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WSTÊP
Album Ró¿norodnoæ biologiczna Ma³opolski powsta³ w ramach projektu
realizowanego przez Fundacjê Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Publikacja jest
promocj¹ niepowtarzalnych walorów przyrodniczych województwa ma³opolskiego
utrwalonego na fotografiach i w opisach prac konkursowych wykonanych przez uczniów
szkó³ gimnazjalnych i rednich.
Do udzia³u w konkursie zaproszono przede wszystkim mi³oników lokalnej flory
i fauny, którzy poprzez ciekawe ujêcie fotograficzno-opisowe przyrody ma³opolskiej
bioró¿norodnoci chcieli przyczyniæ siê do szerzenia wiedzy na jej temat.
Uczniowie uczestnicz¹cy w konkursie, mieli niecodzienn¹ okazjê zaprezentowania
swych umiejêtnoci fotograficznych, plastycznych oraz literackich przed komisj¹
oceniaj¹c¹, osobami ogl¹daj¹cymi
wystawê prac, stronê internetow¹
(www.bioroznorodnosc.fwie.eco.pl), a tak¿e niniejszy album.
Udzia³ w konkursie by³ szans¹ pokazania i sprawdzenia swoich zdolnoci
plastycznych oraz wiedzy z zakresu ochrony przyrody.
Liczne uczestnictwo w konkursie jest dowodem na aktywne zainteresowanie
m³odych ludzi dziedzinami nauk przyrodniczych.
Fundacja zaprasza do udzia³u w trwaj¹cych obecnie i organizowanych w przysz³oci
ekologicznych projektach edukacyjnych.
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Wstêp
Obserwuj¹c ³¹kê, mo¿na zauwa¿yæ na niej kwiaty, zio³a, ¿uki, ptaki nie wspominaj¹c
o najmniejszych stworach znajduj¹cych siê gdzie pod butwiej¹cym liciem. Ka¿dy z nich
¿yje swoim ¿yciem, ma ró¿ne przystosowanie do rodowiska. Jedne s¹ bardziej
wyspecjalizowane inne mniej. Maj¹ ró¿ne sposoby od¿ywiania, oddychania, rozmna¿ania.
Im bardziej ró¿norodne cechy bêd¹ przejawiaæ, tym trwalszy i lepiej zrównowa¿ony bêdzie
uk³ad, który tworz¹. Czy to jest bioró¿norodnoæ, jak powsta³a, czy u³atwia ¿ycie
organizmom?
Ziemia zosta³a uformowana 4,6 miliarda lat temu, ¿ycie na niej powsta³o oko³o 3,5
miliarda lat temu. Przez prawie 2,1 miliarda lat oblicze Ziemi kszta³towa³y formy
jednokomórkowe, potem wyrafinowane wielokomórkowce. Jedne gatunki ginê³y, inne
powstawa³y ........ tak powsta³a wielka ró¿norodnoæ naszej planety.
Pojêcie bioró¿norodnoci
Bioró¿norodnoæ to skrót od zestawienia ró¿norodnoæ biologiczna. Termin ten
stworzony zosta³ przez amerykañskiego naukowca  Waltera G. Rosena  na potrzeby
Narodowego Forum Bioró¿norodnoci, które odby³o siê we wrzeniu 1986 r .
w Waszyngtonie. Wyraz wszed³ do powszechnego u¿ycia po opublikowaniu przez
Edwarda O. Wilsona dzie³a Biodiversity, zawieraj¹cego sprawozdanie z tej konferencji. Od
tego czasu liczba publikacji, w których wystêpujê s³owo bioró¿norodnoæ wzrasta w sposób
wyk³adniczy.
Jedna z najprostszych definicji mówi, ¿e bioró¿norodnoæ to po prostu ca³kowita
zmiennoæ ¿ycia na Ziemi. To sformu³owanie jest jednak zbyt ogólne. Zwykle mówi siê
o ró¿norodnoci biologicznej na trzech poziomach na poziomie genetycznym,
gatunkowym i ekosystemowym. Jedn¹ z najbardziej klasycznych definicji ró¿norodnoci
biologicznej jest definicja podana przez W ilsona w dziele Diversity of life (1992). Mówi ona,
¿e ró¿norodnoæ biologiczna to zró¿nicowanie wszystkich organizmów , rozpatrywanie na
wszystkich poziomach organizacji przyrody, od odmian genetycznych w obrêbie gatunku
poprzez rodzaje, rodziny i jeszcze wiêksze jednostki systematyczne, a tak¿e rozmaitoæ
ekosystemów  zarówno zespo³ów organizmów ¿yj¹cych w okrelonych siedliskach, jak
i samych warunków fizycznych, w których ¿yj¹. Wród uczonych ci¹gle nie ma zgody, co
do ostatecznej definicji. Ca³y czas nie ma te¿ jasnej odpowiedzi na pytanie, jak mierzyæ
i badaæ ró¿norodnoæ biologiczn¹.
