowiskach: na obszarze �ród³owym
Pijawnika, wschodnich krañcach wzgórza Za-
ro�lak i na terenie parku w Staniszowie.

Nocek w¹satek/Brandta (Myotis mystaci-
nus/ brandtii). Gatunki nie zosta³y rozdzielone,
poniewa¿ informacje o ich obecno�ci pochodz¹
z nagrañ detektorowych, które nie umo¿liwiaj¹
ich oznaczenia do gatunku. Nietoperze te nale-
¿a³y do najczê�ciej stwierdzanych na obszarze
Wzgórz £omnickich. Wykazywane g³ównie
z obszarów le�nych: wzgórza - Chmielnik, Zam-
kowa Góra, Zaro�lak, Grodna, Wrona, Go³êb-
nik i Skopiec oraz rzadziej z pasów zadrzewieñ
w s¹siedztwie lasów (niewielkie zadrzewienia
na obszarze poligonu i przy drodze z Jeleniej
Góry-Czarnego do Staniszowa ko³o wzgórza

Fot. 2. Borowiec (Nyctalus noctula), spotykany na ca³ym terenie badañ (fot. J. Furmankiewicz).

TOMASZ ZAJ¥C
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Kopki). Brak informacji o koloniach którego�
z tych gatunków w okolicy. Na po³udniowo-za-
chodnim skraju badanego terenu, przy ogród-
kach dzia³kowych (Jelenia Góra-Cieplice) zna-
leziony zosta³ martwy osobnik nocka Brandta
(Myotis brandtii) (K.ZAJ¥C-inf. ustna).

Nocek orzêsiony (Myotis emarginatus).
Jedyne stwierdzenie tego rzadkiego gatunku
pochodzi z Zamkowej Góry, gdzie nagrane
zosta³y g³osy echolokacyjne 1-2 nietoperzy.
¯eruj¹ce osobniki lata³y niedaleko po³udnio-
wego skraju lasu, wzd³u¿ drogi. Nocek orzê-
siony umieszczony zosta³ w Polskiej Czerwo-

nej Ksiêdze jako gatunek silnie zagro¿ony (ka-
tegoria EN) (WO£OSZYN 2001a).

Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) - 45
kHz. Jeden z najpospolitszych nietoperzy ba-
danego terenu, bardzo czêsto wykazywany
w�ród zabudowañ. Stanowiska: Jelenia Góra-
Czarne, Jelenia Góra-Cieplice, Staniszów, Mar-
czyce, droga z Jeleniej Góry do Staniszowa,
oraz stawy przy niebieskim szlaku turystycznym
z Cieplic w kierunku Grodnej. Najbli¿sze zna-
ne stanowisko tego gatunku poza terenem ba-
dañ znajduje siê w Podgórzynie (SZKUDLAREK

i PASZKIEWICZ 1999).

Ryc. 2. Miejsca od³owu drobnych ssaków, zbioru wypluwek sów oraz przebieg transektów, na których
prowadzono nas³uchy detektorowe.

Ssaki (Mammalia) Wzgórz £omnickich (Kotlina Jeleniogórska)



204

Karlik wiêkszy (Pipistrellus nathusii). Ga-
tunek wykazany na dwóch stanowiskach:
w Marczycach (pojedyncze osobniki ko³o la-
tarni) i przy fermie ko³o Chmielnika (nagrania
g³osów socjalnych). Podobnie jak  poprzedni
gatunek spotykany jest przy zabudowaniach.

Borowiec wielki (Nyctalus noctula). Nie-
toperz szeroko rozprzestrzeniony na ca³ym
badanym terenie, ¿eruj¹cy g³ównie na terenach
otwartych wysoko nad ziemi¹. 8.10.2002 r.
znaleziono koloniê tego gatunku licz¹c¹ 13
osobników w dziupli dêbu na skraju lasu na
pó³nocno-zachodnim skraju Skopca.

Mroczek pó�ny (Eptesicus serotinus). Ga-
tunek synantropijny wykazywany g³ównie
w s¹siedztwie zabudowañ, czêsto ¿eruj¹cy przy
latarniach ulicznych � Jelenia Góra, Czarne,
Cieplice i Staniszów, nad zbiornikami wodny-
mi (stawy przy wzgórzu Skopiec) oraz wzd³u¿
�ródle�nych dróg i nad polanami Zamkowej
Góry. Jedyne znane stanowiska tego gatunku
pochodz¹ z Sosnówki i Mys³akowic (SZKUDLA-
REK i PASZKIEWICZ 1993b, 1999).

Mroczek poz³ocisty (Eptesicus nilssonii).
Obecno�æ ¿eruj¹cych osobników stwierdzono
wzd³u¿ dróg na Zamkowej Górze i w pobli¿u
latarni ulicznych na osiedlu Czarne. Mroczek
poz³ocisty umieszczony zosta³ w Polskiej Czer-
wonej Ksiêdze jako gatunek ni¿szego ryzyka
(kategoria NT) (WO£OSZYN 2001b).

Mopek (Barbastella barbastellus). Stwier-
dzony jedynie na zachodnich obrze¿ach wzgó-
rza ¯ele�niak, ¿eruj¹cy na skraju lasu iglastego
i w�ród niewielkich �ródpolnych zadrzewieñ.

Gacek brunatny/szary (Plecotus auritus/
austriacus). Zarówno na badanym terenie jak i
w jego s¹siedztwie nie stwierdzono dotychczas
obecno�ci gacka szarego (Plecotus austriacus),
pomimo tego zosta³y one potraktowane ³¹cz-
nie, poniewa¿ nie jest mo¿liwe odró¿nienie obu
gatunków gacków na podstawie wydawanych
przez nie g³osów. Ze wzglêdu na bardzo ma³y
zasiêg emitowanych przez te gatunki d�wiêków
stwierdzono nieliczne miejsca ¿erowania tego
nietoperza, choæ prawdopodobnie nale¿y do
najliczniejszych gatunków. Miejsca ¿erowania:
niewielkie zadrzewienia na poligonie w NE
czê�ci Wzgórz £omnickich, wzd³u¿ zadrzewieñ

przy niebieskim szlaku turystycznym Cieplice-
Grodna, zadrzewienia przy drodze Staniszów-
Marczyce i Staniszów-Sosnówka, teren �ród³o-
wy Pijawnika, zadrzewienia na pó³noc od Mar-
czyc. Kolonie gacka brunatnego na Wzgórzach
£omnickich stwierdzono w ko�ciele w Stani-
szowie (15-20 os.) (SZKUDLAREK i PASZKIEWICZ

1993a, 1999) i na Dworze w osiedlu Czarne
(kilka osobników - 1999 r). Ponadto kolonie
tego gatunku znajdowane by³y tak¿e w ko�cio-
³ach na granicy badanego terenu lub w jego
bezpo�rednim s¹siedztwie (Jelenia Góra, Cie-
plice, D¹browica, Wojanów, £omnica, Mys³a-
kowice, Podgórzyn i Sosnówka) (SZKUDLAREK

i PASZKIEWICZ 1993a, 1993b, 1999).

Wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris). Na
badanym terenie stwierdzono jedynie obecno�æ
odmiany szarej. Stwierdzona we wszystkich
kompleksach le�nych, g³ównie na podstawie
pozostawianych �ladów ¿erowania i podczas
tropieñ zimowych.

Karczownik ziemnowodny (Arvicola ter-
restris). Stwierdzony na stawach hodowlanych
ko³o Skopca, terenie �ród³owym Pijawnika
i ko³o osadników na pó³noc od Staniszowa.
Obserwacje dotycz¹ g³ównie znajdowanych
kopców i tropów.

Nornica ruda (Clethrionomys glareolus).
Najczê�ciej i najliczniej chwytany gryzoñ,
zwi¹zany z lasami i zadrzewieniami.

Darniówka pospolita (Pitymys subterra-
neus). Gatunek stwierdzony w od³owach tylko
na jednym stanowisku, na wilgotnych ³¹kach
terenu �ród³owego potoku Pijawnik (PODSADOW-
SKA 1999).

Nornik zwyczajny (Microtus arvalis). Naj-
czê�ciej chwytany gatunek gryzonia na tere-
nach otwartych.

Nornik bury (Microtus agrestis). Rzadziej
stwierdzany od nornika zwyczajnego, chwyta-
ny g³ównie w siedliskach podmok³ych.

Mysz le�na (Apodemus flavicollis). Wraz z
nornic¹ rud¹ nale¿y do najliczniejszych i naj-
czê�ciej chwytanych gryzoni le�nych.

Mysz zaro�lowa (Apodemus sylvaticus). Ga-
tunek rzadziej wykazywany podczas od³owów
na terenie Wzgórz £omnickich od myszy le�nej.

TOMASZ ZAJ¥C
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Mysz polna (Apodemus agrarius). Gatunek
chwytany na terenach otwartych i obrze¿ach
lasów.

Mysz domowa (Mus musculus �sensu
lato�). Gatunek synantropijny stwierdzany je-
dynie w s¹siedztwie zabudowañ.

Badylarka (Micromys minutus). Wykaza-
na jedynie w materiale wypluwkowym na
wzgórzach: Wrona, Zaro�lak, Grodna i w oko-
licach Osiedla £omnickiego (Jelenia Góra).

Szczur wêdrowny (Rattus norvegicus).
Gatunek stwierdzany w s¹siedztwie osiedli
ludzkich i nad niektórymi ciekami wodnymi:
Staniszów, Czarne, potok Lutynka. Podobnie jak
w przypadku myszy domowej informacje o jego
stwierdzeniach pochodz¹ g³ównie od miesz-
kañców.

Zaj¹c szarak (Lepus capensis). Zarówno
bezpo�rednie obserwacje, jak i tropienia wska-
zuj¹, ¿e jest to gatunek pospolity na ca³ym ba-
danym obszarze.

Królik (Oryctolagus cuniculus). Wykazany
jedynie na podstawie znalezionych odchodów,
na terenie poligonu u podnó¿a Zamkowej Góry
w pó³nocno-wschodniej czê�ci badanego tere-
nu.

Lis (Vulpes vulpes). Najczê�ciej obserwo-
wany drapie¿nik na badanym terenie, wykaza-
ny podczas tropieñ na ca³ym terenie badañ.

Borsuk (Meles meles). Gatunek wykazany
g³ównie w lasach li�ciastych i mieszanych.
Stwierdzony na podstawie tropów na wzgó-
rzach: Zamkowa Góra, Go³êbnik, Grodna, Bu-
kowiec, Chmielnik, Polska Górka, ¯ele�niak,
terenie �ród³owym Pijawnika i w niewielkim
zadrzewieniu na pó³noc od wzgórza Skopiec.

Wydra (Lutra lutra). Na badanym terenie
obecno�æ pojedynczych osobników stwierdzo-
no na stawach przy wzgórzu Skopiec (od 1999
r.) i na terenie �ród³owym potoku Pijawnik
(2002 r.). Obecno�æ tego gatunku stwierdzono
równie¿ w s¹siedztwie terenu badañ w górskiej
i podgórskiej czê�ci Bobru i jego dop³ywów
(Kamienna, Podgórna, Wrzosówka, £omnica
i Jedlica), a tak¿e w rozleg³ym kompleksie sta-
wów hodowlanych w okolicy Podgórzyna (ma-
teria³y w³asne npbl.).

Kuna domowa (Martes foina). Wykazywa-
na podczas przeprowadzonych tropieñ na ca-
³ym badanym terenie, jednak zazwyczaj spo-
tykana w s¹siedztwie osiedli ludzkich. Stano-
wiska: Jelenia Góra, Cieplice, Czarne, Marczy-
ce, Staniszów, £omnica, wzgórza: Chmielnik,
Skopiec i Witosza. Jej schronienia znajdowano
zarówno w budynkach jak i w szczelinach skal-
nych.

Kuna le�na (Martes martes). W odró¿nie-
niu od poprzedniego gatunku wyra�nie zwi¹-
zana z lasami, rzadziej spotykana w�ród nie-
wielkich zadrzewieñ. Na terenach otwartych
jedynie w strefie ekotonowej. Wykazana w cza-
sie tropieñ na wzgórzach: Witosza, Go³êbnik,
Skopiec, Grodna, Zaro�lak, Zamkowa Góra,
Kopki, Krzy¿owa Góra i w okolicach wzgórza
Chmielnik.

Tchórz (Mustela putorius). Przeprowadzo-
ne tropienia zimowe wykaza³y, ¿e jest to gatu-
nek szeroko rozprzestrzeniony na ca³ym obsza-
rze Wzgórz £omnickich. Wystêpuje na wzgó-
rzach: Chmielnik, Zamkowa Góra, Skopiec,
Zaro�lak i Bukowa, na terenie �ród³owym Pi-
jawnika, oraz w miejscowo�ciach: Jelenia Góra-
Czarne, Staniszów, Marczyce i Bukowiec.

Gronostaj (Mustela erminea). Gatunek spo-
tykany zwykle w s¹siedztwie cieków wodnych
i na brzegach lasów. Stanowiska wyznaczone
w oparciu o tropienia zimowe: Chmielnik, Sko-
piec, Bukowa, Grodna, Bukowiec, Wrona, Wi-
tosza, ¯ele�niak, Zaro�lak, teren �ród³owy Pi-
jawnika.

£asica (Mustela nivalis). Stwierdzana (g³ów-
nie na podstawie tropieñ i bezpo�rednich ob-
serwacji) na ca³ym badanym terenie. Stanowi-
ska: Chmielnik, Skopiec, Bukowiec, Bukowa,
Grodna, ¯ele�niak, Zaro�lak, teren �ród³owy
Pijawnika, przy szlakach turystycznych: Ciepli-
ce-Grodna i Cieplice- Staniszów.

Sarna (Capreolus capreolus). Zdecydowa-
nie najczê�ciej obserwowany gatunek kopyt-
nych.  Obserwacje i tropienia wykaza³y jej
obecno�æ na ca³ym badanym terenie.

Jeleñ (Cervus elaphus). Gatunek mniej licz-
ny od poprzedniego, a jego obecno�æ stwier-
dzano (na podstawie bezpo�rednich obserwa-
cji i tropieñ) g³ównie w wiêkszych komplek-
sach le�nych i na ich obrze¿ach. Niemniej jed-
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nak jest rozprzestrzeniony na ca³ym badanym
terenie: Grodna, Witosza, Chmielnik, Skopiec,
Zaro�lak, ̄ ele�niak, Zamkowa Góra, teren �ró-
d³owy Pijawnika.

Dzik (Sus scrofa). Gatunek wykazany (na
podstawie przeprowadzonych tropieñ) na ca-
³ym badanym terenie z ró¿norodnych siedlisk:
Grodna, Zamkowa Góra, Go³êbnik, ¯ele�niak,
Zaro�lak, teren �ród³owy Pijawnika.

Preferencje siedliskowe drobnych
ssaków i nietoperzy

W trakcie badañ od³owiono przedstawicieli
12 gatunków drobnych ssaków nale¿¹cych do
rzêdów Insectivora i Rodentia (ryc. 3). Od³owy
te umo¿liwi³y okre�lenie wzglêdnych preferen-
cji siedliskowych tych grup na badanym tere-
nie. W przypadku nietoperzy do analizy tej
pos³u¿y³y obserwacje i nagrania prowadzone
podczas badañ transektowych.

Spo�ród Soricidae wyra�ne preferencje wi-
doczne by³y w przypadku dwóch gatunków:
rzêsorka rzeczka, który od³awiany by³ jedynie
w siedliskach wilgotnych i w pobli¿u cieków
wodnych oraz zêbie³ka karliczka chwytanego

w siedliskach kserotermicznych. Natomiast oba
gatunki ryjówek: aksamitna i malutka nie wy-
kazywa³y silnego zwi¹zku z rodzajem zajmo-
wanego siedliska. W przypadku ryjówki malut-
kiej jedynym stanowiskiem, na którym osi¹ga-
³a ona wy¿sze zagêszczenia od ryjówki aksa-
mitnej by³y wilgotne ³¹ki z rzêdu Molinietalia.
Na pozosta³ych powierzchniach gatunkiem
dominuj¹cym by³a ryjówka aksamitna.

W�ród gryzoni mo¿na wydzieliæ gatunki
typowo le�ne, gatunki terenów otwartych i ga-
tunki zwi¹zane z ekotonami polno-le�nymi.
W pierwszej grupie zdecydowanymi dominan-
tami by³y: nornica ruda i mysz le�na, podczas
gdy mysz zaro�lowa zwykle uzyskiwa³a w tym
�rodowisku ni¿sze od nich zagêszczenia. Na
³¹kach suchych  najliczniej od³awianym gatun-
kiem by³ nornik zwyczajny, podczas gdy na
obszarach o wiêkszej wilgotno�ci obserwowa-
no wzrost liczebno�ci w od³owach nornika
burego. Nornik bury, podobnie jak darniówka
zwyczajna i mysz polna okaza³ siê gatunkiem
zwi¹zanym z ró¿nego rodzaju ekotonami, ta-
kimi jak m³odniki, pasy zadrzewieñ, zakrzacze-
nia i skraje lasów.

W przypadku nietoperzy wyra�nie zazna-
cza siê podzia³ na gatunki synantropijne, ga-
tunki typowo le�ne i gatunki terenów otwartych.

Ryc.3. Udzia³ poszczególnych gatunków drobnych ssaków na stanowiskach od³ownych.
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Fot. 3. Mysz zaro�lowa (Apodemus sylvaticus), gatunek zwi¹zany z lasami i mniejszymi zadrzewieniami
(fot.T. Zaj¹c).

Fot. 4. Mysz polna (Apodemus agrarius) spotykana na terenach otwartych i skrajach lasów (fot. T. Zaj¹c).
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Do pierwszej grupy mo¿na zaliczyæ oba gatunki
mroczków i oba karliki, stwierdzane ¿eruj¹ce
w pobli¿u zabudowañ w�ród przydro¿nych la-
tarni. Poza zabudowaniami mroczki pó�ne ob-
serwowane by³y g³ównie nad �ródle�nymi po-
lanami, podczas gdy mroczki poz³ociste ¿ero-
wa³y w g³êbi lasów wzd³u¿ �cie¿ek, natomiast
obecno�æ karlików stwierdzano czêsto w�ród
niewielkich zadrzewieñ, czêsto w pobli¿u
wody. Typowo le�nymi gatunkami okaza³y siê
nocki. ¯eruj¹ce nocki w¹satki/Brandta, obser-
wowane by³y g³ównie w wiêkszych lasach b¹d�
na ich skraju, lataj¹ce 2-3 m nad ziemi¹. Po-
nadto spotykane by³y w�ród niewielkich zadrze-
wieñ, zwykle jednak s¹siaduj¹cych z wiêkszy-
mi kompleksami. Pozosta³e gatunki z tego ro-
dzaju: nocek du¿y, nocek Natterera i nocek
orzêsiony, równie¿ stwierdzane by³y g³ównie
w lasach. W przypadku nocka du¿ego obser-
wowane osobniki ¿erowa³y praktycznie tu¿ nad
ziemi¹, podczas gdy pozosta³e obserwowano
3-5 m nad ziemi¹. Najwiêksze spektrum siedli-
skowe wykazane zosta³o w przypadku nocka
rudego, który choæ zasadniczo zwi¹zany z
wod¹, obserwowany by³ równie¿ na skrajach
niewielkich zadrzewieñ jak i nad szos¹ czy dro-
g¹ wzd³u¿ w¹skiego pasa drzew, czasami w
pewnym oddaleniu od cieków i zbiorników
wodnych. Pewnym zaskoczeniem by³o stwier-
dzenie typowo le�nego gatunku jakim jest mo-
pek, ¿eruj¹cego wzd³u¿ niewielkich zadrze-
wieñ li�ciastych, w s¹siedztwie lasu iglastego.
Równie¿ obecno�æ ¿eruj¹cych gacków wi¹za-
³a siê z wszelkiego rodzaju lasami (przy czym
nie stwierdzono ich ¿eruj¹cych w�ród drzew
iglastych) i niewielkimi zadrzewieniami. Jedy-
nym gatunkiem typowym dla terenów otwar-
tych by³ borowiec, który ¿erowa³ wysoko nad
ziemi¹ na �ródle�nych polanach, nad ³¹kami
i polami.

Podsumowanie
Krajobraz Wzgórz £omnickich jest w du¿ej

mierze przekszta³cony przez cz³owieka, jednak
jak wykaza³y przeprowadzone badania, tworz¹-
ca go mozaika �rodowisk jest zasiedlana przez
stosunkowo zró¿nicowan¹ teriofaunê. Niemniej
jednak obszar ten nosi wyra�ne znamiona dzia-
³alno�ci ludzkiej przejawiaj¹ce siê m. in. frag-
mentacj¹ pierwotnych siedlisk i przekszta³ce-
niem czê�ci terenu pod uprawy i zabudowê. Ma
to bezpo�redni wp³yw na wystêpowanie i sk³ad
gatunkowy ssaków w rejonie Wzgórz £omnic-
kich. Gatunkiem, dla którego mozaikowy cha-
rakter badanego terenu ma znaczenie zdecydo-

wanie pozytywne jest borsuk. Podczas gdy na
terenie Karkonoszy gatunek ten jest nieliczny
(HAITLINGER 1980, inf. w³asne npbl.) na obszarze
Wzgórz £omnickich mo¿na go uznaæ za gatu-
nek szeroko rozsiedlony. Podobna sytuacja ma
miejsce w przypadku tchórza, który w Karkono-
szach zasiedla g³ównie ni¿sze partie gór, a jego
rozsiedlenie ogranicza siê do dolin potoków (inf.
w³asne npbl.), podczas gdy na badanym terenie
jest szeroko rozprzestrzeniony. Badany obszar
oferuje dobre warunki równie¿  gatunkom sy-
nantropijnym, wystêpuj¹cym w s¹siedztwie osie-
dli ludzkich jak: mysz domowa, szczur wêdrow-
ny, karliki, mroczek pó�ny i kuna domowa.

Spo�ród wykazanych na tym obszarze ssa-
ków na szczególn¹ uwagê zas³uguje stwierdze-
nie nocka orzêsionego i mroczka poz³ociste-
go, umieszczonych w Polskiej Czerwonej Ksiê-
dze Zwierz¹t. Szczególnie istotna jest obserwa-
cja nocka orzêsionego, który zosta³ uznany
w naszym kraju za gatunek rzadki, wykazany
w Sudetach na nielicznych stanowiskach (WO-
£OSZYN 2001a). Dotychczas brak aktualnych
stwierdzeñ tego gatunku w bezpo�rednim s¹-
siedztwie badanego terenu, a jedyne jego
stwierdzenie z polskiej strony Sudetów Zachod-
nich pochodzi z roku 1926 z zimowiska w sztol-
ni w Sowiej Dolinie powy¿ej Karpacza (od tam-
tego czasu obecno�æ tego gatunku na tym sta-
nowisku nie zosta³a potwierdzona), a najbli¿-
sze aktualne i sta³e jego zimowisko znajduje
siê w Górach Kamiennych ko³o Uniemy�la (FUR-
MANKIEWICZ i TELATYÑSKI 2000, SZKUDLAREK i PASZ-
KIEWICZ 2000). Sporadycznie jest on podawany
z czeskich Karkonoszy (FLOUSEK 2001). Obec-
nie jest to najdalej na zachód wysuniête stwier-
dzenie tego gatunku. Mroczek poz³ocisty jest
zdecydowanie czê�ciej obserwowany w Sude-
tach  (SZKUDLAREK i PASZKIEWICZ 1999c). Gatun-
kiem wykazywanym od niedawna na Wzgó-
rzach £omnickich jest wydra. Jej wystêpowa-
nie na tym terenie prawdopodobnie zwi¹zane
jest z obecno�ci¹ stawów hodowlanych, bo-
wiem teren ten pozbawiony jest w zasadzie
wiêkszych cieków wodnych zapewniaj¹cych
odpowiedni¹ bazê pokarmow¹. Mo¿na zatem
s¹dziæ, i¿ aktualnie obszar ten jest odwiedzany
przez wydrê jedynie okresowo.

Stwierdzona na terenie Wzgórz £omnickich
liczba 43 gatunków ssaków wydaje siê pe³na,
jednak w przysz³o�ci mo¿liwe jest stwierdzenie
na tym terenie kolejnych gatunków, np. mrocz-
ka posrebrzanego (Vespertilio murinus) i pi¿ma-
ka (Ondatra zibethica), które by³y wykazywane
przy granicy z badanym terenem (SZKUDLAREK

i PASZKIEWICZ  1999, inf. w³asne npbl.). Ponadto
na terenach s¹siednich, w Karkonoszach i Gó-
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rach Kaczawskich, znajduj¹ siê zimowiska kil-
ku innych gatunków nietoperzy, takich jak pod-
kowiec ma³y (Rhinolophus hipposideros), nocek
Bechsteina (Myotis bechsteinii) i nocek ³ydko-
w³osy (Myotis dasycneme), których pojawienia
siê na terenie Wzgórz £omnickich nie mo¿na
wykluczyæ (WO£OSZYN 1968, SZKUDLAREK i PASZ-
KIEWICZ 1999, FURMANKIEWICZ i in. 2001). Nie wy-
kazano na tym terenie obecno�ci ryjówki gór-
kiej (Sorex alpinus), która jest szeroko rozprze-
strzeniona w wy¿szych partiach gór (CHUDOBA i
in. 1973, HAITLINGER i HUMIÑSKI 1964). Przyczyn
mo¿na upatrywaæ w fakcie i¿ jest to gatunek ty-
powo górski, podawany z s¹siednich Karkono-
szy i Gór Izerskich ze stanowisk le¿¹cych po-
wy¿ej 510 m n.p.m. (CHUDOBA i in. 1973). Jed-
nak w Sudetach �rodkowych by³a ona ³owiona
równie¿ na wysoko�ci 350-450 m n.p.m (HU-
MIÑSKI 1976), dlatego te¿ nie wyklucza siê mo¿-
liwo�ci jej stwierdzenia, równie¿ w ni¿szych
po³o¿eniach górskich w Sudetach Zachodnich.

W trakcie prowadzonych badañ na terenie
Wzgórz £omnickich nie odnotowano tak¿e
obecno�ci norki amerykañskiej (Mustela vison)
i jenota (Nyctereutes procyonoides), jednak ze
wzglêdu na  wysok¹ ekspansywno�æ tych
dwóch gatunków, ich pojawienie siê na tym
terenie w najbli¿szej przysz³o�ci wydaje siê
bardzo prawdopodobne.
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Die Säugetiere (Mammalia) der Hügellandschaft Wzgórza £omnickie
(Kotlina Jeleniogórska)

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurden die Resultate der Erfassung der Säugetiere der Hügelland-

schaft Wzgórza £omnickie im nördlichen Vorland des Riesengebirges (Kotlina Jeleniogórska �
Hirschberger Tal) vorgestellt. Es wurden insgesamt 43 Säugetierarten aus 6 Ordnungen festge-
stellt, darunter Insektivora - 6 Arten, Chiroptera � 12 Arten, Rodentia � 12 Arten, Lagomorpha
� 2 Arten, Carnivora � 8 Arten und Artiodactyla � 3 Arten.

     Bemerkenswert sind die Befunde von Myotis emarginatus und Eptesicus nilssonii (bei-
de Arten aus dem Polnischen Buch der bedrohten Tiere), sowie vom Fischotter Lutra lutra.

Savci (Mammalia) Lomnické vrchoviny (Kotlina Jeleniogórska)

Souhrn
Práce pøedstavuje výsledky inventarizace savcù, provádìné na území Lomnické vrchovi-

ny (Západní Sudety, Jelenohorská kotlina). Na zkoumaném území bylo prokázáno 43 druhù
savcù nále�ejících do �esti øádù: Insectivora � 6, Chiroptera � 12, Rodentia � 12, Lagomorpha
� 2, Carnivora � 8, Artiodactyla � 3, mezi kterými si zvlá�tní pozornost zaslou�í potvrzení
výskytu netopýra brvitého (Myotis emarginatus), a netopýra severního (Eptesicus nilssonii),
zapsaných v polské Èervené knize a vydry (Lutra lutra).
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Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
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Lessy Pogórza Kaczawskiego

Wprowadzenie

W�ród komponentów �rodowiska abiotycz-
nego Pogórza Kaczawskiego szczególne miej-
sce zajmuj¹ lessy i osady lessopochodne. S¹
one jednym z najm³odszych ogniw sedymen-
tacyjnych, które dokumentuj¹ czwartorzêdow¹
przesz³o�æ geologiczn¹ tej czê�ci Polski.

Ujêcia definicyjne lessów s¹ bardzo ró¿-
ne. Z wielu, czêsto nadmiernie rozbudowanych
klasyfikacji lessów i utworów lessopodobnych
najbardziej trafna wydaje siê byæ propozycja
PYE�A (1995) konkluduj¹ca kilka prostych pojêæ
(JARY i in. 2002):

Less (loess) � terrygeniczny osad klastycz-
ny sk³adaj¹cy siê g³ównie z cz¹stek kwarcu frak-
cji pylastej transportowanych eolicznie i zde-
ponowanych w warunkach subaeralnych.

Less piaszczysty (sandy loess) � less zawieraj¹-
cy wiêcej ni¿ 20% frakcji piaszczystych (> 63 µm).

Less ilasty (clayed loess) � less zawieraj¹cy
wiêcej ni¿ 20% frakcji ilastych (< 4 µm).

Less zwietrza³y (weathered loess) � less
zmodyfikowany przez syn- i postdepozycyjne
procesy wietrzenia i pedogenezy.

Osad lessopochodny (loess-derived sedi-
ment) � less przeobra¿ony przez nieeoliczne
procesy redepozycyjne.

Fot. 1. W¹wóz lessowy w Z³otoryi � widok w kierunku jego wylotu (fot. J. Kida).
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Prezentowane poni¿ej materia³y dokumen-
tuj¹ interesuj¹cy kompleks utworów geologicz-
nych z okolic Z³otoryi, które z racji swoich w³a-
�ciwo�ci, sposobu zalegania i oczywistych wa-
lorów naukowo-poznawczych powinny byæ
objête ochron¹ prawn¹.

Charakterystyka obszaru
i historia badañ lessów
Pogórza Kaczawskiego

Falisto-pagórkowata rze�ba Pogórza Ka-
czawskiego jest wynikiem z³o¿onych procesów
denudacyjno-akumulacyjnych w obrêbie wy-
chodni ska³ permskich (riolity i trachybazalty),
trzeciorzêdowych (bazalty) oraz czwartorzêdo-
wych (JERZMAÑSKI 1958, JAHN 1960, PIASECKI 1963,
BADURA i PRZYBYLSKI, 1998, MICHNIEWICZ 1998,
MIGOÑ 1999, MIGOÑ i in. 2002).

Przez wiêksz¹ czê�æ plejstocenu omawia-
ny obszar znajdowa³ siê w strefie klimatu pery-
glacjalnego. Takie warunki klimatyczne sprzy-
ja³y intensywnemu wietrzeniu mechanicznemu,

którego produktem s¹ pokrywy gruzowe wy-
stêpuj¹ce na stokach licznych w tym rejonie
sto¿ków bazaltowych (np. na stokach Wilko³a-
ka, Trupienia, £ysanki, Góry Kamiennej ko³o
Pielgrzymki, Ostrzycy i Grod�ca). Warunki kli-
matu by³y równie¿ korzystne dla procesów
transportu i akumulacji eolicznej, czego efek-
tem s¹ wystêpuj¹ce tu pokrywy lessowe.

Najlepiej rozwiniête osady lessowe wystê-
puj¹ na terenie Pogórza Kaczawskiego i na jego
pó³nocnym przedpolu (Wysoczyzna Chojnow-
ska i Równina Legnicka), gdzie tworz¹ falist¹
powierzchniê akumulacyjn¹ pokrywaj¹c¹ osa-
dy starszego pod³o¿a (ryc. 1). Mi¹¿szo�æ i area³
pokryw lessowych zmniejsza siê w kierunku
po³udniowym (w g³¹b Pogórza Kaczawskiego).
Du¿a ich czê�æ zosta³a porozcinana i usuniêta
przez liczne rzeki oraz strumienie (PIASECKI

1963).

Historia badañ pokryw lessowych Pogórza
Kaczawskiego nie jest zbyt imponuj¹ca, acz-
kolwiek rozpoczyna siê ju¿ w pierwszej po³o-
wie XX wieku. Wtedy to ZIMMERMANN (1905,
1919, 1936) oraz KÜHN i ZIMMERMANN (1929)

Ryc.1. Wystêpowanie lessów i utworów lessopodobnych na Pogórzu Kaczawskim (1), Wysoczy�nie Choj-
nowskiej (2) i Równinie Legnickiej (3)



213

opisali lessy okolic Z³otoryi zwracaj¹c uwagê
na zwi¹zek rozmieszczenia tych osadów z
morfologi¹ starszego pod³o¿a. W obja�nieniach
do map geologicznych podkre�lali, ¿e pokry-
wy lessowe wystêpuj¹ na stokach i zboczach o
ekspozycji wschodniej i pó³nocnej, brakuje ich
za� na powierzchniach stromych, szczególnie
w ich dolnych partiach. Charakteryzuj¹c w³a-
�ciwo�ci lessów czêsto przytaczaj¹ oni infor-
macje o faunie lessowej. Wymienieni autorzy
przyjmowali równie¿, ¿e lessy powstawa³y w
czasie dwóch zlodowaceñ: �rodkowo- i pó³noc-
nopolskiego (BERGER 1932).

Pierwsze powojenne informacje dotycz¹-
ce lessów Pogórza Kaczawskiego poda³ PIASEC-
KI (1963). Osady te opisa³ z okolic Z³otoryi, Pru-
sic, ̄ arek, My�liborza i Bogaczowa. Badacz ten
zwróci³ uwagê na ich zwi¹zek z pod³o¿em geo-
logicznym � �ród³em py³u kwarcowego i wê-
glanów w lessach by³a zwietrzelina piaskow-
ców i margli kredowej niecki z³otoryjsko-lwó-
weckiej. Na s¹siaduj¹cej z Pogórzem (od N i
NE) Wysoczy�nie Chojnowskiej tworzywa les-
sowego dostarcza³y zwietrzeliny glacigenicz-
nych piasków oraz ¿wirów i glin morenowych.
Osady opisywane przez PIASECKIEGO (1963) nie
s¹ jednorodne litologicznie i facjalnie � przy-
pisuj¹c im genezê eoliczn¹, za spraw¹ wiatrów
wiej¹cych z sektora N i E, wydziela on lessy
zboczowe i dolinne.

Charakterystykê lessów i utworów pyla-
stych Przedgórza Sudeckiego poda³ równie¿

niowym wygasaniem si³y transportowej wiatru.
JAHN i SZCZEPANKIEWICZ (1967) wydzielili na

Pogórzu Kaczawskim less typowy, glinki lesso-
podobne oraz glinki peryglacjalne. Zbadane
osady wi¹zali z dwiema fazami akumulacji py³u
eolicznego podczas zlodowacenia pó³nocno-
polskiego.

Problematyka lessów okolic Z³otoryi (naj-
lepiej rozpoznanych na Pogórzu Kaczawskim)
by³a przedmiotem kilku prac magisterskich
wykonanych w Instytucie Geograficznym Uni-
wersytetu Wroc³awskiego. Zalicza siê do nich
opracowania G£UCHOWSKIEJ (1975), KUBIAK (1977)
i HEPELA (1981). Nie wnios³y one jednak zasad-
niczych zmian w dotychczasowych pogl¹dach
i stanie wiedzy na temat genezy, litologii oraz
stratygrafii osadów lessowych tego obszaru.

G£UCHOWSKA (1975) wyró¿ni³a na Pogórzu
Kaczawskim zró¿nicowane granulometrycznie
i facjalnie lessy typowe i utwory lessopodob-
ne. Wydziela ona miêdzy innymi laminowane
lessy stokowe, które nadbudowuj¹ zbocza do-
lin rzecznych przyczyniaj¹c siê do ich asyme-
trii. Podobnie jak PIASECKI (1963) du¿¹ rolê w
powstawaniu py³u lessowego przypisuje zwie-
trzelinom okolicznych ska³.

KUBIAK (1977) omówi³a warunki sedymen-
tacji utworów pylastych w okolicach Z³otoryi,
Kozowa, Wysocka i Rzymówki. Osady opisy-
wane przez ni¹ wystêpuj¹ w formie p³atów na
stokach o ekspozycji wschodniej i po³udniowo
� wschodniej. Swoje obserwacje i spostrze¿e-

Ryc. 2. Z³otoryja � lokalizacja pro-
filów w w¹wozie lessowym

RACZKOWSKI (1969), który wy-
ró¿ni³ lessy typowe i utwory
lessopodobne (glina pylasta,
glina pylasta ciê¿ka, py³y
piaszczyste). Sp¹gowym delu-
wiom lessowym przypisa³ on
wiek warciañski, za� nadleg³e
dwa horyzonty lessu solifluk-
cyjnego oraz horyzont lessu
subaeralnego powi¹za³ ze zlo-
dowaceniem pó³nocnopol-
skim. Najbardziej gruboziar-
nisty less wystêpuje zdaniem
RACZKOWSKIEGO w bezpo�red-
nim s¹siedztwie dolin rzecz-
nych a w miarê oddalania siê
od nich wzrasta w nim zawar-
to�æ frakcji drobniejszych.
Zjawisko to t³umaczy³ stop-

Lessy Pogórza Kaczawskiego
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nia popar³a opisami stanowisk utworów py³o-
wych ró¿nych odmian oraz wynikami odno-
�nych analiz laboratoryjnych. Autorka podkre-
�li³a te¿ rolê warunków klimatycznych w pro-
cesach sedymentacji eolicznej. Wzmo¿on¹ se-
dymentacjê lessu wi¹¿e ona z klimatem pery-
glacjalnym. Jego wiek powi¹za³a ze zlodowa-
ceniem pó³nocnopolskim nie odbiegaj¹c zasad-
niczo w pozosta³ych wnioskach od stwierdzeñ
wcze�niejszych badaczy.

HEPEL (1981) zwróci³ uwagê na struktural-
ne i teksturalne ró¿nice utworów py³owych w
zale¿no�ci od ich po³o¿enia morfologicznego.
Podobnie jak poprzednicy uwa¿a³, ¿e lessy
Pogórza Kaczawskiego powstawa³y w kilku fa-
zach w warunkach klimatu peryglacjalnego
ostatniego zlodowacenia. Ogólne uwagi na te-
mat lessów okolic Z³otoryi przedstawiaj¹ te¿
opracowania KIDY i JAREGO (2001) oraz JAREGO i
in. (2002).

Najnowsze dane na temat lessów Pogórza
Kaczawskiego przynios³y badania przeprowa-
dzone w ostatnich latach w obrêbie profilów
lessowych ods³oniêtych na zachodnich pery-
feriach Z³otoryi (MIGOÑ i in. 2002, DUDKA 2002).
Osady lessowe przebadano tu w niewielkim
w¹wozie uchodz¹cym do doliny Kaczawy,

gdzie maj¹ one najwiêksz¹ stwierdzon¹ w oko-
licy mi¹¿szo�æ.

Przy obecnym stanie rozpoznania osadów
czwartorzêdowych Pogórza Kaczawskiego pro-
file z³otoryjskie mo¿na uznaæ za kluczowe dla
opisywanego regionu, poniewa¿ ods³ania siê
tutaj pe³na sekwencja lessów � od starszego
pod³o¿a glacigenicznego po stropow¹ glebê
wspó³czesn¹. Omawiane poni¿ej wyniki prze-
prowadzonych badañ pozwalaj¹ poszerzyæ i
u�ci�liæ stan znajomo�ci lessów Pogórza Ka-
czawskiego.

Charakterystyka litologiczno-
strukturalna lessów

Profile po³o¿one s¹ w niewielkim w¹wo-
zie lessowym (fot. 1) o d³ugo�ci oko³o 130 m
i przebiegu ENE � WSW, przy torach kolejo-
wych i przystanku �Z³otoryja 2000�. W¹wóz
le¿y na wysoko�ci oko³o 200-210 m n.p.m., na
stoku o nachyleniu 8-10o i ekspozycji pó³noc-
no-wschodniej. W w¹wozie przebadano trzy
ods³oniêcia (Z³otoryja �A�, �B�, �C� � ryc. 2).

Profil Z³otoryja �A�
Profil znajduje siê w po³udniowej �cianie

w¹wozu, w pobli¿u jego wylotu w kierunku
doliny Kaczawy (ryc. 2, 3�A� i 4). Osady od-
s³oniête s¹ w dzikim wyrobisku, pog³êbionym
przez wkop do sp¹gu pokrywy lessowej. Cha-
rakterystyka litologiczno-strukturalna profilu
przedstawia siê nastêpuj¹co:
a   0,00-0,30 m: osad py³owy barwy ciemno-

szarej; poziom akumulacyjny gleby
brunatnej, przej�cie stopniowe, HCl -;

b   0,30-0,80 m: osad py³owy o strukturze gru-
ze³kowatej, barwa szaro-br¹zowa, licz-
ne kretowiny oraz rurkowate kanaliki
pokorzeniowe; poziom brunatnienia
wspó³czesnej gleby, HCl-;

c   0,80-2,40 m: less smugowany i delikatnie
laminowany, barwy jasno¿ó³to-be¿o-
wej, w osadzie zauwa¿alne s¹ naprze-
miennie laminy jasne � oglejone oraz
ciemniejsze � podkre�lone zwi¹zkami
¿elaza, laminki ciemniejsze s¹ cieñsze.
osad wykazuje oznaki s³abego ogleje-
nia, miejscami wystêpuj¹ pieprze ¿e-
laziste; przej�cie ku ni¿ej le¿¹cym osa-
dom jest stopniowe, HCl-;

d   2,40-3,30 m:less laminowany i smugowa-
ny koloru s³omkowo-be¿owego, lami-
ny wykazuj¹ ró¿ne k¹ty nachylenia,

Fot. 2. Profil lessowy �Z³otoryja B�; warstwowanie
lessów facji stokowej (fot. J. Kida).

JANUSZ KIDA, ZDZIS£AW JARY
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osad jest silniej oglejony ni¿ warstwa
nadleg³a, przej�cie ku do³owi wyra�-
ne, HCl-;

e   3,30-4,80 m: less barwy ciemno-¿ó³tej z
popielatymi smugami lessu oglejone-
go, osad ma wyra�nie zaznaczon¹
obecno�æ zwi¹zków ¿elaza, napotyka
siê pieprze ¿elazisto-manganowe, w
sp¹gu tej warstwy wystêpuj¹ plamy z
oglejenia oraz zacieki humusowe, in-
tensywno�æ rdzawej barwy wzrasta ku
sp¹gowi warstwy, przej�cie do ni¿ej
leg³ej warstwy wyra�ne, HCl-;

f   4,80-5,30 m: less homogeniczny barwy sta-
lowo-be¿owej, widoczne s¹ wyra�ne
oznaki oglejenia osadu � plamy ¿ela-
za trój� i dwuwarto�ciowego, przej�cie
do ni¿ej leg³ej warstwy do�æ wyra�ne,
HCl+;

g   5,30-5,90 m: less silnie oglejony barwy sta-
lowo-sinej, widoczne liczne plamy i
pionowe struktury wytr¹ceñ ¿elaza trój-
warto�ciowego, spotyka siê równie¿
pier�cienie Lieseganga, przej�cie ku
sp¹gowi do�æ wyra�ne, HCl+;

h   5,90-6,20 m:less popielaty z wyra�nymi
oznakami oglejenia, wystêpuj¹ pier-
�cienie Lieseganga, przej�cie do ni¿ej

leg³ej warstwy wyra�ne, HCl+;
i   6,20-6,60 m: less oglejony, zagliniony, w

obrêbie warstwy wystêpuj¹ sinawe,
twarde i bardziej gliniaste przewar-
stwienia osadu py³owego, obecne s¹
te¿ pieprze i konkrecje ¿elaziste, HCl+;

j   6,60-7,00 m: gruz gliniasty z domieszk¹
piaszczyst¹ i ilast¹, w osadzie wystê-
puj¹ te¿ ¿wiry kwarcowe (zwietrzeli-
na pod�cielaj¹cej ska³y?), HCl-.

Profil Z³otoryja �B�
Profil zlokalizowany jest na przeciwnej,

pó³nocnej �cianie w¹wozu, 20 m od profilu �A�
(ryc.2 i 3�B�):
a   0,00-0,30 m: poziom akumulacyjny gleby

brunatnej, przej�cie do warstwy le¿¹-
cej ni¿ej stopniowe, HCl-;

b   0,30-0,70 m: osad pylasty stropowej gleby o
strukturze gruze³kowatej, brunatny;
poziom brunatnienia, przej�cie do ni-
¿ej leg³ej warstwy stopniowe, HCl-

c   0,70-1,10 m: osad py³owy, poziom przej-
�ciowy z zaznaczaj¹c¹ siê laminacj¹ i
smugowaniem, kolor jasnobr¹zowy,
przej�cie do ni¿ej leg³ej warstwy stop-
niowe, HCl-;

d   1,10-1,60 m: less ¿ó³to-br¹zowy z pieprza-

Fot. 3. Struktury lessu oglejonego (fot. J. Kida).