W 1996 r. pojawi³o siê dzie³o Dawida Takacsa The idea of Biodiversity: Philosophies
of Paradise, w którym autor twierdzi, ¿e bioró¿norodnoæ jest terminem politycznym,
narzêdziem do przemian spo³ecznych, natomiast zdaniem Takacsa s³owo to zosta³o
wymylone przez naukowców  przyrodników jako broñ w walce o ochronê zagro¿onych
gatunków i ekosystemów. Trudno siê zgodziæ z takim stwierdzeniem. Z ochron¹
ró¿norodnoci biologicznej zwi¹zanych jest wiele miêdzynarodowych aktów prawnych
dotycz¹cych przyrody, takich jak np.; Konwencja o ró¿norodnoci biologicznej z 1992 r.;
Konwencja Boñska z 1975 r. czy Konwencja Waszyngtoñska z 1973 r. Zarówno w Unii
Europejskiej jak i w Polsce, badania nad ró¿norodnoci¹ s¹ obecnie wysoko cenione
i stosunkowi chêtnie finansowane. Zachowaniu ró¿norodnoci biologicznej powiêcona
jest te¿ znaczna czêæ realizowanych du¿ych projektów miêdzynarodowych zwi¹zanych
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z ochron¹ przyrody takich jak np. Natura 2000.
Najczêstsz¹ i najstarsz¹ miar¹ ró¿norodnoci biologicznej jest liczba gatunków . Jest
to miara niedoskona³a, poniewa¿ wszystkie gatunki traktowane s¹ jednakowo, niezale¿nie
od ich udzia³u w danym ekosystemie, tzn. tak samo traktuje siê ekosystemy, w których np.
2 gatunki stanowi¹ po 50% sk³adu gatunkowego, jak i monokultury, w których jeden
gatunek tworzy 90% sk³adu gatunkowego, a drugi stanowi tylko kilkuprocentowa
domieszkê. Lepsza miar¹ jest okrelenie tzw. zró¿nicowania gatunkowego, czyli liczny
gatunków i czêstoci ich wystêpowania, które mo¿na obliczyæ np. za pomoc¹ funkcji
Shannona  Wienera. Jednak zarówno ta, jak i poprzednia miara nie uwzglêdniaj¹
niektórych czynników, w tym tego, czy dany gatunek jest zagro¿ony, rzadki, czy jest
pospolity, jednym s³owem, czy jest to gatunek cenny dla przyrody.
Du¿ym problemem jest równie¿ brak pe³nej inwentaryzacji gatunków ¿yj¹cych na
Ziemi. Obecnie odkryto i opisano zaledwie niewielk¹ liczbê gatunków , zw³aszcza wród
drobnych organizmów takich jak, bakterie, grzyby czy glony. Do dzi zinwentaryzowano
w sumie ok. 1,6  1,7 mln gatunków, a szacuje siê, ¿e jest ich 5  100 mln. Poza tym wiele
gatunków ginie, zanim zd¹¿¹ byæ odkryte i opisane przez badaczy.
Termin bioró¿norodnoci obejmuje nie tylko ró¿norodnoæ genetyczna, ale
i ró¿norodnoæ ekosystemów. Ró¿norodnoæ genetyczn¹ mo¿na badaæ zarówno pomiêdzy
gatunkami, wewn¹trz gatunku, pomiêdzy populacjami, jak i wewn¹trz danej populacji,
a tak¿e wewn¹trz danego osobnika. Zdarza siê, ¿e o istnieniu dwóch ró¿nych gatunków
dowiadujemy siê dopiero po przeprowadzeniu badañ genetycznych, poniewa¿ w wygl¹dzie
zewnêtrznym (feneotypowo) te gatunki niczym siê nie ró¿ni¹. W ten sposób odkryto
zupe³nie nowy dla nauki gatunek nietoperza, który ró¿ni siê od innego, wczeniej ju¿
poznanego gatunku, wy³¹cznie inn¹ czêstotliwoci¹ emitowanych fal.