Lessy Pogórza Kaczawskiego
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mi ¿elazisto-manganowymi, smugowa-
ny. przej�cie do ni¿ej leg³ej warstwy
wyra�ne, HCl+;

e   1,60-3,00 m: kompleks lessów smugowa-
nych, stokowych, ró¿ne k¹ty nachyle-
nia lamin, liczne powierzchnie erozyj-
ne, wystêpuj¹ drobne soczewki humu-
sowe, miejscami skupienia pieprzy ¿e-
lazistych, w sp¹gowej partii plamki i
smu¿ki z oznakami oglejenia, HCl+;

f   3,00-5,50 m: less barwy na przemian be¿o-
wej i br¹zowej, od 4,5 m wyra�niejsze
oznaki oglejenia, wzrost oglejenia w
sp¹gu, brak pieprzy ¿elazistych, HCl+.

Profil Z³otoryja �C�
Profil po³o¿ony jest równie¿ na pó³nocnej

�cianie w¹wozu, 50 m  powy¿ej profilu �B� (ryc.
2 i 3�C�). Jest to profil o najmniejszej mi¹¿szo-
�ci. Wyró¿niono w nim nastêpuj¹ce poziomy
litologiczno-strukturalne:
a   0,00-0,30 m: osad py³owy barwy ciemno-

szarej, poziom humusowy, HCl-;
b   0,30-0,80 m: osad py³owy, poziom brunat-

nienia, przej�cie do ni¿ej leg³ej war-
stwy stopniowe, HCl-;

c   0,80-2,00 m: utwór py³owy barwy be¿owej,
poziom przej�ciowy silnie
zwietrza³y, struktury przemarzania se-
zonowego, przej�cie do ni¿ej leg³ej
warstwy do�æ wyra�ne, HCl-;

d   2,00-2,90 m: less wyra�nie laminowany,
wiêksze nachylenie lamin podkre�lo-
ne ¿elazem, miejscami wk³adki humu-
su, w sp¹gu plamki i smu¿ki oglejenia,
przej�cie do ni¿ej leg³ej warstwy do�æ
wyra�ne, HCl+;

e   2,90-4,00 m: less smugowany, s³abe oznaki
oglejenia, HCl+.

Podstawowe w³a�ciwo�ci
przebadanych osadów

Osady zaprezentowanych wy¿ej profilów
zosta³y przebadane laboratoryjnie w ni¿ej po-
danym zakresie. Wyniki analiz pozwoli³y na
przedstawienie nastêpuj¹cych uwag i wniosków
(zobacz te¿ ryc. 3):

Uziarnienie. Zawarto�æ typowej frakcji les-
sowej (16-62 µm) wynosi przeciêtnie 50-52%
przy warto�ci minimalnej w granicach 36-40%
a maksymalnej dochodz¹cej nawet do 58%.
Ca³kowita zawarto�æ frakcji pylastej (2-62 µm)
jest bardzo wysoka i zawiera siê w granicach

76-82% sk³adu granulometrycznego. Frakcja
piaskowa (62 µm � 1 mm) wystêpuje w ilo�ciach
nie przekraczaj¹cych 25%. Wiêksza zawarto�æ
piasku jest charakterystyczna dla warstw lessu
laminowanego i smugowanego. Zawarto�æ frak-
cji i³u koloidalnego (< 2 µm) zawiera siê naj-
czê�ciej w przedziale 6-10%.

Badane osady charakteryzuj¹ siê ma³o zró¿-
nicowanym rozk³adem warto�ci mediany (Md).
Przyjmuje ona warto�ci przewa¿nie w grani-
cach 16-37 µm (�rednio 29 µm). Ma³e jest rów-
nie¿ zró¿nicowanie przeciêtnej �rednicy zia-
ren (Mz), wskazuj¹ce na to, ¿e w �rodowisku
sedymentacyjnym zachodzi³y niewielkie zmia-
ny energetyczne. Wysortowanie osadów w pro-
filach pionowych jest równie¿ ma³o zró¿nico-
wane (w granicach 0,25-0,35 mm, �rednio 0,30
mm), co potwierdza³oby nieodleg³e po³o¿enie
obszaru zasilania w py³ oraz stabilne warunki
sedymentacji, podczas której proces ró¿nico-
wania nie nad¹¿a³ za dostaw¹ osadu. Analiza
pozosta³ych parametrów uziarnienia (zob. ryc.
3) potwierdza, i¿ lessy z³otoryjskie charaktery-
zuj¹ siê cechami granulometrycznymi zbli¿o-
nymi do takich charakterystyk podawanych dla
lessów z innych czê�ci Polski.

Wêglan wapnia (CaCO3). Wêglany wystê-
puj¹ce w lessach zosta³y osadzone wraz z in-
nym materia³em mineralnym. Powszechnie
uwa¿a siê je za jedn¹ z najistotniejszych cech
litologicznych utworów lessowych. W omawia-
nych profilach lessowych zawarto�æ wêglanów
jest zró¿nicowana � obok horyzontów pozba-
wionych wêglanów wystêpuj¹ warstwy, w któ-
rych zawarto�æ CaCO3 dochodzi do 5,5 a na-
wet 10%. O wiele wiêksz¹ zawarto�æ wêglanu
odnotowano w profilach �B� i �C�. We wszyst-
kich przypadkach potwierdza siê równie¿ od-
wapnienie stropowych partii lessów (do g³êbo-
ko�ci 2-5 m).

Substancja organiczna. Dotychczas nie
prowadzono badañ zawarto�ci substancji or-
ganicznej w lessach Pogórza Kaczawskiego.
Wykonane dla lessów z³otoryjskich oznacze-
nia wykaza³y, ¿e zawarto�æ substancji organicz-
nej jest najwiêksza w stropie wspó³czesnej gle-
by i maleje w g³¹b profilu (od 1,27 do 0,27%
na g³êboko�ci 0,5 m (profil �A�)). Ni¿sze po-
ziomy litologiczno-strukturalne charakteryzu-
j¹ siê ju¿ znacznie mniejsz¹ zawarto�ci¹ sub-
stancji organicznej, �rednio ok. 0,114% (od
0,048 do 0,182%). W sp¹gowej czê�ci profilu
�A� (poni¿ej 6,2 m) �rednia zawarto�æ substan-
cji organicznej wynios³a 0,151% (przy maksy-
malnej warto�ci wynosz¹cej 0,182%). Naj-
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Ryc.3. Cechy litologiczne i stratygrafia lessu w profilach ze Z³otoryi

Obja�nienia: a, b ...j � poziomy litologiczno-strukturalne; Md � mediana; Mz � przeciêtna �rednica ziaren; d1
� odchylenie standardowe; SkI � sko�no�æ graficzna; KG � kurtoza graficzna; indeks Liu � indeks lessowy wg
LIU TUNG SHENGA (1985); %>16 � wska�nik zawarto�ci frakcji > 16µm; CaCO3 � zawarto�æ wêglanów; humus
� zawarto�æ próchnicy. Symbole literowe stratygraficznych jednostek lessu wg MARUSZCZAKA (1991): LMg �
less m³odszy górny; LMs � less m³odszy �rodkowy; LMd � less m³odszy dolny. Symbole literowe jednostek
glebowych: GH � gleba holoceñska; Gi � gleba interstadialna, g � poziomy z oznakami pedogenezy.
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mniejsza �rednia zawarto�æ substancji orga-
nicznej wystêpuje na skraju pokrywy lessowej,
u wylotu w¹wozu do doliny Kaczawy. W kie-
runku wierzchowiny �rednia zawarto�æ sub-
stancji organicznej zwiêksza siê osi¹gaj¹c
0,196% w profilu �B� i 0,275% w profilu �C�.
W tych dwóch ostatnich ods³oniêciach wzra-
sta te¿ ilo�æ substancji organicznej w górnej
czê�ci profilu (profil �B�: 0,339% na g³êboko-
�ci 1,0 m; profil �C�: 0,570% na g³êboko�ci 1,6
m). Potwierdza to prawid³owo�æ znan¹ rów-
nie¿ z innych czê�ci Polski, ¿e najwiêcej sub-
stancji organicznej wystêpuje w profilach po-
³o¿onych na p³askich kulminacjach wierzcho-
win a najmniej w strefie stoków (DOLECKI  1998).

Inwentarz struktur. Dominuj¹cym typem
struktur w lessach ze Z³otoryi s¹ struktury zmy-
wowe i zmywowo � soliflukcyjne (fot. 2). Nie
mo¿na równie¿ wykluczyæ, ¿e znacz¹ca czê�æ
lessów warstwowanych reprezentuje osad de-
pozycji na�nie¿nej. We wszystkich trzech pro-
filach zaznaczaj¹ siê warstewki i laminy po-
chylone, u³o¿one zgodnie z nachyleniem po-
wierzchni topograficznej w kierunku doliny
Kaczawy. W wielu miejscach warstewki po-
siadaj¹ fluidalne ugiêcia i zafalowania typo-
we dla struktur typu soliflukcyjnego. Niektóre

z ugiêæ (na podobieñstwo zygzaków) mog³yby
wskazywaæ na zachodz¹ce lokalnie gwa³tow-
niejsze przeobra¿enia zdeponowanych sedy-
mentów, tj. osiadanie lessów (m.in. typowe dla
osadów niweo�eolicznych).

We wszystkich profilach powszechnie
stwierdza siê plamiste nagromadzenia (czasami
zacieki) ¿elaza dwu� i trójwarto�ciowego, licz-
ne s¹ pieprze ¿elaziste i ¿elazisto � manganowe
oraz pier�cienie Lieseganga (fot. 3). S¹ one wy-
nikiem procesów glejowych zachodz¹cych w
utworach lessowych � potwierdza to równie¿
charakterystyczna barwa osadów, od zielonawo-
niebieskiej, popielatej poprzez stalow¹ do sinej.
Ze zmian¹ zabarwienia wi¹¿e siê tak¿e spadek
przepuszczalno�ci osadów, wskutek powstawa-
nia minera³ów ilastych. Stropowe partie lessu
maj¹ charakter bezstrukturalny, co wi¹¿e siê z
procesami odgórnej pedogenezy. Takie same
procesy zatar³y wiele struktur w g³êbszych po-
ziomach na skutek zachodz¹cego oglejenia i
innych zjawisk zwi¹zanych z rozwojem gleb w
warunkach tundrowych.

W górnym fragmencie ods³oniêcia Z³otory-
ja �A� po lewej jego stronie istnieje struktura
szczelinowa o d³ugo�ci ok. 5,5 m (ryc. 4). Ma
ona workowaty kszta³t i szeroko�æ oko³o 80�90
cm i wype³niona jest gruzem ¿wirowo�kamie-
nistym (w stropie pylasto�gliniastym) z oznaka-
mi warstwowania wy�cielaj¹cego stropowe par-
tie szczeliny. Od g³êboko�ci ok. 4 m wype³nie-
nie gruzowe staje siê py³owo�piaszczyste. Opi-
sana struktura widoczna jest równie¿ na prze-
ciwleg³ej �cianie w¹wozu, co �wiadczy o du¿ych
jej rozmiarach. Przebiega ona równolegle do
górnego (wypuk³ego) za³omu stoku.

Powstanie szczeliny mo¿e mieæ zwi¹zek z
grawitacyjnymi procesami odci¹¿eniowymi w
warunkach stoku, który by³ podcinany w swej
dolnej czê�ci. Podcinanie to mog³o byæ spowo-
dowane wêdrówk¹ koryta rzeki lub budow¹ na-
sypu kolejowego w czasach historycznych. Jest
to tylko jedna z mo¿liwych hipotez wyja�niaj¹-
cych powstanie tej struktury. Konieczne s¹ dal-
sze jej badania. Problemu opisywanej struktury
szczelinowej nie rozstrzygnê³a równie¿ dysku-
sja podczas VI Zjazdu Geomorfologów Polskich
(Cieplice, 11-14. 09.2002 r.; zob. MIGOÑ i in.
2002).

Fot. 4. Z³otoryja, profil �A� � górna czê�æ struktury szcze-
linowej (fot. J. Kida).
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Ryc. 4. Profil lessowy �Z³otoryja A�� szkic litologiczno-strukturalny. Widoczna struktura szczelinowa z wype³-
nieniem gruzowym.
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Wnioski i uwagi stratygraficzne

Przeprowadzone w Z³otoryi obserwacje li-
tologiczno-strukturalne lessów poparte wynika-
mi odno�nych analiz laboratoryjnych pozwo-
li³y na wydzielenie najwa¿niejszych poziomów
diagnostycznych (gleby kopalne i ich analogie
ró¿nej rangi), które upowa¿niaj¹ do zaszere-
gowañ wiekowych zestawionych na ryc. 3 i za-
prezentowanych poni¿ej:

Profil Z³otoryja �A�:
W tym podstawowym dla Z³otoryi profilu

wydzielono kilka horyzontów nosz¹cych zna-
miona procesów glebowych. Za najwa¿niejszy
nale¿y uznaæ horyzont, który rozwin¹³ siê w
warstwach �g�, �h�, �i�, �j�, a wiêc w sp¹go-
wych lessach, na pod³o¿u gruzowo � gliniastej
zwietrzeliny. Cechy tych poziomów pozwala-
j¹ uznaæ te warstwy za kompleks gleb bagien-
nych i tundrowych, które tworzy³y siê w okre-
sie dolnego i �rodkowego vistulianu. W tym
czasie zachodzi³a powolna akumulacja py³u
lessowego przy równoczesnym rozwoju wspo-
mnianych wy¿ej gleb. Okres ten cechowa³ siê
wystêpowaniem niewielkich wahañ klimatycz-
nych, które modyfikowa³y zarówno tempo aku-
mulacji lessów jak i intensywno�æ procesów gle-
botwórczych (JARY 1996). Poziomy od �g� do
�i� reprezentuj¹ zatem ogniwo lessowe okre-
�lane jako LMd + LMs (nie rozdzielony less
m³odszy dolny i �rodkowy w podziale straty-
graficznym lessów JAREGO (1996).

Zalegaj¹cy powy¿ej gleby tundrowej mi¹¿-
szy osad o cechach granulometrycznych typo-
wych lessów jest lessem m³odszym górnym
(LMg), który powsta³ podczas górnego vistulia-
nu i na pocz¹tku pó�nego glacja³u. Analiza
cech litologiczno-strukturalnych tego komplek-
su oraz niektórych wska�ników pozwoli³a wy-
dzieliæ w jego obrêbie jeszcze dwa horyzonty,
które nosz¹ �lady procesów glebowych. Jeden
wystêpuje w stropie warstwy �e� na g³êboko-
�ci oko³o 3,5 m. Bardzo s³abe oznaki proce-
sów glebowych wystêpuj¹ równie¿ w warstwie
�c� na g³êboko�ci oko³o 1,5 m. Oba wspomnia-
ne ogniwa wi¹zaæ nale¿y z niewielkimi zmia-
nami klimatycznymi, które umo¿liwi³y wzrost
intensywno�ci pedogenezy w warunkach ark-
tycznych górnego vistulianu. Oznaki pedoge-
nezy w obrêbie warstwy �e� mo¿na prawdo-
podobnie ³¹czyæ z ociepleniem Bölling. Stro-

powa gleba omawianego profilu jest wspó³cze-
sn¹ (holoceñsk¹) gleb¹ brunatn¹.

 Profil Z³otoryja �B�:
Poziomy glebowe nie zaznaczaj¹ siê tu tak

wyra�nie jak w profilu �A�. Cechy uziarnienia,
zawarto�æ strukturalna oraz niektóre w³a�ciwo-
�ci fizyko�chemiczne upowa¿niaj¹ jednak do
wydzielenia dwóch horyzontów glebowych:
�Gi� � od g³êboko�ci oko³o 4,30 m do sp¹gu
oraz �g� � w obrêbie poziomu �e� (na g³êbo-
ko�ci 2,5�3 m). Z obu wyró¿nionych zdecydo-
wanie wyra�niejszy jest sp¹gowy horyzont gle-
bowy, który mo¿na korelowaæ z doln¹ gleb¹ z
profilu Z³otoryja �A� (patrz te¿ ryc. 3). Mo¿na
te¿ przypuszczaæ, ¿e gleba ta wykszta³ci³a siê
na lessach m³odszych �rodkowych (LMs) a byæ
mo¿e równie¿ lessach m³odszych dolnych
(LMd). Zalegaj¹ce wy¿ej lessy o mi¹¿szo�ci
ponad 4 m reprezentuj¹ lessy m³odsze górne
(LMg), dla których typowe by³o redeponowa-
nie py³u lessowego (procesy stokowe) równo-
cze�nie z jego depozycj¹. Wyró¿niony na g³ê-
boko�ci 2,5 m horyzont z oznakami pedoge-
nezy wi¹zaæ nale¿y ze s³abo zaznaczonym
wahniêciem klimatycznym w obrêbie górnego
pleniglacja³u. Mo¿na go korelowaæ z podob-
nym poziomem wystêpuj¹cym w profilu �A� w
stropie warstwy �e�.

Profil Z³otoryja �C�:
Wystêpuj¹ tutaj jedynie lessy m³odsze gór-

ne (LMg). Na g³êboko�ci 1,60 m zaznacza siê
niewielki wzrost zawarto�ci substancji organicz-
nej, zmiana granulometrii osadów (drobniejsze
ziarno), o czym �wiadczy Md, Mz, % frakcji
>16 µm. Horyzont ten nale¿y zapewne korelo-
waæ z analogicznym poziomem wystêpuj¹cym
w profilu Z³otoryja �A� na g³êboko�ci 3�3,50
m oraz w profilu Z³otoryja �B� na g³êboko�ci
2,5�3 m.

Zakoñczenie

Ustawa o ochronie przyrody przewiduje
tworzenie indywidualnych form ochrony przy-
rody nieo¿ywionej, jakimi s¹ stanowiska doku-
mentacyjne. Obejmuj¹ one miejsca wystêpo-
wania formacji geologicznych, nagromadzeñ
skamienia³o�ci lub tworów mineralnych oraz
fragmenty eksploatowanych i nieczynnych
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wyrobisk eksploatacyjnych ró¿nego typu. Sta-
nowiska dokumentacyjne s³u¿¹ ochronie abio-
tycznych fragmentów przyrody, które maj¹
wa¿ne znaczenie naukowe i dydaktyczne.

Opisane w niniejszym opracowaniu profi-
le lessowe z okolic Z³otoryi zaliczaj¹ siê do

najciekawszych, jakie wystêpuj¹ na obszarze
Pogórza Kaczawskiego. Z racji swych walorów
naukowo-poznawczych spe³niaj¹ z powodze-
niem wymogi stawiane stanowiskom dokumen-
tacyjnym i dlatego powinny byæ objête ochro-
n¹ prawn¹.
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Die Lößablagerungen im niederen Teil  des Gebirgszuges Góry Kaczawskie
(Bober-Katzbach-Gebirge)

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wird eine interessante Lößablagerung aus der Nähe von Z³otoryja

(ehemals Goldberg) beschrieben. Die Ablagerungen wurden in einer kleinen Schlucht unter-
sucht, die in das Kaczawa-Tal (Katzbach-Tal) mündet. Sie stellen einen Teil der lithologisch
und räumlich differenzierten Lößdecke dar. Sie liegt im niederen Teil des Gebirgszuges Góry
Kaczawskie sowie in seinem nördlichen Vorfeld (Wysoczyzna Chojnowska i Równina Legnic-
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ka). Hier befindet sich ein Aufschluss des ganzen Lößkomplexes � vom älteren glazigenen
Untergrund bis zum rezenten Boden im Hängenden. Die Lößhorizonte mit den Moor� und
Tundrabodenkomplexen im Liegenden repräsentieren den ungeteilten jüngeren, unteren und
mittleren Löß (LMd + LMs) aus dem unteren und mittleren Pleniglazial (Weichseleiszeit) und
dem jüngeren, oberen Löß (LMg) aus dem oberen Pleniglazial und dem Anfang des späten
Glazials (JARY 1996).

Nach dem aktuellen Wissensstand über die quartären Ablagerungen im niederen Teil des
Gebirgszuges Góry Kaczawskie, gehören die oben beschriebenen Profile zu den wichtigsten
in diesem Gebiet. Aufgrund ihrer wissenschaftlichen und didaktischen Werte sollten diese
Profile möglichst bald unter Schutz gestellt werden.

Spra�e Kaèavského podhùøí

Souhrn
V práci je prezentován zajímavý komplex spra�ových sedimentù z okolí Z³otoryje. Ty byly

zkoumány v nevelké rokli, spadající do údolí øeky Kaèavy. Tyto usazeniny pøedstavují litolo-
gicky i prostorovì rozrùznìné spra�ové souvrství, které se nachází na území Kaèavského podhùøí
(Pogórze Kaczawskie) a na jeho severním pøedpolí (Wysoczyzna Chojnowska a Równina Le-
gnicka). Je zde odkryto kompletní souvrství spra�í � od starého glacigenního podlo�í po
souèasnou pùdu na povrchu. Vrstvy z³otoryjské spra�e, spolu s komplexem bahenních a tun-
drových pùd v dolní vrstvì, reprezentují nerozli�enou spra� mlad�í dolní a støední (LMd +
LMs) z dolního a støedního pleniglaciálu, a také spra� mlad�í horní (LMg) z horního plenigla-
ciálu a zaèátku pozdního glaciálu (Jary 1996).