Bioró¿norodnoæ to równie¿ procesy naturalne. Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e
ekosystem to tylko zbiór gatunków, inni traktuj¹ ekosystem jako superorganizm, w którym
ka¿dy element pe³ni istotna rolê dla funkcjonowania ca³oci. Badanie ró¿norodnoci
biologicznej to równie¿ badanie tak zwanej ró¿norodnoci funkcjonalnej, tzn. wzajemnych
interakcji miedzy organizmami, a tak¿e miedzy organizmami i rodowiskiem. Taka
wzajemn¹ zale¿noci mo¿e byæ np. cykliczny wzrost liczebnoci gryzoni w zale¿noci od
lat nasiennych dêbu i grabu. Ró¿norodnoæ biologiczn¹ mo¿na tez badaæ w ró¿nej skali
przestrzennej np. w obrêbie jednego kompleksu lenego, w skali ca³ego kraju lub ca³ego
kontynentu, a nawet w skali ca³ej kuli ziemskiej. Jeli rozpatrujemy gatunki wystêpuj¹ce
w tym samym ekosystemie, to mówimy o ró¿norodnoci alfa, jeli porównujemy gatunki
w dwóch S¹siaduj¹cych ekosystemach, np. ³¹ki i lasu, to jest to ró¿norodnoæ beta,
w przypadku gatunków wystêpuj¹cych w ró¿nych szerokociach geograficznych, mamy do
czynienia z ró¿norodnoci¹ gamma.
Poza znaczeniem czysto naukowym, pojêcie ró¿norodnoci biologicznej spe³nia
rolê s³owa  klucza. Jest has³em maj¹cym na celu przekonanie spo³eczeñstw do idei
ochrony przyrody. Zachowanie ró¿norodnoci biologicznej pozwala na utrzymanie
mo¿liwoci przy ¿yciu, tzn. chroni¹c gatunki czy ekosystemy, dajemy sobie szansê na ich
póniejsze wykorzystanie.
Chroni¹c ró¿norodnoæ genetyczna mamy gwarancjê, ¿e zachowujemy potencjaln¹
zdolnoæ do przystosowania siê do zmieniaj¹cych siê warunków. Dziêki zachowaniu
zró¿nicowania genetycznego dziko ¿yj¹cych populacji, mamy na przyk³ad mo¿liwoæ
uprawy zbó¿, hodowli byd³a w rozmaitych warunkach klimatycznych, od rejonów
tropikalnych po dalek¹ pó³noc i od nizin po szczyty gór.
Poza ochrona ró¿norodnoci biologicznej ze wzglêdów czysto praktycznych,
materialnych, powinnimy wzi¹æ pod uwagê tak¿e wartoci duchowe, estetyczne czy
symboliczne ¿ywego wiata. Chcemy chroniæ ró¿ne gatunki lub ekosystemy, poniewa¿
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je podziwiamy uwa¿amy za piêkne i czujemy siê lepiej, jeli wiemy, ¿e istniej¹, nawet, gdy
nigdy ich nie zobaczymy. Z tego powodu wielu ludzi walczy o ochronê pandy wielkiej,
wielorybów czy lasów tropikalnych i raf koralowych.
Bioró¿norodnoæ Polski
Polska  jako kraj kontynentalny strefy umiarkowanej  odznacza siê stosunkowo
wysok¹ ró¿norodnoci¹ biologiczna, na pewno jedna z najwy¿szych w rodkowej Europie.
Zadecydowa³y o tym zró¿nicowana budowa geologiczna, urozmaicona rzeba
i przejciowy charakter klimatu, zatem i ró¿norodnoæ siedlisk  od morskich i nizinnych po
wysokogórskie, a tak¿e ekstensywna, w du¿ej mierze tradycyjna gospodarka rolna. To
dziêki rozdrobnionej strukturze gospodarstw rolnych i umiarkowanej mechanizacji
rolnictwa przetrwa³o w Polsce wiele ostoi ¿ycia. Nierówne uprzemys³owienie i urbanizacja
kraju pozwoli³y uratowaæ znaczn¹ czêæ przestrzeni dla przetrwania choæby pewnych
enklaw dzikiej przyrody. Na stan ró¿norodnoci biologicznej wp³ynê³y tak¿e wielokierunk owe, maj¹ce d³ugotrwa³¹ tradycjê dzia³ania ochroniarskie. Mozaikowoæ rodowisk
i ekosystemów stwarza uk³ad generuj¹cy wysok¹ ró¿norodnoæ gatunkow¹; jakkolwiek
w przypadku fragmentacji siedlisk jest to miecz obosieczny, zyskuj¹ bowiem na tym tzw.