Vycházejíc ze souèasných znalostí ètvrtohorních sedimentù Kaèavského podhùøí konsta-
tujeme, �e z³otoryjské profily patøí k nejvýznaènìj�ím v tomto regionu. Roz�iøují stav poznání
abiotického prostøedí tohoto území a pro své hodnoty vìdeckovýzkumné i didaktické by mìly
být právnì chránìny.
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Zbynìk Engel

Pleistocénní zalednìní èeské èásti Krkono�

Pøedlo�ená práce se zabývá vývojem plei-
stocénního horského zalednìní v oblastech
èeské èásti Krkono� s nejlépe vyvinutou gla-
ciální morfologií. Výzkum zalednìní má v Krko-
no�ích více ne� stoletou tradici a otázka jeho
vývoje patøí mezi nejproblematiètìj�í. Od
poèátku výzkumù existovaly na poèet a stáøí
zalednìní dvì protichùdné teorie. Podle jedné
(PARTSCH 1894) byly Krkono�e zalednìny
dvakrát, pøièem� vìt�í rozsah mìlo star�í za-
lednìní. Druhý názor (WERTH 1900) pøipisuje
dochované stopy po ledovcích jedinému, nej-
mlad�ímu glaciálu. Otázku chronologie krko-
no�ského zalednìní se geomorfologové v
prùbìhu 20. století sna�ili vìt�inou øe�it na
základì vyhodnocení polohy a morfologie do-
chovaných reliktù morén, co� nevedlo k uspo-
kojivým výsledkùm (ENGEL 1997). K pod-
statnému pokroku do�lo a� v posledních letech,
po aplikaci moderních analytických metod
(CHMAL et TRACZYK 1999, MERCIER et al. 2003).
Výsledky tìchto metod pøinesly nové dùle�ité
poznatky, které umo�òují rekonstruovat vývoj
reliéfu v období glaciálu, a poskytují tak uce-
lenìj�í obraz pleistocénního zalednìní Krkono�.

1. Studované území

Výzkum byl soustøedìn do tøech údolí èeské
èásti Krkono� s nejlépe dochovanými tvary le-
dovcové modelace: do Labského dolu, údolí
Kotelského potoka a Obøího dolu. Údolí se
nacházejí v centrální èásti Krkono�, která má
podobu dvou paralelních høbetù ZSZ - VJV
smìru, které mezi sebou uzavírají relikt vyz-
dvi�eného zarovnaného povrchu (SEKYRA 1964).
Labský dùl a údolí Kotelského potoka je zahlou-
beno do vrcholové plo�iny Labské a Panèavské
louky (1300 - 1400 m n.m.), Obøí dùl do plo�iny
Èertovy a Bílé louky (1350-1450 m n.m.). Údolí
jsou relativnì dlouhá s mírným spádem, a li�í

se tak od údolí severního (polského) svahu Krko-
no�, která se vyznaèují podstatnì men�í délkou
a vìt�ím spádem.

Studovaná údolí se nacházejí v oblasti dvou
litologicky odli�ných útvarù: krkono�ského
�ulového masívu a komplexu metamorfovaných
hornin. Labský dùl je budován pøevá�nì drob-
nozrnnými a� støednì zrnitými �ulami, v údolí
Kotelského potoka naproti tomu pøevládají me-
tamorfované horniny (pøedev�ím fylity, svory a
ruly) a �ula se vyskytuje pouze v jeho severní
èásti. Obøí dùl zasahuje svou karovou èástí do
oblasti krkono�sko-jizerského �ulového masívu,
ostatní èásti údolí jsou budovány metamorfo-
vanými horninami.

Urèujícím faktorem podnebí studované
oblasti je její poloha na pomezí oblasti
oceánského a kontinentálního klimatu. Úhrn
srá�ek je relativnì vysoký a narùstá s nad-
moøskou vý�kou na hodnoty kolem 1500 mm
za rok v nejvy��ích oblastech studovaného
území (SOUKUPOVÁ et al. 1995). Prùmìrné roèní
teploty vzduchu dosahují kladných hodnot a
pohybují se v rozmezí 5 a� 0°C (COUFAL et �EBEK

1969). Pro oblast je charakteristické pøeva�ující
západní proudìní, které má mj. za následek
transport snìhu z oblasti vrcholových plo�in a
jejich akumulaci v závìtrných polohách karù.

2. Metody výzkumu

Za úèelem získání dat, potøebných pro re-
konstrukci vývoje zalednìní ve studovaném
území, bylo pou�ito souboru výzkumných me-
tod. Pøed zahájením terénních prací byla pro-
vedena historicko-genetická analýza území a
morfometrické zpracování topografických pod-
kladù. Na základì analýzy polohy stupòù v
podélných profilech vedlej�ích údolí byla
urèena poloha preglaciálního dna hlavních
údolí a stanovena míra glaciálního pøehloubení.
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K tomuto úèelu bylo pou�ito metody teore-
tického prodlou�ení podélných profilù ve-
dlej�ích tokù a urèení zdánlivé polohy
pùvodního údolního dna (obr. 1).

V rámci vyhodnocení podélných profilù
byla matematicky vyjádøena míra pøehloubení
údolních uzávìrù. K tomuto úèelu poslou�il
koeficient k, který pro popis podélného profilu
karu zavedla HAYNES (1968). Koeficient odvo-
zovala z logaritmické køivky typu

y = k . (1 � x) . e-x,
kterou shledala jako nejvhodnìj�í pro ledovcem
pøemodelované údolní uzávìry. Èím více se
koeficientu blí�í hodnotì 2, tím je ledovcový
kar hlub�í a jeho stìny strmìj�í.

Na základì prostorové analýzy docho-
vaných morén a tvarù ledovcové eroze byla ve
studovaném území stanovena poloha snì�né
èáry. Ta je ve shodì se souèasnými studiemi
chápána jako synonymum pro equilibrium-line
altitude (ELA), tedy nadmoøskou vý�ku zóny, ve
které se roèní bilance ledovcové hmoty rovná
nule (PORTER 2001). Pro stanovení polohy ple-
istocénní snì�né èáry se ve studovaném území
jako nejvhodnìj�í ukázala metoda THAR (ter-
minus-to-head altitude ratio), která vychází z
pøedpokladu, �e pomìr vý�kového rozpìtí le-
dovce nad snì�nou èárou a celkového
vý�kového rozpìtí ledovce má hodnotu 0,5
(BENN et EVANS 1998). Poloha snì�né èáry je pak
dána vztahem

ELA = At + THAR (Ah - At),
kde At pøedstavuje vý�ku ledovcového èela
(èelní morény), Ah vý�ku zaèátku ledovce
(støední vý�ka okraje karu) a THAR parametr 0,5.

Pro srovnání byla poloha snì�né èáry ve
studované oblasti urèena také na základì ma-
ximální nadmoøské vý�ky boèních morén (me-

toda MELM � maximum elevation of lateral
moraines). Podle této metody, oznaèované døíve
jako Penck � Brücknerova, dochází k formování
boèních morén pouze v ablaèní zónì. Nad
snì�nou èárou se v dùsledku dostøedivého toku
ledovcové hmoty akumulace boèních morén
nepøedpokládá. Tuto metodu bylo mo�no ve
studovaném území pou�ít v pøípadì, �e se boèní
morény dochovaly v celém svém prùbìhu,
popøípadì tam, kde bylo mo�no zaèátek morén
alespoò pøibli�nì urèit. U vìt�iny dochovaných
reliktù morén tak vzhledem k jejich nepøíznivé
poloze ve svahu a následné denudaci nemohla
být aplikována. Touto metodou byly proto
získány výsledky pouze pøibli�né, které v pod-
statì indikují nejni��í mo�nou polohu plei-
stocénní snì�né èáry.

Geomorfologické mapování bylo pou�ito
za úèelem pøesného vymezení tvarù ledovcové
eroze a akumulace. Jako podklad pro mapování
v terénu poslou�ila topografická mapa v mìøítku
1:10 000. Mapový obsah byl vybírán tak, aby
vystihl polygenetický charakter reliéfu studo-
vané oblasti a souèasnì co nejpøehlednìj�ím
zpùsobem poskytl informace o pùvodu a roz-
sahu ledovcových tvarù reliéfu. Pøi tvorbì mapy
byl zohlednìn genetický pøístup, umo�òující
rozpoznat sled jednotlivých modelaèních pro-
cesù. Mapa byla implementována do systému
GIS a zpøesnìna pomocí terénních GPS dat a
ortofotomap.

Pomocí geomorfologického mapování byly
získány údaje o rozsahu, morfologii a slo�ení
ledovcových akumulací. Prostøednictvím ma-
kroskopické analýzy byly popsány základní
charakteristiky (velikost, zaoblení, soudr�nost)
ledovcových sedimentù, pøièem� mimoøádná
pozornost byla vìnována zvìtrávacím mikro-

Obr. 1: Glaciální pøehloubení údolního dna na pøíkladu Labského dolu. Nepøeru�ovanou èárou je znázornìn
profil trogu, èárkovanì profil preglaciálního údolí; a � zdánlivé pøehloubení, b � skuteèné pøehloubení
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tvarùm (exfoliace, znaky selektivního
zvìtrávání) a pøípadnì té� charakteru zvìtrávací
kùry (srov. TRACZYK 1989). Na základì povr-
chových charakteristik byly morény rozdìleny
do tøí skupin, které umo�nily posoudit charak-
ter, posloupnost a relativní stáøí pøíslu�ných za-
lednìní.

Vývoj horského zalednìní Krkono� v plei-
stocénu byl ve studované oblasti interpretován
na základì analytických údajù ze tøí hledisek.
Poloha, morfologie a kvantitativní znaky gla-
ciálních tvarù jsou charakterizovány ve vztahu
ke studovaným oblastem jako prostorová rekon-
strukce vývoje zalednìní. Èasová rekonstrukce
je zalo�ena na rozboru paleoenvironmentálních
ukazatelù a na výsledcích radiometrického da-
tování vybraných glaciálních a periglaciálních
tvarù reliéfu. Prostorové a èasové vyhodnocení
je pak základem kauzální rekonstrukce, která
oba pøístupy sjednocuje. Kauzální rekonstruk-
ce (MENZIES 1996) øe�í problematiku vývoje za-
lednìní na základì zaøazení dochovaných gla-
ciálních tvarù a sedimentù do èasového rámce,
vymezeného datovanými jevy a známými
podmínkami pøírodního prostøedí v období gla-
ciálu. Výsledkem provedené kauzální rekon-
strukce je návrh konceptu vývoje zalednìní
èeské èásti Krkono�.

3. Prostorová rekonstrukce
zalednìní

Prostorová rekonstrukce vychází ze
zji�tìných kvantitativních charakteristik gla-
ciálních tvarù a kvalitativních znakù ledo-
vcových sedimentù na území Obøího dolu,
Labského dolu a v údolí Kotelského potoka.
V�echna údolí se vyznaèují obdobnými tvary
ledovcové eroze. Nevy��í èást erozního ledo-
vcového reliéfu má podobu dobøe vyvinutých
karù, které jsou zahloubeny do oblého reliéfu
vyzdvi�ených zarovnaných povrchù. Reliéf
Labské a Panèavské louky v sousedství
Labského dolu a Kotelních jam, resp. vysoko
vyzdvi�ený zarovnaný povrch Bílé louky a
Plánì pod Snì�kou v blízkosti Obøího dolu
pøedstavovaly dùle�itou vy�ivovací oblast le-
dovcù, a bezprostøednì tak ovlivòovaly utváøení
erozního ledovcového reliéfu. Pøechod reliéfu
høbetù do prostoru karù je výrazný a zøetelnì
vymezený karovými hranami. Horní hrana karù
Malé a Velké Kotelní jámy vymezuje z jihu de-
nudaèní reliéf Panèavské louky v 1375-1400
m n. m. Horní hrana Labských jam ukonèuje

tento zarovnaný povrch na východì, a to v
celém svém prùbìhu v témìø konstantní vý�ce
(1290-1310 m n. m.). Výjimkou je individuali-
zovaný kar Harrachovy jámy, její� horní hrana
vystupuje ponìkud vý�e (1310-1340 m n. m.).
Kary Úpské jámy a Studnièních jam vymezují
svým horním okrajem v 1375-1500 m n. m.
plo�inný reliéf Bílé louky a Plánì pod Snì�kou.

Eroznì ledovcový reliéf pod horními hra-
nami karù má podobu strmých karových stìn a
je výrazným výsledkem erozního pùsobení le-
dovcù v glaciální zónì (foto 1). Sklon skalních
svahù je v souvislosti s ménì pøíznivou ji�ní a�
jihovýchodní expozicí nejmen�í v oblasti Ko-
telních jam: svahy Malé Kotelní jámy nepøesa-
hují svým sklonem 40°. Labské jámy se naopak
vyznaèují nejstrmìj�ími karovými stìnami, které
jsou pøevá�nì svislé. Rovnì� stìny karových
uzávìrù v prostoru Obøího dolu jsou velmi
strmé, pøièem� jejich sklon je v závislosti na
expozici variabilní.

Intenzita erozního pùsobení karových le-
dovcù se projevila ve více èi ménì vyvinutých
dnech karù. Zatímco ji�nì a� jihovýchodnì
orientované ledovce Kotelních a Studnièních
jam nevytvoøily morfologicky dokonalá dna
karù (jejich sklon se pohybuje kolem 20°),
údolní uzávìry Labského a Obøího dolu se vy-
znaèují charakteristickým plochým a �irokým
dnem (sklon karového dna Labského dolu má
hodnotu 3,1° a Obøího dolu 4,8°). Rovnì� nad-
moøská vý�ka hlavních karových stupòù je v
Labském a Obøím dole podobná (920-1025 m
n.m. resp. 960 � 1025 m n.m.), Kotelní jámy
mají dno ponìkud vý�e (Malá Kotelní jáma v
1075-1100 m n.m., Velká Kotelní jáma v 1100-
1120 m n.m.). Kromì hlavních karových stupòù
je v nìkterých pøípadech mo�no rozli�it je�tì
stupnì sekundární. V Labském dole je ve vý�ce
1180 m n. m. vyvinut stupeò Harrachovy jámy,
v prostoru Obøího dolu se nacházají visuté kary
Velké a Malé Studnièní jámy (1145 resp. 1210
m n. m.).

Z vyhodnocení kvantitativních údajù
vyplývá, �e ledovcové pøemodelování údolních
uzávìrù je pomìrnì silné v oblasti Labského a
Obøího dolu. Karové uzávìry obou údolí cha-
rakterizuje vysoký koeficient pøemodelování: k
= 1,28 resp. k = 1,89. Pøemodelování karù Ko-
telních jam je ji� me�ní, pøesto je lze oznaèit
za tvary s charakteristickými znaky karù støedo-
horských oblastí.

Ledovcová údolí jsou vyvinuta ve studo-
vaných oblastech pouze nedokonale. Tyto po-
vrchové tvary, vzniklé erozním pùsobením

Pleistocénní zalednìní èeské èásti Krkono�



226226

mìlké a rozevøené a vliv ledovcové eroze je
patrný pouze na mírném pøehloubení jeho
centrální èásti.

Prodlou�ením pøímých úsekù profilù Pudla-
vy a Dvorského potoka k ose labského údolí,
byla zji�tìna teoreticky nejni��í mo�ná poloha
dna Labského dolu pøed zalednìním (obr. 1).
Pøi ústí Pudlavy se dno labského údolí nacháze-
lo nejní�e ve vý�ce 960-970 m n.m. (v
souèasnosti 892 m n.m.), pøi ústí Dvorského
potoka ve vý�ce 900-910 m n. m. (v souèasno-
sti 835 m n.m.). Nejmen�í mo�ná míra gla-
ciálního pøehloubení tedy odpovídá hodnotì 65
m. Ze souèasné polohy stupòù v profilech po-
stranních pøítokù vyplývá, �e dno Labského
dolu se v období pøed nástupem zalednìní
mohlo nacházet maximálnì ve vý�ce kolem
1015 m n.m. pøi ústí Pudlavy a v 960 m n. m.
pøi ústí Dvorského potoka. Rozdíl hypotetické
a souèasné vý�ky údolního dna zhruba od-
povídá teoreticky nejvìt�ímu mo�nému gla-
ciálnímu pøehloubení, které v trogové èásti
Labského dolu nepøesáhlo 125 m. Z prùbìhu
terénní hrany v severním svahu údolí, která
oddìluje ledovcem pøemodelovanou èást
Labského dolu od extraglaciální èásti údolí, lze
usuzovat na pomìrnì rovnomìrné glaciální
prohloubení trogové èásti údolí.

Preglaciální dno Obøího dolu se pøi ústí
Modrého potoka nacházelo pøibli�nì v 960 m
n. m.. Proto�e souèasná vý�ka údolního dna je
v tomto místì 890 m n. m., bylo zde údolí pøe-
hloubeno nejménì o 70 m (obr. 2). Pro nedo-
statek dokladù (chybí zde zøetelné rozhraní
mezi glaciální a extraglaciální oblastí) nelze v

Obøím dole stanovit, zda Úpský ledovec pøe-
hloubil údolí v celé jeho délce stejnì intenzivnì.
Vzhledem ke slo�itìj�í geologické stavbì a vìt�í
relativní vý�kové èlenitosti se zdá, �e v po-
rovnání s Labským dolem bylo pøehloubení
nerovnomìrnìj�í.

Ledovcové akumulaèní tvary, dochované
ve studovaných údolích, byly na základì ma-
kroskopických znakù materiálu ledovcových
akumulací byly morény v údolí Kotelského po-
toka, v Labském dole a v Obøím dole rozdìle-
ny do tøí skupin.

První skupina sestává z morén, jejich� ma-
teriál lze na základì analyzovaných povr-
chových charakteristik oznaèit za velmi slabì
navìtralý. Povrch �ulových blokù je pøevá�nì
hladký, bez stop výraznìj�í oxidace. Selek-
tivním zvìtráváním je posti�eno ménì ne� 80%
a exfoliací pøibli�nì 20% blokù. Pokud je vyvi-
nuta zvìtralá povrchová vrstva, pak nezasahu-
je ve vìt�inì pøípadù hloubìji ne� 7 mm pod
povrch a má výluènì narezavìlou barvu. Støední
velikost blokù se pohybuje okolo 1 m (pøes 90%
blokù spadá do velikostních kategorií 0,5-1,0
m a 1,0-1,5 m), stupeò zaoblení je vìt�inou
støední (pøes 50% blokù v kategorii 3). Bloky
morén vykazují velkou soudr�nost, èasto se
ne�tìpí ani opakovaným úderem kladiva.

Druhou skupinu tvoøí morény se slabì
navìtralými �ulovými bloky. Povrch blokù
tìchto morén je vìt�inou za�lý a matný a na
rozdíl od materiálu pøedchozí skupiny jsou pro
nìj typické vìt�í povrchové nerovnosti. Selek-
tivní navìtrání povrchu lze identifikovat u 80-
85%, pomìrnì znaènì variabilní (20-58%) je

Foto 1. Úpská hrana vymezuje nejvìt�í kar èeské èásti Krkono�.
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údolních ledovcù, se jen zèásti
podobají typickým trogùm. Le-
dovcové splazy sestupovaly
relativnì hluboko v�emi studo-
vanými údolími, av�ak pouze
v pøípadì Labského a Obøího
dolu byl pøíèný údolní profil
pøemodelován do tvaru U. Le-
dovcovou modelaci støední a
spodní èásti Labského dolu
(foto 2) zvýrazòují k severu
smìøující vedlej�í údolí, která
do trogu ústí ve visuté poloze.
Tímto charakteristickým tva-
rem ledovcové eroze se vy-
znaèuje také støední èást
Obøího dolu, kam ve visuté
poloze ústí vedlej�í údolí
Modrého dolu. Údolí Ko-
telského potoka je pomìrnì



227

poèet blokù posti�ených exfoliací. A� na výjim-
ky mají bloky vyvinutou zvìtralou povrchovou
vrstvu, která dosahuje maximální mocnosti 17
mm. Její barvu lze charakterizovat jako reza-
vou a� bílou. Morénové bloky dosahují  vìt�ích
rozmìrù (stø. velikost 1,2-2,1 m),  pøes  75% z
nich spadá do kategorií 1,0-1,5 m, 1,5-2,0 m a
2,0-2,5 m. Stupeò zaoblení blokù druhé skupi-
ny morén je pomìrnì vysoký (na kategorii 4 a
5 pøipadá pøes 70% blokù).

Charakteristickým znakem tøetí skupiny
morén je pøevaha støednì zvìtralých �ulových
blokù. Úlomky sedimentù mají pøevá�nì hrubý
rozpraskaný povrch, posetý jamkami a trhlina-
mi, které mohou výjimeènì zasahovat a� do
hloubky nìkolika centimetrù. Sedimenty se pøi
úderu kladivem mohou rozpadat. Materiál se
vyznaèuje za�lým matným povrchem, který je
ve vìt�inì pøípadù (více ne� 85% blokù) selek-
tivnì navìtrán a èasto vykazuje známky exfo-
liace (41-60%). Témìø v�dy je lemován nare-
zavìlou a� bílou zvìtralou vrstvou, která zasa-
huje a� do hloubky kolem 20 mm. V nìkolika
pøípadech byla tato vrstva zji�tìna v podobì
odlupující se køehké zvìtrávací kùry. Støední
velikost blokù kolísá od 1,3 m do 2,6 m, stupeò
zaoblení je pomìrnì vysoký (kolem 90% blokù
spadá do kategorie 4 a 5). U tøetí skupiny morén
bylo v nìkterých pøípadech zaznamenáno vy��í
zastoupení jemnozrnného materiálu písèitého
charakteru, který je místy slabì zahlinìný.

Kromì uvedených tøí skupin materiálu
morén, byl ve studovaném území opìtovnì

sestupují na dna glaciálnì pøemodelovaných
údolních závìrù a� nad koncovými morénami.
Budují tedy pøevá�nì akumulace ústupových
stádií zalednìní. Slabì zvìtralé sedimenty se
vyskytují nejvíce na dnì Obøího dolu (obr. 3),
kde je oscilující Úpský ledovec zanechal
nejménì ve tøech vý�kových úrovní (910, 915
a 930 m n. m.). V údolí Kotelského potoka tvoøí
slabì zvìtralé sedimenty relikt morény v 1150
m n. m., na území Labského dolu nebyla jejich
pøítomnost prostøednictvím makroskopické
analýzy zji�tìna.

Slabì zvìtralé sedimenty jsou zastoupeny
v morénách v�ech tøí analyzovaných údolí. V
údolí Kotelského potoka tvoøí plo�nì nej-
rozsáhlej�í morénu v centrální èásti údolí. V
Labském dole byla jejich pøítomnost zji�tìna v
systému morén v nadmoøské vý�ce 825 m n.
m. a v morénì na úpatí východního údolního
svahu v karové èásti údolí. V Obøím dole byl
výskyt slabì zvìtralých sedimentù zaznamenán
v morénì sestupující k soutoku Úpy a Modrého
potoka do vý�ky 895 m n. m..

Støednì navìtralými �ulovými bloky se vy-
znaèují morény, které v jednotlivých ledovci
modelovaných údolích zaujímají nejni��í po-
lohu. Charakter materiálu tøetí skupiny morén
vykazují nejni��í dochované relikty koncových
morén a pøíslu�né boèní morény ve v�ech tøech
zmapovaných údolích. V údolí Kotelského po-
toka tvoøí morény sestupující do 835 m n. m.,
v Labském dole systém morén v 820 m n. m.
a v Obøím dole pravou boèní morénu s èelem
v 820 m n. m.

Foto 2. Labský dùl je nejlépe vyvinutým ledovcovým údolím Krkono�.
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zji�tìn také nepomìrnì
více zvìtralý materiál ledo-
vcového pùvodu, který
v�ak netvoøí morfologicky
výraznou akumulaci. Ma-
teriál pokrývá úpatí rozso-
chy Smrèiny ve spodní
èásti Obøího dolu (obr. 3)
a je silnì posti�ený selek-
tivním zvìtrávání a exfo-
liací. Zvìtrávací kùra na
povrchu blokù dosahuje
mocnosti kolem 30 mm.
Základní hmota akumula-
ce má podobu jemného a�
støednì zrnitého písèitého
materiálu.

Sedimenty od-
povídající první skupinì
vý�e uvedeného rozdìlení
jsou souèástí morén, které
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4. Vývoj pleistocénního zalednìní

Èasová rekonstrukce zalednìní je zalo�ena
na vybraných klimamorfogenetických charak-
teristikách (CARR et al. 2002) a na nevelkém sou-
boru radiometricky získaných èasových údajù.
Nepostihuje proto studované území v celém
období mladopleistocénního zalednìní. Chro-
nologická rekonstrukce vychází pøedev�ím
z výsledkù radiometrického datování metodou
10Be, která byla v oblasti Labského a Obøího
dolu pou�ita na datování reliktù glaciálních a
periglaciálních tvarù MERCIEREM et al. (2003) a
následnì zpøesnìna BOURLESEM et al. (v tisku).

Z provedených výzkumù vyplývá, �e do-
chované ledovcové tvary reliéfu jsou produk-
tem jednoho zalednìní, které lze rozli�it na tøi
období. První období, ke kterému do�lo
pravdìpodobnì na poèátku posledního glaciálu
(würm), je ve studovaném území dokumen-
továno tvary ledovcové eroze a pøítomností
zvìtralých ledovcových sedimentù (AU 775 na
obr. 3). Z druhého období zalednìní se ji� v
reliéfu dochovaly relikty morén (obr. 4), které
jsou nejmohutnìj�ími tvary svého druhu v èeské
èásti Krkono�. Pro tøetí období zalednìní, ke
kterému do�lo na sklonku glaciálu (pozdní
würm), je charakteristický postupný ústup le-
dovcù, zaznamenaný ve studovaném území
ústupovými morénami.

Z dochovaných stop je zøejmé, �e v nej-

star�ím zji�tìném období dosáhlo zalednìní
nejvìt�ího územního rozsahu. Studovaná údolí
byla vyplnìna údolními ledovci (a� pøes 5 km
dlouhými), jejich� èela se zastavila ve vý�ce 750
- 800 m n. m. (tab. 1). K rozvoji tìchto ledovcù
do�lo patrnì na poèátku posledního glaciálu.
Svìdèí o tom stupeò navìtrání morénových se-
dimentù, který je odrazem jejich dlouhodobého
vystavení zvìtrávacím procesùm. Nadmoøská
vý�ka snì�né èáry se v prùbìhu nejstar�ího
zji�tìného zalednìní pohybovala v rozmezí
960-1095 m n. m.

Ledovec Labe pokrýval v nejstar�í zji�tìné
fázi zalednìní karovou oblast Labského dolu
vèetnì Harrachovy jámy a více ne� 5 km dlou-
hým a pøes 100 m mocným splazem pøemode-
loval labské údolí a� do blízkosti soutoku Labe
s Bílým Labem. Men�í ledovce, pøípadnì firnová
pole vyplòovaly pramenné deprese levo-
stranných pøítokù Labe v ji�ním svahu hlavního
krkono�ského høbetu, nebyly v�ak pravdìpo-
dobnì spojeny s hlavním ledovcem. Zalednìní
se rozvinulo také prakticky v celém údolí Ko-
telského potoka. Údolní ledovec sbíral svou
hmotu v karech ji�ního svahu Kotle, odkud se-
stupoval v podobì jednotného splazu a� témìø
k ústí Kotelského potoka do Jizerky. V oblasti
Obøího dolu postihlo zalednìní kromì hlavního
údolí také visuté údolí Modrého dolu a svahové
deprese v jihovýchodním svahu Studnièní hory.
Údolní ledovec Úpy, posílený ledovci z karù
Studnièních jam a z oblasti Modrého dolu, dosa-

Obr. 2: Glaciální pøehloubení Obøího dolu pøi ústí Modrého potoka.
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hoval délky kolem 5,5 km a jeho èelo sestupo-
valo do prostoru soutoku Úpy a Zeleného poto-
ka. Maximální mocnost ledovce dosahovala v
centrální èásti Obøího dolu pøibli�nì 100 m.

V nejstar�í fázi zalednìní se ledovce rozvi-
nuly také v dal�ích údolních uzávìrech Krko-
no�. Jednalo se o malé karové ledovce, které
vìt�inou vyplòovaly mìlké svahové deprese a
do údolí vysílaly maximálnì nìkolik desítek a�
stovek metrù dlouhé splazy. Povrch vysoko vyz-
dvi�ených plo�in byl patrnì v tomto období
rovnì� pokryt ledovcovým popøípadì firnovým
pøíkrovem.

Po ústupu ledovcù nejstar�ího období za-
lednìní následovalo del�í období, kdy ve stu-
dovaném území a v pøilehlých oblastech pano-
valy pøevá�nì periglaciální podmínky, do-
provázené intenzivním pùsobením mrazového
zvìtrávání a vznikem mocných zvìtralinových
pokryvù. Na existenci tohoto období lze usu-
zovat pouze nepøímo, a to na základì charak-
teru dochovaných ledovcových akumulací
druhého období zalednìní. Morény z tohoto
období zalednìní jsou nejmohutnìj�ími tvary
svého druhu ve studovaném území a k jejich
formování bylo tøeba znaèného mno�ství zdro-
jového materiálu. Pøesto�e zalednìní nebylo v
této dobì ji� tak rozsáhlé, údolní ledovce se-
stupovaly v�emi studovanými údolími do vý�ky
820-830 m n.m. (obr. 4). Relativnì nízký stu-
peò navìtrání morénového materiálu svìdèí o
jeho akumulaci koncem posledního glaciálu.
Snì�ná èára se v tomto období pohybovala v
1055-1130 m n.m. (MELM: 990-1075 m n.m.).

Obr. 3: Ledovcové akumulace v Obøím dole (AU 775
oznaèuje morfologicky nevýraznou ledovco-
vou akumulaci nad ústím Zeleného p., MU
morény údolí Úpy v uvedených vý�kách).

Obr. 4: Ledovce v dobì zalednìní dokumentované nejni��ími morénami (v bílém rámeèku uvedena poloha
snì�né èáry).

Pleistocénní zalednìní èeské èásti Krkono�
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Ve druhém zji�tìném období zalednìní
dosahoval ledovec Labského dolu délky a� 4,7
km a jeho èelo se zastavilo ve vý�ce 820 m n.
m. Ledovec se formoval ve svahových depresích
v karové èásti Labského dolu, prostøednictvím
ledopádu byl navíc zásobován z visutého karu
Harrachovy jámy. V místì, kde do Labského ústí
údolí Medvìdího potoka, dosahoval údolní le-
dovec maximální mocnosti pøes 100 m. Sva-
hové deprese v severní èásti Labského dolu byly
pravdìpodobnì vyplnìny malými ledovci, do-
klady se v�ak nedochovaly. V údolí Kotelského
potoka dosahoval údolní ledovec délky 2,4 km
a sestupoval do vý�ky 835 m n. m. Obøím do-
lem sestupoval 4 km dlouhý údolní ledovec.
Pod karovým stupnìm Úpské jámy pøibíral zpra-
va ledovce Studnièních jam, s ledovcem
Modrého dolu se v�ak nespojil. Èelo ledovce,

jeho� mocnost pøi ústí Modrého dolu dosaho-
vala nejménì 70 m, zasáhlo a� pod vyústìní
Rù�ového dolu do vý�ky 820 m n. m., kde aku-
mulovalo èelní morénu pøecházející v
západním údolním svahu v nejmohutnìj�í do-
chovanou morénu èeské èásti Krkono�.

Akumulace morén v závìru posledního gla-
ciálu pøedcházela zvratu ve vývoji zalednìní.
V prùbìhu nìkolika tisícù let do�lo k zániku
údolních ledovcù a postupné redukci za-
lednìného území. Ústup údolních ledovcù byl
pøeru�ován krátkými oscilacemi ledovcových
èel, které zùstaly v reliéfu zaznamenány
prostøednictvím ústupových morén a
pøechodných ku�elù. Ve studovaném území
byly zji�tìny ètyøi oscilace, z nich� nejstar�í se
uskuteènila nejpozdìji pøed 14,4 ± 1,3 (10Be)
tisíci let BP (BOURLES et al., v tisku). V období
nejstar�í oscilace probíhala snì�ná èára v 1060-
1170 m n. m. (MELM: 1030-1100 m n. m.), poté
se postupnì pøesouvala do vy��ích poloh.

 Rozsah zalednìní Labského dolu zùstal v
období ústupu ledovcù zaznamenán reliktem
èelní morény nad ústím Medvìdího potoka.
Ledovec byl maximálnì 4,7 km dlouhý a se-
stoupil nejní�e do vý�ky 825 m n. m. V tomto
období ji� nebyl spojen s ledovcem Harracho-
vy jámy, která se postupnì individualizovala. V
údolí Kotelského potoka se záznam nejzaz�í

Tabulka 1: Délka ledovcù nejstar�í zji�tìné fáze za-
lednìní

Tabulka 2: Koncept vývoje zalednìní èeské èásti Krkono�. Datování: * 14C (HÜTTEMANN et BORTENSCHLAGER, 1987)
** 10Be (BOURLES et al., v tisku)

Ledovec Pøedpokládaný dosah
[m n. m.]

Délka
[km]

Úpy

Kotelského
potoka

Labe

~ 750-760

~ 800 - 820

~ 775 - 800

5,5-5,6

2,6-2,9

5,2-5,7
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polohy ledovcového èela nedochoval. Splazy
z obou Kotelních jam se postupnì zkracovaly
a v závìru tohoto období se ji� patrnì nespoji-
ly. K výrazné redukci zalednìní do�lo rovnì� v
Obøím dole. Úpský ledovec ji� v této dobì ne-
zasahoval do prostoru visutých karù Stud-
nièních jam, kde se rozvinuly ji� pouze malé
karové ledovce. Èelo Úpského ledovce sestou-
pilo nejdále k ústí Modrého potoka (3,3 km),
do vý�ky 895 m n. m. V prùbìhu následného
ústupu zalednìní do�lo nejménì ke tøem osci-
lacím ledovcového èela, co� dokumentují re-
likty morén ve vý�ce 910, 915 a 930 m n. m.

Ústup zalednìní pokraèoval na sklonku ple-
istocénu. Se zvy�ující se polohou snì�né èáry se
zmen�ovala akumulaèní oblast karových le-
dovcù a zkracovaly se jejich splazy (obr. 5).
Nejpozdìji pøed 12,4 ± 1,7 a� 10,3 ± 0,9 (10Be)
tisíci let BP (BOURLES et al., v tisku) do�lo k ob-
na�ení hlavních karových stupòù, poté následo-
val ústup ledovcù v prostoru karù. V tomto ob-
dobí se zvìt�il význam lavin, které zùstaly je-
diným zásobovacím zdrojem hmoty ledovcù.
I v tomto období zalednìní patrnì docházelo k
obèasné stagnaci ledovcových èel a akumulaci
transportovaného materiálu. Svìdèí o tom relik-
ty morén na dnì Harrachovy jámy (1170 m n.

m.), Velké Kotelní jámy (1150 m n. m.) a Velké
Studnièní jámy (1150 m n. m.) a akumulace, které
pøehrazují dílèí karové deprese v západním sva-
hu Úpské jámy (1100 a 1300 m n. m.).

Dal�í posun snì�né èáry, spojený s po-
stupným oteplováním klimatu a nástupem pe-
riglaciálních podmínek, vedl k rozpadu ledovcù
v oblasti dna karù (obr. 6). V karové èásti
Labského dolu zanikl ledovec nejpozdìji na
poèátku holocénu, v prostoru hlavního ka-
rového dna Úpské jámy zanikl ledovec nej-
pozdìji pøed 8,8 ± 1,0 (10Be) tisíci let BP (BOUR-
LES et al., v tisku). Ve vrcholových èástech krko-
no�ských høbetù do�lo k definitivnímu pøecho-
du od glaciálních k periglaciálním podmínkám
na pøelomu spodního a støedního holocénu, o
èem� také svìdèí stáøí ra�elini�� na Panèavské
a Labské louce (7 700 ± 130 let BP, HÜTTEMANN

et BORTENSCHLAGER 1987). V oblasti karù
pøetrvávaly ji� jen relikty pùvodních ledovcù
popøípadì trvalých firnových polí, a to v
pøíznivì orientovaných svahových depresí ve
vy��ích èástech karù. Existenci posledních re-
liktù malých ledovcù a firnových polí dokládají
pasivní morény v prostoru Velké Studnièní jámy
a Krakono�ovy zahrádky.

V souvislosti s ústupem ledovcù a redukcí

Obr. 5: Ústup ledovce v Labském dole datovaný metodou 10Be. Èíselné údaje vyjadøují tisíce (10Be) let BP
(BOURLES et al., v tisku) a odpovídají minimálnímu mo�nému stáøí
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zalednìného území docházelo ve studované
oblasti k podstatnému roz�iøování perigla-
ciálního prostøedí. V prùbìhu glaciálu byly pe-
riglaciálním podmínkám vystaveny rozsáhlé
oblasti údolních svahù a ty èásti vrcholových
plo�in a høbetù, kde docházelo k sezónnímu
roztání akumulací snìhu a následným kryope-
dologickým jevùm ve zvìtralinovém pokryvu.
Tyto èásti reliéfu se vyvíjely pod vlivem in-
tenzívního mrazového zvìtrávání, kryoturbace
a soliflukce (SEKYRA 1964). Souèástí periglaciální
zóny byly rovnì� nezalednìné èásti údolních
svahù, na nich� docházelo k mrazovému
pøemodelování skalních stìn a k vývoji
rozsáhlých akumulaèních pokryvù blokového
charakteru (JAHN 1968). Výrazné stopy kongeli-
frakèního pùsobení jsou patrné zejména v ka-
rových depresích Labského dolu, ve Velké Ko-
telní jámì a v jihozápadním svahu Snì�ky.
Nejrozsáhlej�í blokové akumulace pokrývají
ji�ní rozsochu Snì�ky a svahy hlavního krko-
no�ského høbetu v Labském dole.

Periglaciální podmínky panovaly ve studo-
vaném území je�tì v prùbìhu holocénu (tab. 2).
Ve vrcholových oblastech pøetrvával v této dobì
permafrost, na lokalitách s pøíhodnými hydro-
geologickými podmínkami se vyvíjely mrazem
tøídìné pùdy, a na svazích docházelo k soli-
flukèním pohybùm zvìtralin. S holocénním ote-
plováním podnebí permafrost postupnì zanikal
(JAHN 1977) a intenzita periglaciálních procesù
slábla. Po roztání permafrostu pùsobily perigla-
ciální procesy ji� jen v omezeném rozsahu (v
drobnozrnných zvìtralinách s dostateèným ob-
sahem vody) a s podstatnì ni��í intenzitou (TRA-
CZYK et ENGEL 2002). Vùdèími reliéfotvornými èi-
nitely se stávaly gravitaènì podmínìné procesy
na svazích (mury, sesuvy, laviny) a fluviální v
údolích (zejména eroze), které do znaèné míry
pøemodelovaly pøípadnì zcela setøely star�í pe-
riglaciální a glaciální tvary.

Závìr

Schéma horského zalednìní (tab. 2),
navr�ené na základì studia glaciálních tvarù v
údolí Kotelského potoka, Labe a Úpy, je z velké
èásti v souladu s dosud publikovanými poznat-
ky o rozvoji zalednìní v ostatních èástech Krko-
no�. Platí to zejména ve vztahu k podmínkám

vzniku dávných ledovcù a k celkovému cha-
rakteru zalednìní (MIGOÑ 1999). Vý�e uvedené
schéma tak odrá�í specifické podmínky rozvo-
je ledovcù v èeské èásti Krkono� a li�í se v
nìkterých aspektech od koncepce zalednìní,
navr�ené CHMALEM a TRACZYKEM (1999) pro se-
vernì orientovaná údolí polské èásti tohoto
pohoøí.

Charakteristickým znakem, spoleèným pro
vývoj zalednìní v údolích severního i ji�ního
svahu Krkono�, je vyznívání akumulaèní èinno-
sti ledovcù je�tì koncem pleistocénu a poèátkem
holocénu. Tato skuteènost vyplývá z výsledkù
radiometrického výzkumu v oblasti údolního
uzávìru Lomnice (WICIK 1984) a z datování gla-
ciálních a periglaciálních tvarù v Labském a
Obøím dole (MERCIER et al. 2003). Dal�ím
shodným rysem glaciální morfologie ji�ního a
severního svahu Krkono� je výskyt vìt�ího poètu
skupin morén, které se navzájem li�í morfologií
(napø. KUNSKÝ 1948, CZERWIÑSKI 1985) a charak-
terem materiálu (KRÁLÍK et SEKYRA 1969, TRACZYK

1989). Mezi morfologické charakteristiky, spo-
leèné morénám èeské i polské èásti Krkono�, patøí
také celkový charakter nejstar�ích zji�tìných re-
liktù zalednìní (morfologicky nevýrazné akumu-
lace na mírných svazích údolí Lomnice a Ko-
telského potoka), mohutnost nejstar�í dochované
skupiny morén a zdvojení nìkterých
morénových valù. V závislosti na stáøí vykazuje
materiál morén studovaného území rozdílný stu-
peò navìtrání, výskyt urèitých makroskopických
znakù a pøítomnost zvìtrávací kùry, podobnì
jako je tomu v pøípadì ledovcových akumulací
v údolí Lomnice (TRACZYK 1989).

Vývoj zalednìní, rekonstruovaný ve tøech
údolích èeské èásti hor, v�ak není v souladu s
výsledky výzkumù z polské èásti Krkono� po-
kud jde o interpretaci jeho chronologie. Zatímco
v oblasti pleistocénního zalednìní v polských
Krkono�ích byly dochované morény interpre-
továny jako würmské a risské (TRACZYK 1989,
CHMAL et TRACZYK 1999), výsledky práce ve stu-
dovaných údolích èeské èásti hor nasvìdèují,
�e v�echny morfologicky výrazné relikty morén
pocházejí z období jediného (z evropského hle-
diska posledního) glaciálu (ENGEL 2003). Kore-
lace horského zalednìní na severním a ji�ním
svahu Krkono� si proto vy�ádá dal�í podrobné
paleogeografické výzkumy.

ZBYNÌK ENGEL
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Obr. 6: Rozpad karového ledovce v Úpské jámì datovaný metodou 10Be. Èíselné údaje vyjadøují tisíce (10Be) let
BP (BOURLES et al., v tisku) a odpovídají min. mo�nému stáøí
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ZBYNÌK ENGEL

Plejstoceñskie zlodowacenie czeskiej czê�ci Karkonoszy

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badañ przeprowadzonych w trzech dolinach czeskiej,

po³udniowej czê�ci Karkonoszy, w których najlepiej zachowa³y siê formy modelacji glacjal-
nej, tj. w Obøím dole, Labským dole i w dolinie Kotelského potoku. Oceniono stopieñ glacjal-
nego przemodelowania dolin, morfologiê zachowanych moren oraz stopieñ zwietrzenia ma-
teria³u. Stwierdzono, ¿e cech¹ charakterystyczn¹, wspóln¹ dla pó³nocnej i po³udniowej czê-
�ci Karkonoszy jest zanikanie akumulacji lodowcowej jeszcze pod koniec plejstocenu i na
pocz¹tku holocenu a tak¿e wystêpowanie skupisk moren ró¿ni¹cych siê morfologi¹ i buduj¹-
cym je materia³em. Ró¿nice pomiêdzy obu czê�ciami Karkonoszy dotycz¹ datowania pozo-
sta³o�ci akumulacji lodowcowej. Zagadnienie to wymaga prowadzenia dalszych badañ.

Die pleistozäne Vergletscherung im tschechischen Teil des Riesengebirges

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurden die Untersuchungsresultate aus drei Tälern des tschechi-

schen, südlichen Teils des Riesengebirges vorgestellt, wo die glazialen Modellierungsformen
am besten erhalten geblieben sind, d.h. aus dem Obøí dùl (Riesengrund), Labský dùl  (Elbe-
grund) und dùl Kotelského potoku (Kesselgrube). Es wurden die Ausmaße der glazialen Um-
modelierung, die Morphologie der erhaltenen Moränen und der Stand der Verwitterung er-
fasst. Als gemeinsame Merkmale für den nördlichen, polnischen und den südlichen, tschechi-
schen Teil des Riesengebirges wurde der Entfall der Gletscherakumulation noch gegen Ende
des Peistozäns und Anfang des Holozäns festgestellt. Bemerkenswert ist das Vorkommen von
Moränengruppen in beiden Teilen des Riesengebirges, die sich in der Morphologie und in der
Zusammensetzung des Materials unterscheiden. Die Gletscherablagerungen aus beiden Te-
ilen des Riesengebirges wurden bisher unterschiedlich datiert und diese Differenzen benöti-
gen weitere Untersuchungen.
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Ruchome formy skalne
masywu karkonosko-izerskiego

Wprowadzenie
Olbrzymie, granitowe bloki, które mo¿na

wprawiæ w ruch kolebkowy wykorzystuj¹c je-
dynie si³ê ludzkich miê�ni znane by³y miesz-
kañcom Kotliny Jeleniogórskiej ju¿ od dawna.
Z uwagi na swoje specyficzne w³a�ciwo�ci zo-
sta³y nazwane chybotkami. Ju¿ w XIX wieku
by³y one uznawane za du¿¹ atrakcjê turystycz-
n¹. W szczególno�ci dotyczy to niezwykle po-
pularnego w tym czasie Chybotka znajduj¹ce-
go siê w Szklarskiej Porêbie Dolnej (MOSCH

1858, Meyers 1904). W okresie miêdzywojen-
nym chybotki zosta³y objête ochron¹ prawn¹
wraz z innymi formami skalnymi tego regionu.
Obecnie te ruchome formy skalne popad³y nie-
co w zapomnienie.