generalici, g³ównie gatunki ekotonów i ubikwistyczne, a trac¹ gatunki wyspecjalizowane,
g³ównie interiorów i konserwatywne ekologicznie.
Gdyby powo³aæ siê na Polskie studium ró¿norodnoci biologicznej, uzupe³nione
syntetycznym artyku³em Anny Hillbricht  Ilkowskiej na temat bioró¿norodnoci
w rodowisku s³odkowodnym to ³¹czn¹ liczbê gatunków wszystkich grup systematycznych
 od mikroorganizmów po roliny naczyniowe i krêgowce  mo¿na dzi oceniaæ na 55 80
tys. W tej liczbie roliny stanowi¹ oko³o 11500 gatunków, grzyby ok. 5000, zwierzêta  ok.
40000. Reszta to swego rodzaju czarna dziura, któr¹ tworz¹ drobnoustroje z grupy
prokariontów (bakterie, sinice) i inne, szacowane na 6000  12 000 gatunków . Mo¿na
z grubsza zak³adaæ, ¿e rzeczywisty stan naszej flory, fauny i pozosta³ych grup organizmów
nie przekracza w sumie 100000 gatunków. Dotychczasowe oceny s¹ tylko orientacyjne,
jako, ¿e systematyczne rozpoznanie i ewidencja wielu organizmów (np. drobnoustroje) jest
fragmentaryczna. Lepiej poznane s¹ jedynie roliny naczyniowe (ok. 2300 gatunków)
i zwierzêta krêgowe. Dziêki czerwonym ksiêgom i czerwonym listom znamy doæ
dobrze status i stopieñ zagro¿enia tych i ni¿ej usytuowanych grup systematycznych.
Choæby pobie¿ne rozeznanie wskazuje, ¿e wiêkszoæ opisanych gatunków sporód
zwierz¹t wielokomórkowych, rolin naczyniowych i grzybów wystêpuj¹ w lasach bardziej
z³o¿onych ekosystemach l¹dowych Polski. Notuje siê w nich ponad po³owê wolno ¿yj¹cych
u nas gatunków, z tym, ¿e udzia³ pewnych grup organizmów, zw³aszcza zwierz¹t
wy¿szych, jest jeszcze wiêkszy (np. krêgowce  ok. 70% gatunków). Bardzo bogate
w gatunki s¹ tez ekosystemy ³¹kowe, kserotermy i zbiorowiska stepopodobne (ok. 60%
gatunków rolin, du¿e bogactwo owadów), jak te¿ nadrzeczne ¿wirowiska, zio³orola
i zarola ³êgowe. Ogromne bogactwo form ¿yciowych gromadzi gleba i ció³ka. Jest, zatem
zrozumia³e, ¿e krajowy system ochrony przyrody w³anie te rodowiska i ekosystemy
traktuje priorytetowo, zw³aszcza, ¿e s¹ to ekosystemy wra¿liwe i ju¿ silnie zniszczone.
Zadziwiaj¹cy jest fakt, ¿e pe³nej ochrony w formie parku narodowego nie doczeka³a siê do
tej pory.
Ze spo³ecznego punktu widzenia nie wszystkie gatunki maj¹ równ¹ wartoæ. Jeli
istnieje du¿a grupa taksonów, które zas³uguj¹ na mino gatunków specjalnej troski, to nie
ma³y udzia³ przypada te¿ ma gatunki dla cz³owieka uci¹¿liwe, czy wrêcz szkodliwe, które
cz³owiek próbuje zwalczaæ. W biocenozach i ekosystemach rola gatunków jest tylko
w minimalnym stopniu poznana, st¹d ich wartociowanie wymaga ostro¿noci. W tym
kontekcie wydziela siê tzw. bioró¿norodnoæ funkcjonaln¹, maj¹c¹ wyrazisty zwi¹zek ze
stabilnoci¹ systemów ekologicznych.