Chybotki z³o¿one s¹ zazwyczaj z kilku blo-
ków skalnych u³o¿onych na sobie b¹d� z jed-
nego bloku usytuowanego bezpo�rednio na
skalnym pod³o¿u. Górny, ruchomy blok ma
zazwyczaj wyra�nie zaokr¹glone krawêdzie i
niewielk¹ powierzchni¹ styczn¹ wsparty jest na
p³askim lub nieco wypuk³ym pod³o¿u skalnym.
Taki uk³ad bloków sprawia, ¿e chybotek jest
doskonale zrównowa¿ony i mo¿na go wpra-

wiæ w ruch kolebkowy nawet przy wykorzy-
staniu si³y o niewielkim potencjale.

Karkonoskie chybotki po raz pierwszy zo-
sta³y opisane przez GÜRICHA (1914), który przed-
stawi³ opis kilku ruchomych form skalnych
wykszta³conych w granitach okre�laj¹c je mia-
nem Wackelsteine (czyli ruchome lub chybo-
cz¹ce kamienie). Dominuj¹ce znaczenie w po-
wstawaniu tego typu form przypisa³ on selek-
tywnemu wietrzeniu granitu predysponowane-
mu istnieniem spêkañ. Zaakcentowa³ on tak¿e
konieczno�æ prawnej ochrony karkonoskich
chybotków. W okresie powojennym krótkie opi-
sy chybotków pojawi³y siê jedynie w przewod-
niku turystycznym STECIA (1965) oraz w wybra-
nych tomach S³ownika Geografii Turystycznej
Sudetów (STAFFA i in. 1989, 1993).

G³ównym celem niniejszego artyku³u jest
prezentacja ruchomych form skalnych polskiej
czê�ci masywu karkonosko-izerskiego, omówie-
nie warunków ich powstania a tak¿e próba wy-
ja�nienia mechanizmu ruchu chybotków. Ze
wzglêdu na unikalno�æ oraz nietrwa³o�æ tego
typu form proponujê objêcie ochron¹ prawn¹
chybotka szklarskoporêbiañskiego, który jako
jedyny zachowa³ swoje w³a�ciwo�ci.

Fot. 1. Chybotek w Szklarskiej Porêbie. Po³o¿enie bloku pod naciskiem (z prawej) i bez obci¹¿enia (z lewej).
Strza³ka wskazuje, gdzie widoczna jest zmiana po³o¿enia � ga³¹zka na pniu �wierka. (fot. Cz. Narkiewicz).
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Ruchome formy skalne
w Karkonoszach

Na obszarze masywu karkonosko-izerskie-
go znajduje siê kilka form skalnych, które mo¿-
na, lub jeszcze do niedawna mo¿na by³o, wpra-
wiæ w ruch kolebkowy przy wykorzystaniu si³y
ludzkich miê�ni. Klasyczne chybotki znajduj¹ siê
w Szklarskiej Porêbie Dolnej (565 m n.p.m.) oraz
w Przesiece (620 m n.p.m.). Natomiast trzeci¹
ruchom¹ form¹ skaln¹ by³a nieznacznie pochy-
lona iglica skalna po³o¿ona miêdzy dwoma fila-
rami Kuku³czych Ska³ (1110 m n.p.m.) powy¿ej
Szklarskiej Porêby.

Najbardziej znanym granitowym chybot-
kiem w Karkonoszach jest niewielka ska³ka na-
zywana Chybotkiem, b¹d� te¿ Mis¹ Cukru, po-
³o¿ona w Dolnej Szklarskiej Porêbie na zboczach
doliny Kamiennej, naprzeciwko uj�cia do niej
potoku Rudnik. Ma ona oko³o 4 m wysoko�ci i
sk³ada siê z kilku sp³aszczonych bloków skal-
nych. Kulminacjê ska³ki stanowi siedmiok¹tny
blok w kszta³cie odwróconego sto¿ka o �redni-
cy 4 m, który swym kszta³tem przypomina cu-
kiernicê, czego odzwierciedleniem jest jej nie-
miecka nazwa Zuckerschale, czyli Misa Cukru
(GÜRICH 1914, STEÆ 1965, STAFFA i in. 1989).

Szklarskoporêbiañski Chybotek znany jest
ju¿ z szesnastowiecznych ksi¹g waloñskich, w
których nazywano go Siedmiok¹tnym Kamie-
niem. Wed³ug legend mia³ on zamykaæ wej�cie
do podziemnego skarbca. Od XIX w. ze wzglêdu
na swoje specyficzne w³a�ciwo�ci ska³ka ucho-
dzi³a za jedn¹ z g³ównych atrakcji turystycznych
Szklarskiej Porêby. W owym czasie by³a popu-
larnym celem spacerów. Do dzi� Chybotek nie
straci³ na popularno�ci a dotarcie do niego u³a-
twia przebiegaj¹cy w pobli¿u ska³ki niebieski szlak
turystyczny (STEÆ 1965, STAFFA i in. 1989).

Druga ska³ka o nazwie Chybotek znajduje
siê w obrêbie Pogórza Karkonoskiego w pobli-
¿u wêz³a szlaków turystycznych w Przesiece. Jest
to znacznych rozmiarów blok granitowy o ciê-
¿arze kilku ton, który do niedawna mo¿na by³o
wprawiæ w lekki ruch kolebkowy (STEÆ 1965,
STAFFA i in. 1993). Ska³ka ma oko³o 1,7 m wyso-
ko�ci i swym kszta³tem przypomina prostopa-
d³o�cian o nieznacznie zaokr¹glonych bokach,
lekko nachylony zgodnie z kierunkiem spadku
stoku. Bry³a Chybotka usytuowana jest na nieco
wypuk³ej powierzchni skalnej, dziêki czemu
ska³ka by³a doskonale zrównowa¿ona i dawa³a
siê stosunkowo ³atwo rozko³ysaæ. Jednak niedaw-
no ruchomy blok zosta³ nieznacznie wyruszony
ze swojego pierwotnego po³o¿enia, przez co
utraci³ naturaln¹ równowagê i jest obecnie nie-
ruchomym g³azem.

Wed³ug GÜRICHA (1914) chybotkiem by³
prawdopodobnie tak¿e pobliski Waloñski Ka-
mieñ (nazywany w okresie przedwojennym
Mannstein). �wiadczyæ ma o tym obecno�æ na
jego bocznej �cianie dwóch po³¹czonych ze
sob¹ kocio³ków wietrzeniowych, które swym
zarysem przypominaj¹ ludzk¹ postaæ (st¹d nie-
miecka nazwa ska³ki). Kocio³ki wykszta³ci³y siê
zapewne na górnej powierzchni bloku skalne-
go, który w wyniku postêpuj¹cego wietrzenia
przewróci³ siê i obróci³ przy tym o 90 stopni.

Nieco odmienny charakter ma Wahad³o
po³o¿one w w¹skim prze�wicie miêdzy filarami
skalnymi Kuku³czych Ska³. Jest ono iglic¹ skal-
n¹ o wysoko�ci oko³o 7 m (GÜRICH 1914, STAFFA i
in. 1993) nieznacznie przechylon¹ w kierunku
pó³nocnego filaru ska³ki. Do niedawna iglicê bez
wiêkszych problemów mo¿na by³o wprowadziæ
w ruch wahad³owy zapieraj¹c siê nogami o s¹-
siedni filar. Wskutek czêstego wprawiania go w
ruch przez turystów kilka lat temu od górnego
fragmentu Wahad³a odspoi³ siê od³amek skalny,
który zakleszczy³ siê miêdzy iglic¹ a pó³nocnym
filarem ska³ki, przez co Wahad³o utraci³o swoje
w³a�ciwo�ci. Ska³ka po³o¿ona jest przy ¿ó³tym
szlaku, poni¿ej Schroniska pod £abskim Szczy-
tem. W XIX w., po wybudowaniu toru sanecz-
kowego, którego tras¹ wiedzie dzi� ¿ó³ty szlak,
ska³ka sta³a siê do�æ popularna. Przed drug¹
wojn¹ �wiatow¹ Kuku³cze Ska³y by³y pomnikiem
przyrody. Obecnie znajduj¹ siê one w obrêbie
Karkonoskiego Parku Narodowego. Po wojnie
�rodkowy, ruchomy filar Kuku³czych Ska³ nazwa-
ny zosta³ Wahad³em (STAFFA i in. 1993).

Ponadto GÜRICH (1914) chybotkami nazywa³
nieruchome ska³ki, które swym kszta³tem przy-
pominaj¹ w³a�ciwe chybotki. Do chybotka po-
dobny jest Twaro¿nik (niem. Quargsteine) po³o-
¿ony w zachodniej czê�ci Grzbietu �l¹skiego
miêdzy Szrenic¹ a £abskim Szczytem, owalny
blok wieñcz¹cy najokazalsz¹ wie¿ycê Baszt
Skalnych (niem. Turmsteine) powy¿ej Jagni¹tko-
wa czy te¿ G³owacz (w okresie przedwojennym
nazywany Käse und Brot, czyli chleb z serem)
po³o¿ony na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej w
pobli¿u Czarnego. Tak¿e i  po wojnie G³owacz
i górny blok Baszt Skalnych niekiedy nazywane
by³y mylnie chybotkami (STEÆ 1965).

Warunki powstania
karkonoskich chybotków

Wszystkie chybotki zbudowane s¹ z grani-
tów porfirowatych, które wyró¿niaj¹ siê obec-
no�ci¹ du¿ych kryszta³ów skaleni potasowych
w masie z³o¿onej z kwarcu, plagioklazu oraz
biotytu (BORKOWSKA 1966). Istotnym elementem

ROBERT SZMYTKIE



237

w strukturze granitu karkonoskiego jest istnienie
systemu spêkañ ciosowych, które zosta³y wyró¿-
nione i szczegó³owo opisane przez CLOOSA

(1925). Spêkania skalne w granitach karkono-
skich sk³adaj¹ siê z trzech g³ównych, wzajem-
nie prostopad³ych systemów nieci¹g³o�ci. Zali-
cza siê do nich:
� szczeliny pionowe (S), równoleg³e do linijnych

struktur fluidalnych i tym samym pod³u¿ne do
osi masywu;

� szczeliny pionowe (Q), prostopad³e do linij-
nych struktur fluidalnych;

� szczeliny horyzontalne (L), przewa¿nie na�la-
duj¹ce nachylenie powierzchni terenu, pro-
stopad³e wzglêdem szczelin pionowych.

Wygl¹d form skalnych a nawet kszta³t po-
szczególnych bloków jest uzale¿niony od prze-
biegu spêkañ ciosowych (SMULIKOWSKI i TEISSEYRE

1957, JAHN 1962). Natomiast o powstaniu samych
form skalnych decyduje lokalne zmniejszenie
gêsto�ci spêkañ pierwotnych (DUMANOWSKI 1961).

Powstanie granitowych chybotków zwi¹za-
ne jest z dalszym wietrzeniem form skalnych
zachodz¹cym ju¿ po wypreparowaniu twardych
trzonów skalnych z otuliny zwietrzelinowej.
Zwi¹zek przestrzenny ska³ek z lokalnym uk³a-
dem dolin i grzbietów (JAHN 1962) wskazuje na
rozpoczêcie odpreparowania form skalnych w
wyniku zró¿nicowanych ruchów pionowych i
rozcinania wypiêtrzanej powierzchni ju¿ w
m³odszym trzeciorzêdzie. Zosta³o ono zapew-
ne przyspieszone przez procesy peryglacjalne
w plejstocenie (MIGOÑ 1998).

W wyniku wietrzenia szczeliny i spêkania
ciosowe ulegaj¹ rozszerzeniu, natomiast krawê-
dzie prostopad³o�ciennych bloków skalnych
zaokr¹gleniu. Proces ten prowadzi do ci¹g³ego
zmniejszania powierzchni stycznych miêdzy
blokami skalnymi lub miêdzy nimi a pod³o¿em,
na którym spoczywaj¹. W ten sposób dochodzi
do rozlu�nienia ³¹czno�ci miêdzy nimi a w efek-
cie koñcowym do nagromadzenia na powierzch-
ni terenu lu�nych g³azów o owalnych kszta³tach
(SMULIKOWSKI i TEISSEYRE 1957, JAHN 1962).

Mechanizm ruchu chybotków
Mechanizm ruchu chybotków wynika ze

specyficznego uk³adu, jaki tworz¹ bloki skalne.
Z kszta³tu chybotków wynika bowiem okre�lo-
ny rozk³ad si³ dzia³aj¹cych na sztywn¹ masê skal-
n¹. �rodek ciê¿ko�ci, bêd¹cy wypadkow¹ si³
grawitacji dzia³aj¹cych na ka¿dy element cia³a,
musi znajdowaæ siê w chybotkach dostatecznie
wysoko. Dziêki temu chybotek znajduje siê w
stanie równowagi nietrwa³ej, jednocze�nie po-
siadaj¹c wysoki moment si³y. To w³a�nie znacz-

na warto�æ momentu si³y decyduje o ³atwo�ci
wprowadzania chybotków w ruch, mimo zasto-
sowania si³y nawet o niewielkim potencjale.
Ruch kolebkowy chybotków polega na oscyla-
cjach bloku skalnego wokó³ jego �rodka ciê¿ko-
�ci a jego trajektoria �ci�le zale¿y od kszta³tu i
u³o¿enia ruchomego bloku.

Nietrwa³y charakter równowagi, w jakiej
znajduj¹ siê chybotki mo¿e spowodowaæ sto-
sunkowo ³atwe ich wyruszenie ze stanu równo-
wagi. Nastêpuje ono w wyniku zmiany po³o¿e-
nia �rodka ciê¿ko�ci (RESNICK i HALLIDAY 2001).
Utrata w³a�ciwo�ci ruchu mo¿e nast¹piæ tak¿e
w wyniku tarcia wywo³anego ruchem bloku skal-
nego, które prowadzi do zmiany ukszta³towa-
nia powierzchni ruchomego bloku lub pod³o¿a
skalnego w wyniku pokruszenia materia³u skal-
nego w miejscu ich styczno�ci.

Chybotek szklarskoporêbiañski mo¿na
wprawiæ w ruch na dwa sposoby. Pierwszy z nich
polega na rozhu�taniu ruchomego bloku na za-
sadzie ko³yski. W tym celu do�æ silna osoba do-
ros³a musi miarowo naciskaæ na jego górn¹ kra-
wêd�. Innym sposobem wprawienia w ruch
Chybotka jest wej�cie na górny blok 2-3 osób
doros³ych i równoczesne ich przechodzenie z
jednej krawêdzi bloku na drug¹. W ten sposób
ruchomy blok przechyli siê o oko³o 20-25 cm a
po ich powrocie na praw¹ krawêd� bloku po-
wróci do stanu pierwotnego.

Nieco inaczej mo¿na by³o wprowadziæ w
ruch Chybotka przesieckiego. Do rozhu�tania
tego sporego bloku wystarczy³o w zasadzie
dwie osoby (b¹d� jedna silna), które stoj¹c po-
ni¿ej ska³ki musia³y równocze�nie wypychaæ
ruchomy blok ku górze. Czynno�æ ta przypo-
mina³a nieco pchanie samochodu osobowego
pod górkê. Po wprawieniu Chybotka w ruch
koleba³ siê on przez kilkadziesi¹t sekund wy-
chylaj¹c siê przy tym maksymalnie o 10-15 cm.

Z kolei do wprawienia w ruch Wahad³a
wystarczy³a zaledwie jedna, nawet niezbyt sil-
na osoba, która musia³a pchaæ ruchom¹ iglicê
plecami zapieraj¹c siê przy tym nogami na pra-
wym filarze ska³ki. W ten sposób iglica ko³ysa-
³a siê jak typowe wahad³o nawet przez kilka
minut, wychylaj¹c siê do 15-20 cm w lewo i
10 cm w prawo.

Ochrona prawna chybotków
W okresie miêdzywojennym wiêkszo�æ

granitowych form skalnych po �l¹skiej stronie
masywu karkonosko-izerskiego zosta³a objêta
ochron¹ prawn¹ jako pomniki przyrody. W tym
czasie pomnikami przyrody nieo¿ywionej zo-
sta³y tak¿e dwa karkonoskie chybotki (szklar-
ski Chybotek oraz Kuku³cze Ska³y). Niestety, po

Ruchome formy skalne masywu karkonosko-izerskiego
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1945 r. w³a�ciwie wszystkie granitowe pomni-
ki przyrody na obszarze masywu utraci³y swój
status. Spo�ród karkonoskich chybotków ochro-
nie prawnej podlegaj¹ obecnie tylko Kuku³cze
Ska³y, które po³o¿one s¹ na terenie Karkono-
skiego Parku Narodowego.

Karkonoskie chybotki stanowi¹ bardzo spe-
cyficzn¹ formê wietrzenia granitu, przez co
mo¿na je traktowaæ jako swoiste osobliwo�ci
w krajobrazie granitowym. Niestety, ich unika-
towe w³a�ciwo�ci s¹ stosunkowo nietrwa³e i
do�æ ³atwo mog¹ ulec utracie. W ostatnich kil-

ku latach dwa spo�ród trzech karkonoskich
chybotków utraci³y sw¹ naturaln¹ równowagê.
Jedynie szklarski Chybotek w dalszym ci¹gu
zachowa³ ³atwo�æ wprawiania go w ruch i dla-
tego powinien zostaæ objêty ochron¹ prawn¹
jako pomnik przyrody nieo¿ywionej.

Ochrona prawna, co prawda nie zabezpie-
czy³aby chybotków przed ewentualnym znisz-
czeniem, lecz mog³aby w szczególny sposób
wyró¿niæ je spo�ród innych granitowych form
skalnych podkre�laj¹c unikatowo�æ tych �ru-
chomych bloków�.

ROBERT SZMYTKIE
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Bewegliche Felsenformen (sog. Wackelsteine) im nördlichen Teil
des Riesen- und Isergebirgsmassives

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurden die granitische Wackelsteine vom polnischen Teil des Rie-

sen- und Isergebirgsmassives vorgestellt. Diese entstanden durch selektive Verwitterung des Gra-
nits. Der Bewegungsmechanismus dieser Wackelsteine entsteht durch spezifische Kräfteverte-
ilungen im Felsblock. In den letzten Jahren haben zwei von drei der hiesigen Wackelsteine ihre
einmaligen Eigenschaften, d.h. ihre Beweglichkeit verloren. Nur den Wackelstein bei Szklarska
Porêba (Schreiberhau) kann man weiterhin in schaukelnde Bewegung versetzen. Deshalb sollte
dieser Wackelstein als Naturschutzdenkmal unter gesetzlichen Schutz gestellt werden.

Krkono�ské viklany
Souhrn
Práce se zabývá pohyblivými skalními formami polské èásti krkono�sko-jizerského masi-

vu, vzniklými v dùsledku selektivního zvìtrávání �uly podél povrchu puklin. Mechanismus
pohybu viklanù vychází ze specifického rozlo�ení sil ve skalní hmotì. Ze tøí krkono�ských
viklanù dva v poslední dobì ztratily své unikátní vlastnosti. Viklan ve Skláøské Porubì (Szklar-
ski Chybotek), který jako jediný je i nadále mo�no uvést do kolébavého pohybu, by mìl být
zákonem chránìn jako ne�ivá pøírodní památka.

Adres autora:
Instytut Geograficzny
Uniwersytet Wroc³awski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wroc³aw
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Zdzis³aw Gasz

Obchody 75-lecia Ligi Ochrony Przyrody
w Okrêgu Jeleniogórskim

Z dziejów LOP w jeleniogórskim
9 stycznia 2003 r. minê³a 75. rocznica po-

wstania Ligi Ochrony Przyrody. Na terenie Su-
detów Zachodnich Liga rozpoczê³a swoj¹ dzia-
³alno�æ po II wojnie �wiatowej. O jej pocz¹t-
kach niewiele wiemy. Z zachowanych doku-
mentów wynika, ¿e w czasie XXI. Zjazdu Pañ-
stwowej Rady Ochrony Przyrody w Bia³owie-
¿y w dniach 2-5.X.1947 r. w�ród reprezentan-
tów Powiatowych Komitetów Ochrony Przyro-
dy byli prof. Jan Radomski z Kamiennej Góry
oraz in¿. Stanis³aw Wicher z Kromnowa. Dele-
gatem powiatu jeleniogórskiego do Komitetu
Ochrony Przyrody we Wroc³awiu by³ w tym

samym roku dr W³adys³aw Postêpski. Z 1949 r.
pochodzi informacja o istnieniu w Jeleniej Gó-
rze Szkolnego Inspektoratu LOP. W latach
1956-59 istnia³ tu oddzia³ LOP. Po utworzeniu
Karkonoskiego Parku Narodowego w 1959 r.
nast¹pi³o o¿ywienie dzia³alno�ci Ligi. Prezesem
oddzia³u by³ wtedy prof. Boles³aw Suder a wi-
ceprezesem in¿. Tadeusz Kaempf � pierwszy
dyrektor KPN. W 1962 r. prezesem oddzia³u
zosta³ in¿. Józef Dobiecki, który szefowa³ jele-
niogórskiej LOP blisko æwieræ wieku. W owym
czasie organizowano wycieczki piesze i auto-
karowe do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc
naszego regionu, kilkudniowe wycieczki do

Fot.1. Spotkanie dzia³aczy LOP w Jeleniej Górze z okazji 75-lecia LOP w sanatorium MSWiA �Agat� w Jele-
niej Górze � Cieplicach. Przemawia prezes oddzia³u � Zdzis³aw Gasz. W pierwszym rzêdzie siedz¹
zaproszeni go�cie (od lewej): Jan Gasz � przewodnicz¹cy Rady Miasta w Piechowicach, Micha³ Turkie-
wicz � pose³ na sejm RP, Jacek W³odyga � starosta jeleniogórski, Bogumi³a Turzañska-Chrobak � wice-
prezes WFOS we Wroc³awiu, Henryk Go³êbiewski � marsza³ek dolno�l¹ski, Olgierd Poni�nik � pose³
na sejm RP, Kazimierz Prosyniak � sekretarz starostwa w Zgorzelcu  (fot. C. Wiklik).

OCHRONA  PRZYRODY
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parków narodowych w Polsce i Czechos³owa-
cji, konkursy wiedzy przyrodniczej dla uczniów
szkó³, sejmiki m³odzie¿y LOP-owskiej oraz kur-
sokonferencje dla dzia³aczy. W 1968 r. prezes
Dobiecki wszed³ w sk³ad Zarz¹du G³ównego
LOP. W 1978 r. w specjalnym wydawnictwie
na 50-lecie LOP oddzia³y w Jeleniej Górze,
Kamiennej Górze, Boles³awcu i Lwówku �l.
zaliczono do grona dobrze dzia³aj¹cych.