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W wielu programach ocen i ochrony ró¿norodnoci biologicznej jest te¿ miejsce dla
gatunków udomowionych i uprawnych wytworzonych w wyniku selekcji i krzy¿owania
prowadzonego od tysiêcy lat przez cz³owieka. W Polsce jest to kilkadziesi¹t gatunków oraz
ponad 1000 ras i odmian, które da³y pocz¹tek wielu dzisiejszym. Czêæ z tej liczby,
zw³aszcza odmian rolin, zabezpieczono w bankach genów w postaci nasion, plemników ,
py³ków, zarodków tkanek: s¹ to np. odmiany ziemniaka (ok. 100) i innych rolin
okopowych, zbó¿ (ok. 150), drzew owocowych (ok. 150) i krzewów. Liczba opisanych
genotypów jest, co najmniej o rz¹d wielkoci wiêksza. Próbuje siê w kraju zachowaæ
lokalne stare rasy zwierz¹t domowych m.in. koni (ok. 10 ras), byd³a (5 raz rodzimych)
i owiec (27 ras). Niestety niektóre rasy i odmiany s¹ na wymarciu. Trudno o konkretne
statystki, poniewa¿ rejestr krajowych taksonów u¿ytkowych gospodarczo jest niepe³ny.
Inny rozdzia³ stanowi¹ gatunki obce zawleczone i intodrukowane, powoduj¹ce niekiedy
silne zubo¿enie w lokalnych biocenozach.
Wiele problemów sprawia okrelenie krajowej ró¿norodnoci biologicznej na
poziomie ekosystemów i zespo³ów. W pierwszych ocenach wyró¿nia siê w Polsce prawie
500 zespo³ów i zbiorowisk rolinnych, które z grubsza odpowiadaj¹ randze ekosystemów .
Oko³o 300 jednostek nale¿y do l¹dowych, zw³aszcza lenych, trawiastych, zarolowych
i torfowiskowych, w tej kategorii ró¿norodnoci. Pozosta³e to zbiorowiska szuwarowe,
wodne i bagienno-wodne. Du¿e znaczenie maja u nas ekosystemy lene (gr¹dy , olsy,
buczyny, d¹browy, bory sosnowe, jod³owe, wierkowe), które spe³niaj¹ niezwykle wa¿n¹
rolê ekologiczn¹ i rodowiskotwórcz¹.
Polska strategia ochrony przyrody traktuje pierwszoplanowo zachowanie
bioró¿norodnoci, w szczególnoci od czasu, kiedy nasz kraj zatwierdzi³ Konwencjê
o ró¿norodnoci biologicznej (ustanowiona w Rio de Janeiro w 1992 r .) i zaci¹gn¹³ z tego
tytu³u zobowi¹zania. W fazie ustawodawczej finalizacji jest w³anie krajowa Strategia
ochrony i zrównowa¿onego u¿ytkowania ró¿norodnoci biologicznej (projekt  2002),
która precyzuje narodowe priorytety ochrony bioró¿norodnoci, stawiaj¹c zarazem na
regionalna politykê ochrony tych wartoci w specyficznych lokalnych uwarunkowaniach
przyrodniczo  gospodarczo  kulturowych. Plan ten skupia siê tak¿e na gatunkach
i zespo³ach najsilniej wyró¿niaj¹cych dane regiony, na reliktach, gatunkach gin¹cych lub
zagro¿onych, ekologicznie kluczowych i wa¿nych pod wzglêdem u¿ytkowym,
przestrzegane przez spo³eczeñstwo jako wyj¹tkowe, bêd¹ce najczêciej spektakularn¹
pozosta³oci¹ po pierwotnych biocenozach bagiennych, wysokogórskich czy
puszczañskich. W Polsce odnotowano bardzo ma³o endemitów (ok. 100 gatunków), co jest
zwi¹zane z brakiem silnych barier geograficznych i stosunkowo m³odego wieku. Krajowej
fauny i szaty rolinnej. Najbardziej liczn¹ grup¹ s¹ endemity górskie  tatrzañskie (np.
wiechlina tatrzañska, limak poczwarówka tatrzañska), karpackich (np. urdzik karpacki),
sudeckich (np. chrz¹szcz) i pieniñskich (np. mniszek pieniñski). Polska ma te¿ inne
specjalnoci w bioró¿norodnoci, za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ gatunki sztandarowe np.
warzucha polska czy ¿ubr, które zosta³y uratowane od zag³ady dziêki w porê podjêtej
dzia³alnoci restytucyjnej. Polska potrafi utrzymaæ silne populacje niektórych gatunków
w Europie ju¿ rzadkich i zagro¿onych, jak wilk, wodniczka, bocian bia³y czy orlik krzykliwy .