W 1986 r. w Jeleniej Górze � Cieplicach
obradowa³ Wojewódzki Zjazd LOP. Funkcjê pre-
zesa powierzono wtedy Bernardowi Koncy. Lata
70. i 80. to okres intensywnej wspó³pracy LOP z
w³adzami o�wiatowymi. Jej efektem by³y liczne
konkursy, konferencje, wycieczki i obozy wê-
drowne o charakterze przyrodniczym. Od 1989
r. datuje siê wspó³praca z Polskim Towarzystwem
Schronisk M³odzie¿owych. W 1990 r. prezesem
oddzia³u LOP w Jeleniej Górze zostaje Zdzis³aw
Gasz, pe³ni¹cy tê funkcjê (z roczn¹ przerw¹, kie-
dy prezesowa³ Józef Szafran) do dzi�. Pocz¹tek
lat 90. przyniós³ zasadnicze zmiany przede
wszystkim w finansowaniu dzia³alno�ci LOP. Od
tej pory opiera siê ona wy³¹cznie na zaanga¿o-
waniu spo³ecznym jej cz³onków. Mimo to za-
sadniczy zakres dzia³alno�ci jeleniogórskiego
oddzia³u LOP pozosta³ bez zmian. W 1999 r.
prezes Z. Gasz wchodzi w sk³ad ZG LOP.

Dzieñ dzisiejszy jeleniogórskiego
oddzia³u LOP

Jeleniogórski Okrêg Ligi Ochrony Przyro-
dy (jeden z 42 w kraju) obejmuje swoim zasiê-
giem dzia³ania zachodni¹ czê�æ województwa
dolno�l¹skiego (teren dawnego woj. jeleniogór-
skiego). Od 1992 r., po likwidacji jakiegokol-
wiek dofinansowania ze strony Zarz¹du G³ów-
nego, praca opiera siê ca³kowicie na spo³ecz-
nym zaanga¿owaniu dzia³aczy Zarz¹du, nie-
gdy� Wojewódzkiego, obecnie Okrêgowego.
Mo¿liwa jest ona tak¿e dziêki nielicznym ale
systematycznie wspieraj¹cym nas �rodkami fi-
nansowymi instytucjom. G³ównie jest to Woje-
wódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wroc³awiu � Oddzia³ w Jele-
niej Górze. To dziêki ¿yczliwo�ci Funduszu
mo¿liwe jest prowadzenie dosyæ szerokiej dzia-
³alno�ci edukacyjnej w�ród m³odzie¿y szkol-
nej. Jeleniogórski LOP od szeregu lat organizu-
je systematycznie i konsekwentnie nastêpuj¹-
ce imprezy edukacyjne:
� Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (dla

uczniów szkó³ �rednich), które przejêli�my
w 1990 r. od ZSMP i organizujemy je dzi�

zmieniwszy ich strukturê z zabawy w praw-
dziw¹ olimpiadê premiowan¹ m.in. wolnym
wstêpem na wy¿sze uczelnie,

� Regionalne (dawniej Wojewódzkie) Konkur-
sy Biologiczno-Ekologiczne dla szkó³ pod-
stawowych i gimnazjalnych pn. �Ochrona
przyrody w Polsce�. W tym roku odby³a siê
10., jubileuszowa edycja  konkursu, w któ-
rym na etapie szkolnym bierze udzia³ od 800
do 1150 uczniów. Realizujemy go bez prze-
rwy od 1994 r. Od 2004 r. planujemy roz-
dzielenie tego konkursu na oddzielny dla
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,

� specjalne trasy ochrony przyrody podczas
Jeleniogórskich Rajdów M³odzie¿y Szkolnej
organizowanych corocznie przez jeleniogór-
ski oddzia³ PTSM, niegdy� tak¿e przez jele-
niogórskie kuratorium o�wiaty. Tradycja or-
ganizacji tych tras datuje siê od 1978 r., od
kilkunastu lat towarzyszy jej organizowana
równolegle akcja �Czyste góry�,

� wakacyjne szko³y wêdrowne dla m³odych
przyrodników (uczniów liceów ogólnokszta³-
c¹cych wykazuj¹cych zainteresowania przy-
rodnicze), które organizowane corocznie
osi¹gnê³y w tym roku 19. edycjê (od 1985
r.). Ich uczestnicy, prowadzeni przez facho-
w¹ kadrê turystyczn¹ i przyrodnicz¹, prze-
mierzaj¹ corocznie podczas 2-tygodniowych
obozów najbardziej atrakcyjne przyrodniczo
tereny kraju, szczególnie parki narodowe,

� konkursy na najciekawsz¹ ekspozycjê eko-
logiczn¹ w szkolnych schroniskach m³odzie-
¿owych organizowane s¹ od kilkunastu lat
co 2-3 lata.

Organizowanie tak znacznej ilo�ci konkur-
sów i imprez jest mo¿liwe dziêki licznej i bar-
dzo zaanga¿owanej grupie dzia³aczy LOP i
osób wspó³pracuj¹cych. Bardzo wa¿na jest
wspó³praca z organizacjami spo³ecznymi �
g³ównie z jeleniogórskim PTSM oraz instytu-
cjami � wspomnianym ju¿ WFOSiGW a tak¿e
dyrekcjami Karkonoskiego Parku Narodowego,
Jeleniogórskich Parków Krajobrazowych a ostat-
nio tak¿e Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej
Górze.

Obchody 75. rocznicy powstania
LOP w Jeleniej Górze

75-lecie LOP fetowano w Jeleniej Górze
13.12.2003 r. Na program obchodów sk³ada³y siê:
� wycieczka autokarowa do Vrchlabi (Czechy),
� uroczyste spotkanie zas³u¿onych dzia³aczy

LOP oraz zaproszonych go�ci,
� zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Je-

leniej Górze.

ZDZIS£AW GASZ
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Celem wycieczki by³o miasteczko Vrchla-
bi, nieoficjalna stolica czeskich Karkonoszy i
znajduj¹ce siê tam Muzeum Karkonoskiego
Parku Narodowego. Po drodze do granicy od-
wiedzono groby zmar³ych ju¿ zas³u¿onych
dzia³aczy LOP w okrêgu jeleniogórskim. Zwie-
dzanie Muzeum o nowoczesnych wystawach
po�wiêconych przyrodzie i kulturze material-
nej Karkonoszy odby³o siê bezp³atnie dziêki
przyjacielskim kontaktom obu parków narodo-
wych, za co w tym miejscu nale¿¹ siê im ser-
deczne podziêkowania. Po obejrzeniu mia-
steczka oraz ma³ych zakupach i posi³ku uczest-
nicy wycieczki udali siê do Cieplic na uroczy-
ste spotkanie.

Mia³o ono miejsce o godz. 16 w go�cin-
nych podwojach sanatorium MSWiA �Agat� w
Jeleniej Górze-Cieplicach. Przyby³o na nie po-
nad 50 osób, w tym honorowi patroni obcho-
dów:
� Pan Henryk Go³êbiewski � marsza³ek sejmi-

ku dolno�l¹skiego a zarazem prezes Zarz¹-
du G³ównego Polskiego Towarzystwa Schro-
nisk M³odzie¿owych,

� Panowie Olgierd Poni�nik i Micha³ Turkie-
wicz � pos³owie na Sejm RP,

� Pan Jacek W³odyga � starosta jeleniogórski,
� Pan Kazimierz Prosyniak (w zastêpstwie sta-

rosty Pana Andrzeja Tyca) � sekretarz staro-
stwa zgorzeleckiego (zabrak³o chorego sta-
rosty kamiennogórskiego Pana Mariana
Kachniarza);
oraz go�cie honorowi obchodów:

� Pan Ryszard Mochola � dyrektor Karkono-
skiego Parku Narodowego,

� Pani Bogumi³a Turzañska-Chrobak � wice-
prezes WFOS we Wroc³awiu,

� Pan Jerzy Ratajski � wiceprezes Zarz¹du Dol-
no�l¹skich Parków Krajobrazowych,

� Pan Jan Gasz � Przewodnicz¹cy Rady Mia-
sta w Piechowicach (Miasto Jelenia Góra nie
przys³a³o ¿adnego przedstawiciela) i liczne
grono zaproszonych dzia³aczy LOP, których
dzia³alno�æ przez wiele lat decydowa³a o
wizerunku organizacji w spo³eczeñstwie.

Po przywitaniu go�ci Prezes Zarz¹du Okrê-
gu, Pan Zdzis³aw Gasz, odczyta³ list gratula-
cyjny przes³any przez Prezesa Zarz¹du G³ów-
nego LOP � Pana W³adys³awa Skalnego a na-
stêpnie przedstawi³ referat, w którym nakre�li³
g³ówne rysy historii LOP w Polsce i w regionie
jeleniogórskim. Rozwiniêcie tego tematu zna-
laz³o siê w okoliczno�ciowym wydawnictwie
opracowanym pod redakcj¹ Zdzis³awa Gasza
pt. �Z dziejów jeleniogórskiej Ligi Ochrony
Przyrody�, które otrzyma³ ka¿dy uczestnik uro-
czysto�ci. Ukaza³o siê ono dziêki pomocy fi-
nansowej WFOS.

W dalszej czê�ci spotkania wrêczono od-
znaczenia i wyró¿nienia osobom zas³u¿onym
na polu ochrony przyrody.

Dyplom Honorowy Zarz¹du Okrêgu LOP
otrzymali: Renata Jab³oñska (Jelenia Góra), Be-
ata Szy³ejko (Piechowice), Mariola Kotowicz
(Gryfów �l.), Marian Jab³oñski (Jelenia Góra),
Renata Jaryczewska (Sosnówka), Gra¿yna Pa-
tra (Kamienna Góra), Barbara Paw³owicz (Je-
lenia Góra), Jadwiga Niedbalska (Piechowice
� Micha³owice), Agnieszka Treter-K³yszyñska
(Piechowice), Jacek W³odyga (Jelenia Góra),
Ko³o £owieckie �Ostoja� w Jeleniej Górze oraz
kilka osób nieobecnych na spotkaniu.

Dyplom Honorowy Zarz¹du G³ównego
LOP przyznany z okazji jubileuszu otrzymali:
Ryszard Mochola, Jerzy Ratajski, Ma³gorzata
Borowska (Piechowice), Maria M¹dra (Jelenia
Góra), Zdzis³aw Mirecki (Boles³awiec), Andrzej
Paczos (Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Gó-
rze), Marek £abêd� (Bogatynia), Teresa Stop-
nicka (Boles³awiec), Zbigniew Sobczyñski (Pie-
chowice), Jerzy Rubach (Kamienna Góra), Ja-
ros³aw Bochyñski (Piechowice). 7 osób z po-
wodu absencji dyplomów nie odebra³o.

Odznaki Honorowe LOP otrzymali:
� z³ot¹ z napisem �Zas³u¿ony dla ochrony

przyrody�: Jadwiga Gondek (ZO LOP),
� z³ote: Romana Dobosz i Piotr Norko

(oboje ZO LOP),
� srebrne: Bogumi³a Turzañska � Chrobak,

Irena Soko³owska (ZO LOP), Ewa Mickiewicz
(ZO LOP), Anna Norko (�wierzawa) i Ma³go-
rzata �niechowska (Zgorzelec).

Zarz¹d G³ówny LOP na wniosek ZO w Je-
leniej Górze uhonorowa³ medalami 75-lecia
Ligi � Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodo-
wiska we Wroc³awiu Oddzia³ w Jeleniej Gó-
rze oraz dyrekcjê Karkonoskiego Parku Naro-
dowego.

Z inicjatywy zgorzeleckiego dzia³acza LOP,
Pana Kazimierza Popielarza, zosta³y przyzna-
ne i wrêczone (w uzgodnieniu z ZO LOP) wy-
konane przez niego okoliczno�ciowe medale.
Otrzymali je: Panie Bogumi³a Turzañska-Chro-
bak, Joanna Biel-Æwikowska, Zinta Wilums
oraz Panowie Henryk Go³êbiewski, Olgierd Po-
ni�nik, Micha³ Turkiewicz.

Jeleniogórska LOP prowadzi od 1989 r.
�Ksiêgê zas³u¿onych dzia³aczy LOP�, do któ-
rej wpis traktowany jest jako forma najwiêk-
szego uznania. W 1991 r. dokonano 4 pierw-
szych wpisów. Znalaz³y siê w�ród nich nazwi-
ska Józefa Dobieckiego � pierwszego prezesa
Zarz¹du Powiatowego a potem Wojewódzkie-
go LOP w Jeleniej Górze, Adama Pauliego �
wybitnego popularyzatora idei ochrony �rodo-

Obchody 75-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Okrêgu Jeleniogórskim
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wiska, Marii Wojtani � czo³owej dzia³aczki �ro-
dowiska lubañskiego oraz Jadwigi Fafu³y � wzo-
rowej opiekunki SK LOP z Boles³awca. Z oka-
zji jubileuszu 75-lecia LOP Zarz¹d Oddzia³u
zadecydowa³ o kolejnych wpisach do �Ksiêgi
zas³u¿onych dzia³aczy LOP�. Znalaz³y siê
w�ród nich biogramy: Ludwika Anio³a z Luba-
nia, dr Alfreda Borkowskiego z Cieplic, Zdzi-
s³awa Gasza z Piechowic, dr Bernarda Koncy
z Wroc³awia, Piotra Norko ze �wierzawy, Jó-
zefa Szafrana z Cieplic, Zinty Wilums z Wro-
c³awia i Zofii Zawadzkiej ze Lwówka �l. Po-
�miertnie uhonorowano w ten sposób Leona
Pi¹tkowskiego z Boles³awca, Danielê Bochyñ-
sk¹ z Piechowic, Jana Walickiego z Sobieszo-
wa, Wojciecha Ju�kowiaka ze Lwówka �l. i
Danutê D³ugopolsk¹ z Kamiennej Góry.

Wymienionym osobom b¹d� ich krewnym
Marsza³ek Sejmiku Dolno�l¹skiego, Pan Hen-
ryk Go³êbiewski, wrêczy³ wypisy z �Ksiêgi�.

Po wrêczeniu odznaczeñ i wyró¿nieñ g³os
zabrali zaproszeni go�cie przekazuj¹c oprócz
gratulacji i ¿yczeñ dalszej efektywnej dzia³al-
no�ci tak¿e wiele upominków. Uroczysto�æ
umili³ koncert kwartetu smyczkowego muzy-
ków Filharmonii Jeleniogórskiej, po którym
uczestnicy spotkania udali siê na poczêstunek.

Na koniec chêtni w liczbie ok. 20 osób
udali siê do pobliskiego Muzeum Przyrodnicze-

go w Jeleniej Górze, gdzie po wystawach sta-
³ych ptaków i motyli oraz czasowych (�Mine-
ra³y granitów karkonoskich� i �Chrz¹szcze
�wiata�) oprowadza³ ich dyrektor Andrzej Pa-
czos. Wizyta w Muzeum, zakoñczona ok.
19.45, by³a ostatnim punktem obchodów jubi-
leuszu LOP w Jeleniej Górze.

Organizacja uroczysto�ci nie by³aby mo¿-
liwa bez zaanga¿owania i pracy wielu dzia³a-
czy Ligi oraz jej sympatyków, którym serdecz-
nie za to dziêkujê. S³owa te adresujê przede
wszystkim do kol. Ireny Soko³owskiej, Józefa
Szafrana, Ma³gorzaty Borowskiej, Renaty i Ma-
riana Jab³oñskich, Romany Dobosz, Piotra Nor-
ko, Sabiny Tabaki, Marii M¹drej i Jadwigi Gon-
dek. W grupie sympatyków pomoc¹ s³u¿yli:
Agnieszka Treter-K³yszyñska, Andrzej Paczos,
Dagmara Soko³owska, S³awomir Mackiewicz,
Anna Pietrowska.

Na wyrazy wdziêczno�ci zas³u¿yli tak¿e
sponsorzy: Ko³o £owieckie �Ostoja� w Jeleniej
Górze, Wydzia³ Ochrony �rodowiska Urzêdu
Miasta w Jeleniej Górze, Polski Zwi¹zek £o-
wiecki � Zarz¹d Oddzia³u w Jeleniej Górze,
Fabryka Papieru w D¹browicy, firmy ARF i
DOMINO z Barcinka, FWP �Karkonosze� w
Szklarskiej Porêbie i Urz¹d Gminy w Mys³ako-
wicach.

Fot. 2. Spotkanie dzia³aczy LOP w Jeleniej Górze z okazji 75-lecia LOP w sanatorium MSWiA �Agat� w Jele-
niej Górze-Cieplicach. Prezes oddzia³u jeleniogórskiego LOP Zdzis³aw Gasz wrêcza z³ot¹ odznakê
honorow¹ LOP Piotrowi Norko. Obok stoi podobnie wyró¿niona Romana Dobosz (fot. Cezary Wiklik).

ZDZIS£AW GASZ
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Prelekcje

Regina Podsadowska

Kalendarium Muzeum Przyrodniczego
w Jeleniej Górze � 2003 r.

W 2003 roku w Muzeum Przyrodniczym
w Jeleniej Górze odby³y siê nastêpuj¹ce pre-
lekcje:
  1.   Wojciech Paj¹k � �Portugalia� � 9.01.03
  2. dr Zygmunt Dajdok � �Gatunki inwazyjne

ro�lin� � 16.01.03
  3. Zbigniew Sobierajski, Anna Pytel � �Czar-

nohora� � 23.01.03
  4. Daniel Chodorowski � �Sycylia w cieniu

Etny� � 30.01.03
  5. Krzysztof  Kuberski � �A³taj u �róde³ Obu�

� 1.02.03
  6. Krzysztof ¯arkowski, Jaros³aw Michalak �

�Impresje przyrodnicze � diaporama� �
6.02.03

  7. Daniel Chodorowski � �Zachodnia Kreta�
� 13.02.03

  8. Daniel Chodorowski � �Wschodnia Kreta�
� 20.02.03

  9. Piotr Wo�niak � �Zima w Sudetach � dia-
porama� � 27.02.03

10. Krzysztof ¯arkowski � �Sóweczki w Sude-
tach �rodkowych� � 6.03.03

11. Roman ¯urawek � �Lodowce skalne� �
13.03.03

12. Waldemar Sroka � �Trzêsienia ziemi na
Dolnym �l¹sku� � 20.03.03

13. Jaros³aw Michalak � �Wiosna w Sudetach�
� 27.03.03

14. Zbigniew Sobierajski � �Bukowina � kraina
³agodno�ci� � 3.04.03

15. Krzysztof ¯arkowski � �Muflony sudeckie�
� 10.04.03

16. Marian Bochynek � �Egipt w cieniu pira-
mid� � 17.04.03

17. Piotr Wo�niak � �Szlakiem wygas³ych wul-
kanów w Sudetach cz. II� � 24.04.03

18. Marian Bochynek � �Tienszan � góry nie-
biañskie� � 8.05.03

19. Andrzej Paczos � �Kwiaty i kwiatki Holan-
dii� � 15.05.03

20. Krzysztof Kuberski � �Minera³y pó³wyspu
Kola� � 16.05.03

21. Marian Bochynek � �Karkonosze  � góry
wysokie� � 29.05.03

22. Agnieszka Bielecka � �Andy od Pacyfiku po
Amazoniê� � 5.06.03

23. Jan Koziar, Stefan Cwojdziñski � � O teorii
ekspansji Ziemi� (w I LO) � 12.06.03

24. Jan Koziar, Stefan Cwojdziñski � � O teorii
ekspansji Ziemi� � 12.06.03

25. dr Waldemar Sroka � �Rzut oka na Maro-
ko� � 26.06.03

26. Zdzis³aw Gasz � �Rumunia piêkna a nie-
znana�� 4.09.03

27. Roman Rapa³a � �Karkonosze� � 11.09.03
28. Roman Rapa³a � �Zwierzêta w fotografii� �

18.09.03
29. Marek Kmieæ � �Rumunia wzd³u¿ i wszerz�

� 25.09.03
30. Krzysztof Kuberski � ��wiat minera³ów cz.

I � rodzimki� � 2.10.03
31. Krzysztof Kuberski � ��wiat minera³ów cz.

II � siarczki� � 9.10.03
32. Joanna i Piotr Menduccy � �W poszukiwa-

niu minera³ów w Maroku� � 11.10.03
33. Marian Bochynek � �Moje spotkania z flo-

r¹ Rudaw Janowickich� � 16.10.03
34. Marian Bochynek � �Pamir � trzecie góry

�wiata� � 23.10.03
35. Katarzyna Gazda,  Daniel Graczyk � �Ma-

roko � wyprawa na Tubkal� � 30.10.03
36. Marian Bochynek � �Peru � ojczyzna Inków

cz.I� � 6.11.03
37. Marian Bochynek � �Peru � ojczyzna Inków

cz.II� � 13.11.03
38. dr Andrzej Raj � �Spitzbergen� � 20.11.03
39. Marek Kmieæ � �Lato i zima w Rosji� �

27.11.03
40. £ukasz Iwaniuk � ��limaki �wiata� � 4.12.03
41. Tomasz Gottfried � �Parki narodowe Tajlan-

dii� � 11.12.03
42. Jan Jagielski � �W górach Bu³garii� �

18.12.03
Prelekcje wyg³osi³o 27 prelegentów a

uczestniczy³o w nich  ³¹cznie 1393 s³uchaczy.

KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA i KOMUNIKATY
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�KRAJOBRAZY
SUDETÓW ZACHODNICH�

do 13.01.2003 r.

Wystawa otwarta we wrze�niu 2002 roku,
prezentowa³a ponad 100 wielkoformatowych
zdjêæ z opisami najciekawszych form terenu
Sudetów Zachodnich. Autorami prac byli dr
Piotr Migoñ z Instytutu Geografii Uniwersytetu
Wroc³awskiego i mgr Andrzej Paczos dyrektor
Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

�NA WSCHÓD OD URALU�

od 20 stycznia do 1 marca 2003 r.
Wystawa zosta³a przygotowana we wspó³-

pracy ze Stowarzyszeniem Geologicznym Spi-
rifer z Warszawy. Przybli¿a³a ona cztery zaural-
skie krainy: Mongoliê, A³taj, Góry Czerskiego i
Kamczatkê. Na wystawie zaprezentowano mi-
nera³y i ska³y z Syberii pochodz¹ce ze zbiorów
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, w tym wrzo-
sowej barwy czaroit oraz z³oto rodzime. Wzbo-
gaca³y j¹ te¿ fragmenty szkieletów dinozaurów
z Pustyni Gobi. Atrakcj¹ wystawy by³y bomby
wulkaniczne przywiezione z Kamczatki. Do-
pe³nieniem za� by³y wielkoformatowe fotogra-
fie z pustyni Gobi, Kamczatki, A³taju i Gór Czer-
skiego, wykonane przez cz³onków Stowarzy-
szenia Geologicznego Spirifer.