Bioró¿norodnoæ Ma³opolski
Ze statystycznego punktu widzenia na uwagê zas³uguj¹ takie informacje jak: liczba
wszystkich gatunków rolin oraz najliczniejsze rodziny i rodzaje. Przeprowadzona
w ostatnich latach inwentaryzacja przyrodnicza wykaza³a, ¿e flora województwa liczy
w przybli¿eniu oko³o 1400 gatunków. Warto tu jednak zaznaczyæ, ¿e florê Polski (roliny
naczyniowe) szacuje siê na blisko 2800 gatunków, co oznacza, ¿e w województwie
ma³opolskim wystêpujeo ko³o 50% przedstawicieli flory krajowej, przy czym dla
porównania zaznaczyæ trzeba, ¿e powierzchnia opisywanego województwa zajmuje
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znacznie mniej ni¿ 1,5% terytorium pañstwa. Równie wysokie wskaniki uzyskuje flora
województwa w odniesieniu do ca³ego kraju, je¿eli chodzi o udzia³ gatunków chronionych.
Jako najliczniejsze rodziny we florze charakteryzowanego województwa wymieniæ
nale¿y astrowate (ok. 170 gatunków) i trawy (ok. 110 gatunków), a w dalszej kolejnoci
odpowiednio: ró¿owate (ok. 100), kapustowate (ok. 65), trêdownikowate (ok. 60),
motylkowate (ok. 60) i godzikowate (ok. 50). Natomiast najliczniej reprezentowane
gatunki s¹ takie rodzaje jak: turzyca (ok. 47 gatunków), jastrzêbiec (ok. 27 gatunków)
i je¿yna (ok. 22 gatunki). Powy¿ej 15 przedstawicieli w obrêbie rodzaju maj¹ tak¿e: jaskier
(ok. 19 gatunków), przetacznik (oko³o 18 gatunków), przywrotnik (ok. 18 gatunków),
przytulia (oko³o 17 gatunków), wierzba i wierzbownica (po oko³o 16 gatunków).
Niew¹tpliwie najcenniejszymi i najciekawszymi z naukowego punktu widzenia gatunkami
rolin dla województwa ma³opolskiego s¹ przywrotnik babiogórski i przywrotnik Bogumi³a,
których jedyne, nie tylko krajowe, ale i ogólnowiatowe stanowiska zlokalizowane s¹ na
Babiej Górze. Na omówienie zas³uguj¹ pozostaj¹ce w Polsce poza prawn¹ ochrona
gatunkow¹, a uwzglêdnione w Czerwonej Ksiêdze lub na czerwonej Licie takie roliny jak:
czosnek syberyjski, turzyca zgrzeblowata, rogownica alpejska, okrzyn jeleni i zarzyczka
górska. Ze wzglêdów fitogeograficznych, w zwi¹zku z wystêpowaniem gatunków na
krañcach swych zasiêgów, szczególn¹ uwagê zwróciæ nale¿y na: urdzika karpackiego,
obrazki alpejskie, ¿ywca dziewiêciolistnego, gdy¿ w nastêpstwie mo¿liwoci wyst¹pienia
zjawiska kurczenia siê zasiêgów roliny te, o ile nie s¹ dot¹d zagro¿one, to z pewnoci¹
wkrótce przesun¹ siê do kategorii rolin nara¿onych.
W ten sam sposób mo¿naby przeanalizowaæ wystêpowanie zwierz¹t, grzybów,
porostów w województwie ma³opolskim. Na naszym terenie wystêpuje 6 sporód 23
parków narodowych, oraz 11 parków krajobrazowych. Na przyk³adzie tych parków
narodowych mo¿na siê pokusiæ o przedstawienie bioró¿norodnoci Ma³opolski.