�MALOWANE PTAKI�
� wystawa prac plastycznych uczniów
Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze

od 12 marca do 31 maja 2003 r.

Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze jest
szko³¹ artystyczn¹ kszta³c¹c¹ m³odzie¿ w za-
kresie szk³a artystycznego i witra¿u oraz sny-
cerstwa. W�ród przedmiotów specjalistycznych
nie brakuje lekcji rysunku, malarstwa i rze�by.
Od wielu lat uczniowie tej szko³y swoje æwi-
czenia praktyczne odbywaj¹ w Muzeum Przy-
rodniczym w Jeleniej Górze. Plonem tych lek-
cji jest wystawa, na której zaprezentowano pra-
ce rze�biarskie i malarskie powsta³e zarówno
z natury jak te¿ kompozycje inspirowane szki-
cami ptaków.

�CZY ZIEMIA RO�NIE ?
O TEORII EKSPANSJI ZIEMI�

od 12 czerwca do 21wrze�nia 2003 r.

Wystawa przygotowana zosta³a przez Mu-
zeum wraz  z Pañstwowym Instytutem Geolo-
gicznym we Wroc³awiu oraz Instytutem Nauk
Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Na wystawie zaprezentowano zestaw 11 glo-
busów � modeli ukazuj¹cych wielko�æ Ziemi
w skali 1:40 mln oraz rozmieszczenie konty-
nentów na jej powierzchni w ró¿nych epokach
geologicznych na przestrzeni ostatnich 180 mln
lat.

Oprócz tego przedstawiono plansze ilustru-
j¹ce cztery podstawowe dowody na rozrost
Ziemi, barwne mapy wieku dna oceanów i jego
ukszta³towania, wielki globus geologiczny, sa-
telitarn¹ mapê ukszta³towania powierzchni
Afryki oraz plansze prezentuj¹ce rozwój wy-
branych czê�ci �wiata od jury po dzi�. Z poka-
zanych materia³ów wynika, ¿e Ziemia powiêk-
sza stale sw¹ wielko�æ i masê ok. 2,0-2,6 cm/
rok.

�MINERA£Y
GRANITÓW KARKONOSKICH�

od 26 pa�dziernika 2003 r.
do 31 marca 2004 r.

Wystawa przygotowana zosta³a w oparciu
o prywatne kolekcje Przemys³awa Cyberskie-
go, Norberta Kwiatkowskiego, Janusza M. £o-
kaja i Romana Rybskiego. Uzupe³ni³y j¹ eks-
ponaty wypo¿yczone z Muzeum Mineralogicz-
nego UWr., Muzeum Geologicznego UWr. i
Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Na wystawie zaprezentowano unikaln¹ na
skalê kraju kolekcjê minera³ów pochodz¹cych
z obszaru wystêpowania granitów karkonoskich
na terenie Polski, tj. z Kotliny Jeleniogórskiej,
Karkonoszy i Rudaw Janowickich. Spo�ród bli-
sko 800 wystawionych okazów mo¿na by³o
znale�æ ró¿ne rodzaje kwarcu (kwarc dymny,
morion, kryszta³y ber³owe) oraz skaleni (m.in.
kamienie ksiê¿ycowe). Przedstawiono kolekcjê
piêknych ametystów a w�ród rzadkich minera-
³ów: granaty, turmaliny, amazonity a nawet
prawdziwe szafiry. Najwiêkszym eksponatem
by³ kryszta³ kwarcu dymnego o wysoko�ci  i
obwodzie 1 m wa¿¹cy ok. 300 kg.

Wystawy czasowe

REGINA PODSADOWSKA
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od 21 do 22 wrze�nia 2003 r.
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze od
1989 roku, rokrocznie w sezonie grzybowym
organizuje dla mieszkañców regionu wystawy
�wie¿ych grzybów. Ich celem jest nie tyko po-
znanie wa¿nych grzybów jadalnych i truj¹cych,
ale tak¿e przybli¿enie grzybowego bogactwa
naszej lokalnej przyrody.

W 2003 roku wystawa odby³a siê w dniach

Wystawy �wie¿ych  grzybów

�CHRZ¥SZCZE �WIATA�
od 20 listopada 2003 r.
do 30 czerwca 2004r.

Chrz¹szcze s¹ najwiêkszym i jednym z
najlepiej poznanych rzêdów owadów. Liczba
opisanych gatunków przekracza ju¿  dzi� 500
tysiêcy. Dziêki swym niesamowitym kszta³tom
i kolorom wzbudza³y zainteresowanie ludzi ju¿
od wieków. U¿ywano je do produkcji medyka-
mentów i barwników, by³y czczone i przekli-
nane.

W staro¿ytnym Egipcie przedstawiciel po-
�wiêtnikowatych skarabeusz by³ najwa¿niej-
szym symbolem religijnym, jego wizerunek
symbolizowa³ boga s³oñca i nie�miertelno�ci.
Wiêkszo�æ z nich odgrywa ogromn¹ rolê w �ro-
dowisku naturalnym i tym przeobra¿onym
przez cz³owieka.

Wystawa wypo¿yczona z Muzeum Insty-
tutu Systematyki i Ekologii PAN w Krakowie
prezentowa³a  ok. 1300 okazów chrz¹szczy  z
ca³ego �wiata w uk³adzie systematycznym.
Wystawê wzbogaca³y informacje na temat bio-
logii, zachowañ godowych, rozmna¿ania siê i
ochrony chrz¹szczy.

21-22 wrze�nia. By³ to rok, ze wzglêdu na brak
opadów, wyj¹tkowo ubogi w owocniki grzy-
bów. Na wystawie zaprezentowano 123 gatunki
znalezione w lasach okolic Jeleniej Góry. W�ród
eksponowanych grzybów znalaz³y siê niemal
wszystkie gatunki najpowszechniej zbieranych
grzybów jadanych, np. borowik szlachetny,
podgrzybek brunatny, ko�larz babka, ma�lak
zwyczajny, mleczaj rydz, czubajka kania i in.
By³y te¿ mniej znane gatunki jadalne, poleca-
ne jedynie wytrawniejszym grzybiarzom jak:
muchomor twardawy, muchomor czerwonawy
czy muchomor mglejarka.

Pomimo niesprzyjaj¹cych warunków at-
mosferycznych uda³o siê zebraæ na wystawê
szereg gatunków osobliwych i rzadkich. Na
szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³a purchatnica pia-
skowa, grzyb psammofilny, czyli piaskolubny,
który ro�nie na nagim piasku na �ródl¹dowych
wydmach. W regionach górskich jest gatunkiem
wyj¹tkowo rzadkim; w regionie jeleniogórskim
znanym tylko z piaszczystych ha³d ko³o Wie-
�ciszowic (Rudawy Janowickie). Z innych grzy-
bów rosn¹cych tylko na bardzo specyficznych
siedliskach na wystawie zaprezentowano garst-
nicê wypaleniskow¹, która ro�nie wy³¹cznie na
starych wypaleniskach oraz szyszkog³ówkê
kolczast¹, któr¹ znale�æ mo¿na tylko na zagrze-
banych w �ció³ce szyszkach sosny. Grzyby
wybitnie górskie, które nie rosn¹ na terenach
ni¿owych b¹d� spotykane s¹ tam wyj¹tkowo,
reprezentowane by³y przez 2 gatunki: rycerzy-
ka ozdobnego i borowika grubotrzonowego.
Rosn¹ one g³ównie w borach �wierkowych,
przede wszystkim w wy¿szych po³o¿eniach
górskich. Do mikologicznych osobliwo�ci na-
le¿a³y tak¿e gatunki zagro¿one w Polsce wygi-
niêciem jak: murszak rdzawy, ciemnoblaszka
krwista, purchawka je¿owata czy lakownica
l�ni¹ca. S¹ one wpisane na �czerwon¹ listê�
grzybów wymieraj¹cych w Polsce. Z gatunków
objêtych w naszym kraju ca³kowit¹ ochron¹ na
wystawie zaprezentowano dwa: szmaciaka
ga³êzistego oraz sromotnika bezwstydnego.

Wystawê licznie odwiedzili mieszkañcy
Jeleniej Góry i okolic, w tym wycieczki z miej-
scowych szkó³.

od 04 do 05 pa�dziernika 2003
� Wêgliniec

Tradycyjnie, jak co roku, Muzeum Przyrod-
nicze w Jeleniej Górze by³o organizatorem wy-
stawy �wie¿ych grzybów podczas imprezy
��wiêta Grzybów� w Wêgliñcu. Jest to wystawa

Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze � 2003 r.

Fot. 1. Wystawa czasowa �Chrz¹szcze �wiata�. (fot.
Cz. Narkiewicz).
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dwudniowa, która cieszy siê niezmiennie wiel-
kim zainteresowaniem zarówno w�ród go�ci tego
�wiêta, miejscowych i okolicznych szkó³, jak te¿
i w�ród uczestników konkursu zbierania grzy-
bów. Niestety, tegoroczne zbiory nie mog³y rów-
naæ siê z zesz³orocznymi z powodu d³ugotrwa-
³ej suszy, przez co ilo�æ owocników by³a nie-
wielka. Mimo to, w okolicach Jeleniej Góry oraz
w Borach Dolno�l¹skich, uda³o sie zebraæ 100
gatunków grzybów, które s³u¿y³y uczestnikom
konkursu za ¿ywy atlas grzybów, z którego mo¿-
na by³o nauczyæ siê rozpoznawaæ gatunki ja-
dalne i truj¹ce a wiedzê t¹ bezpo�rednio wyko-
rzystaæ podczas zawodów. Pracownicy Muzeum
stanowili te¿ jury VII Mistrzostw Europy w Zbie-
raniu Grzybów.

XXII Karkonoska Wystawa
i Gie³da Minera³ów, Ska³ i Skamienia³o�ci

� 17 i 18.05.2003 r.

W Jeleniogórskim Centrum Kultury przy ul.
1-go Maja 60, jak co roku odby³a siê  gie³da
minera³ów, na któr¹ zjecha³o kilkunastu wy-
stawców, zbieraczy i kolekcjonerów minera³ów,
g³ównie z Dolnego �l¹ska. Najciekawsze ko-
lekcje i minera³y, ciesz¹ce siê najwiêkszym
zainteresowaniem w�ród zwiedzaj¹cych, zosta-
³y nagrodzone przez organizatorów tej impre-
zy. Przypad³y one Romanowi Rybskiemu z Ko-
war za szafiry z granitów karkonoskich, Prze-
mys³awowi Derleckiemu za kolekcjê septarii z
Nowego Ko�cio³a za� Krzysztof Kuberski zosta³
nagrodzony za niezwykle interesuj¹c¹ kolek-
cjê minera³ów z pó³wyspu Kola.

XXIII Karkonoska Wystawa
i Gie³da Minera³ów, Ska³ i Skamienia³o�ci

�11 i 12.10.2003 r.

Jesienna wystawa i gie³da minera³ów go-
�ci³a tradycyjnie w salach Jeleniogórskiego Cen-
trum Kultury. Dziêki tej imprezie zbieracze i
kolekcjonerzy minera³ów z Dolnego �l¹ska
mog¹ wystawiæ swoje najnowsze i najciekaw-
sze zbiory, za� zwiedzaj¹cy podziwiaæ efekty
ich pasji. Na szczególn¹ uwagê i nagrody za-
s³ugiwa³y tym razem minera³y z Maroka z ko-
lekcji Joanny i Piotra Menduckich, du¿y okaz
agatu z Nowego Ko�cio³a nale¿¹cy do Piotra
Sarula oraz  kolekcja agatów z P³uczek ze zbio-
rów Eugeniusza Filka.

Gie³da minera³ów
Lekcje pszczelarskie prawadzili ju¿ kolej-

ny rok pszczelarze zrzeszeni w Regionalnym
Zwiazku Pszczelarzy w Jeleniej Górze, którzy
w ka¿d¹ �rodê w okresie wiosenno � letnim  w
godzinach od 11 do 12 pe³nili dy¿ury przy pa-
siece za³o¿onej przy Muzeum Przyrodniczego
w Jeleniej Górze. G³ówn¹  jej atrakcj¹, poza
ulami figuralnymi, stanowi³  ul z przeszklon¹
�ciank¹ co dawa³o mo¿liwo�æ zajrzenia do
�rodka i podpatrzenia pszczó³ przy ich codzien-
nej pracy. W roku 2003 do kolekcji uli figural-
nych do³¹czy³ okaza³y, stanowi¹cy kolejn¹
atrakcjê pasieki, ul w formie du¿ego stoj¹cego
nied�wiedzia. Równie¿ w tym roku pasieka
powiêkszy³a siê o warsztat pszczelarski, archi-
tektonicznie dostosowany do budynku Mu-
zeum,  który prezentowaæ bêdzie  w przysz³o-
�ci  narzêdzia pracy pszczelarzy  oraz wysta-
wy czasowe zwi¹zane z tym tematem.

Lekcje pszczelarskie

Lekcje muzealne

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze
czynnie wspó³pracuje z miejscowymi szko³a-
mi. W roku 2003 pracownicy Muzeum prze-
prowadzili 20 lekcji muzealnych, w których
uczestniczy³o 524 osoby. Na lekcjach tych zg³ê-
biane by³y zarówno tematy biologiczne jak te¿
te bardziej zwi¹zane z prac¹ w Muzeum. Za-
poznawano siê z zasadami zbierania, przecho-
wywania i preparacji eksponatów. Przybli¿ano
uczniom �wiat ro�lin i zwierz¹t oraz �wiat nie-
o¿ywiony poprzez prezentacjê eksponatów na
wystawie, wyg³aszanie prelekcji ze slajdami jak
te¿ odtwarzanie filmów przyrodniczych.

Fot. 2. Wystawa grzybów w Muzeum Przyrodniczym
w Jeleniej Górze. 21.09.2003 r. (fot. A. Paczos).
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Sprawozdanie z dzia³alno�ci
Zachodniosudeckiego Towarzystwa
Przyrodniczego

W 2003 roku ZachodniosudeckieTowarzy-
stwo Przyrodnicze skupia³o 46 osób.

Projekty prowadzone przez ZTP w 2003 r.

W 2003 r. ZTP prowadzi³o i kontynuowa³o
nastêpuj¹ce projekty:
1. Ochrona biotopów g³uszca T. urogallus i

cietrzewia T. tetrix w Borach Dolno�l¹skich
i Sudetach Wschodnich. Projekt prowadzo-
ny przez Artura Pa³uckiego.

2. Monitoring ekologiczny jako podstawa prac
renaturyzacyjnych na torfowiskach Gór Izer-
skich. Projekt prowadzony przez Joannê
Potock¹.

3. Okre�lenie sezonowej dynamiki szkód i pre-
ferencji ¿erowych bobrów w wybranych

kompleksach le�nych. Projekt prowadzony
przez Zbigniewa Borowskiego.

4. Monitoring, nagrywanie i analiza d�wiêków
wydawanych przez bobry w warunkach
hodowlanych i naturalnych. Projekt prowa-
dzony przez Zbigniewa Borowskiego.

Zjazdy i konferencje
1. �Przysz³o�æ torfowisk Polski� w X rocznicê

�mierci prof. dr hab. Mieczys³awa Jasnow-
skiego oraz w 10-lecie Parku Krajobrazo-
wego Dolnej Odry, Szczecin, 13-14 wrze-
�nia 2003 r.
W ramach konferencji cz³onkowie ZTP

przygotowali postery po�wiêcone wynikom  ba-
dañ na torfowiskach Gór Izerskich i Borów
Dolno�l¹skich:

Fot. 1. Wyk³ad Pani prof. dr hab. Janiny Jasnowskiej podczas sesji terenowej na torfowisku w Dolinie Odry.
Konferencja �Przysz³o�æ torfowisk Polski� 13-14.09.2003 r. (fot. R. Gramsz).
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� Gramsz R., Narkiewicz Cz., Sobierajski Z.,
�Torfowiska po³udniowo-zachodniej czê-
�ci Borów Dolno�l¹skich�.

� Potocka J., �Torfowiska Gór Izerskich 50
lat po badaniach prof. Stanis³awa To³py�.

2. �Geoekologiczne problemy Karkonoszy�
Szklarska Porêba, 5-7 pa�dziernik 2003 r.
W ramach uczestnictwa w konferencji cz³on-
kowie Towarzystwa przygotowali dwa poste-
ry:
� Gramsz R., Potocka J. �Mokrad³a piêter

le�nych Karkonoszy�.
� B³a� M., Sobik M., Potocka J., Twardowski

R. �Zmiana struktury zanieczyszczeñ hy-
drometeorów w Sudetach Zachodnich i jej
znaczenie w �rodowisku�.

Wycieczki

ZTP kontynuowa³o w tym roku prowadze-
nie wycieczek specjalistycznych dla cz³onków
Towarzystwa jak te¿ dla szerokiego krêgu za-
interesowanych. W roku 2003 odby³y siê na-
stêpuj¹ce wycieczki:

1. 30.03.2003 � Wycieczka geograficzno- kra-
joznawcza, prowadz¹cy � Andrzej Paczos.
trasa: Ma³a Poczta � pomnik przyrody nie-
o¿ywionej �Zeolizowane g³azy granito-
we� � przekrój geologiczny przez Sudety
Zachodnie � Staniszów � Witosza (484m)

� Czarne � Granit Kulisty Jelenia Góra
(teatr).

2. 27.04.2003 � Wycieczka botaniczna (Wio-
senne ro�liny Gór Kaczawskich), prowadz¹-
cy � Czes³aw Narkiewicz.
trasa: Jelenia Góra � Je¿ów Sudecki � P³osz-
czyna � Czernica � Strzy¿owiec �Siedlêcin
� Jelenia Góra.

3. 6.07.2003 � Wycieczka botaniczna (Karko-
nosze wokó³ kot³ów Wielkiego i Ma³ego Sta-
wu. Szata ro�linna w zale¿no�ci od ukszta³-
towania terenu i warunków klimatycznych),
prowadz¹cy: Roman Gramsz.
trasa: Karpacz Bia³y Jar � Polana � Wielki i
Ma³y Staw � Spalona Stra¿nica � Strzecha
Akademicka � Samotnia � Domek My�liw-
ski � Bia³y Jar.

4. 17.08.2003 � Wycieczka botaniczna (Kar-
konosze � wyspa Arktyki w Centrum Euro-
py), prowadz¹cy � Joanna Potocka.
trasa: Karpacz Bia³y Jar � Kopa � Równia
pod �nie¿k¹ � �nie¿ka � Torfowisko Upa �
Spalona Stra¿nica � Polana Z³otówka � Kar-
pacz  Bia³y Jar.

5. 21.09.2003 - Wycieczka botaniczna (Góry
Izerskie, czyli bagna w górach?), prowadz¹-
cy � Joanna Potocka.
trasa: Jakuszyce � Rozdro¿e pod Cich¹ Rów-
ni¹ (torfowiska wisz¹ce) � Jagniêcy Jar �
Chatka Górzystów � Hala Izerska (Torfowi-
sko M³yñskie) � Kobyla £¹ka � Orle � Jaku-
szyce.

REGINA PODSADOWSKA
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Jacek Potocki

V Miêdzynarodowa Konferencja
�Geoekologiczne Problemy Karkonoszy�...

�której g³ównym organizatorem by³ Kar-
konoski Park Narodowy, odby³a siê w dniach
5-7 listopada 2003 roku w Szklarskiej Porêbie.
Po raz trzeci mia³a ona bilateralny charakter �
w�ród ponad 150 uczestników mniej wiêcej
równomiernie reprezentowani byli przedstawi-
ciele nauki i praktyki ochrony przyrody z Pol-
ski i Czech. Podczas konferencji wyg³oszono
47 referatów i komunikatów, zaprezentowano
80 posterów zawieraj¹cych wyniki najnow-
szych badañ prowadzonych tak w polskich jak
i w czeskich Karkonoszach.

W toku dyskusji podkre�lono konieczno�æ
rozwijania wspólnych badañ nad �rodowiskiem
przyrodniczym Karkonoszy traktowanych jako
jedno pasmo górskie. Wskazano potrzebê opra-
cowania wspólnego planu ochrony obu parków
narodowych tworz¹cych wspólnie rezerwat
biosfery. Sprzyjaæ temu powinno ujednolicanie
metod badawczych i monitoringu prowadzo-
nego po obu stronach granicy oraz wspólne
programy badawcze realizowane przez na-
ukowców z obu krajów. Wskazano potrzebê
inicjowania badañ s³abiej poznanych rejonów
Karkonoszy oraz niedostatecznie rozpoznanych
grup taksonomicznych.

Wa¿n¹ konstatacj¹ wyp³ywaj¹c¹ z szere-
gu wyst¹pieñ jest zaobserwowanie wyra�nych
i stale postêpuj¹cych procesów regeneracyj-
nych w ekosystemach le�nych Karkonoszy, co
stanowi efekt zarówno naturalnych procesów
jak i dzia³añ w dziedzinie ochrony czynnej.
Dalsze prace w ekosystemach le�nych powin-
ny zmierzaæ do ich stopniowej renaturyzacji.

Jako jedno z istotnych osi¹gniêæ z ostatnich
trzech lat jawi siê rozwój Geograficznego Sys-
temu Informacji, który w zakresie zarz¹dzania
i gromadzenia danych z monitoringu jest ju¿
porównywalny w obu parkach. Dalszy jego
rozwój powinien umo¿liwiæ opracowanie jed-
nolitej bazy danych stanowi¹cej podstawê do
wszelkich dzia³añ ochronnych.

Nawi¹zuj¹c do wniosków z poprzedniej
konferencji, podtrzymano opiniê o pilnej po-
trzebie opracowania nowoczesnej wspólnej
polsko-czeskiej monografii popularnonaukowej
Karkonoszy upowszechniaj¹cej stan wiedzy
wynikaj¹cy z najnowszych badañ. Trudno�ci,
na jakie napotyka ta nowatorska inicjatywa su-
geruj¹ konieczno�æ zintensyfikowania dzia³añ
w tym zakresie przez dyrekcje obu parków.
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