Tatrzañski Park Narodowy
Tatrzañski Park Narodowy chroni unikatowy w skali kraju wiat zwierzêcy wysokich
gór, odmienny pod wieloma wzglêdami od fauny innych pasm górskich Polski a nawet
Europy. Warunki bytowania zwierz¹t w Tatrach wyranie ró¿ni¹ siê od innych rodowisk
naturalnych. Panuje tu ca³kiem odmienny i specyficzny klimat, niskie temperatury , silne
wiej¹ce wiatry, du¿e iloci opadów atmosferycznych. Du¿a pokrywa nie¿na czêsto
utrzymuj¹ca siê powy¿ej pó³ roku spowodowa³a swoisty rozwój fauny tatrzañskiej
niepowtarzalnej na innych obszarach. Tylko nieliczne zwierzêta zdo³a³y siê przystosowaæ
w porównaniu z innymi chronionymi regionami w Polsce i Europie. Ka¿dego, kto po raz
pierwszy znajdzie siê w wysokich górach, uderza odrêbnoæ rolinnoci oraz niespotykane
na ni¿u bogactwo jej form. Jedna z najbardziej charakterystycznych postaci
wysokogórskich rolin jest postaæ poduszkowa. Rolina o tym typie wzrostu ma
najczêciej jeden d³ugi, palowy, czêsto silnie zdrewnia³y korzeñ, wzrastaj¹cy g³êboko
w piarg lub w szczeliny skalne. We florze Tatr mamy cztery typowe roliny poduszkowe
o wzrocie pó³kulistym. Dwie z nich: lepnica bez³odygowa i mokrzyca rozchodnikowata
nale¿¹ do rodziny godzikowatych, a dwie dalsze  skalnica seledynowa i skalnica
odgiêtolistna  do rodziny skalnicowatych. Oprócz tego spotykamy w Tatrach kilka takich
rolin, które mog¹ przyjmowaæ postaæ b¹d to poduszkowa, b¹d darniow¹ np. skalnica
darniowa, rojnik górski czy g³odek mrzyg³ód. Roliny darniowe licznie reprezentowane
w górach ró¿ni¹ siê od rolin poduszkowych wzrostem znacznie luniejszym a zwykle
tak¿e i tym, ¿e poszczególne ³ody¿ki mog¹ siê zakorzeniaæ, a darñ mo¿e siê wówczas
rozpadaæ na samodzielne okazy. Przyk³ady: skalnica nakrapiana, rogownica szerokolistna,
piaskowiec orzêsiony. Roliny o wzrocie ró¿yczkowym nie s¹ specjalnoci¹ wysokich gór,
spotyka siê je tam jednak doæ licznie. Wszystkie licie takiej roliny s¹ zebrane
w ró¿yczkê; z jej rodka wyrasta nieulistniony zwykle pêd kwiatonony, np. pierwiosnek
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³yszczak, urdzik karpacki. Typem wzrostu wystêpuj¹cym czêsto w górach s¹ krzewinki
szpalerowe. S¹ to niewielkie roliny o zdrewnia³ych, p³o¿¹cych siê ³odygach, silnie
przylegaj¹cych do ziemi Za przyk³ad mog¹ s³u¿yæ kar³owate, wysokogórskie wierzby .
³yszczak, urdzik karpacki. Typem wzrostu wystêpuj¹cym czêsto w górach s¹ krzewinki
szpalerowe. S¹ to niewielkie roliny o zdrewnia³ych, p³o¿¹cych siê ³odygach, silnie
przylegaj¹cych do ziemi Za przyk³ad mog¹ s³u¿yæ kar³owate, wysokogórskie wierzby .
Iloæ rolin naczyniowych rosn¹cych obecnie w Tatrach ³¹cznie z Podtatrzem
wynosi w przybli¿eniu przesz³o 1300 gatunków. Wród rolin górskich mo¿na wyró¿niæ
grupy gatunków o podobnym rozmieszczeniu geograficznym, czyli o podobnych
zasiêgach; tworz¹ one tzw. elementy geograficzne flory. We florze Tatr najwa¿niejsza jest
grupa gatunków alpejsko  rodkowo  europejska. Przyk³adów takich rolin mo¿na
przytoczyæ bardzo wiele. Nale¿y do nich jaskier alpejski. Ten maleñki, wysokogórski, bia³o
kwitn¹cy jaskier, o ciemnozielonych, lni¹cych, zupe³nie nagich listkach wystêpuje na
wilgotnych ska³ach i w wyle¿yskach. Przyk³adem roliny alpejsko  rodkowo europejskiej
o bardzo ograniczonym zasiêgu jest rogownica jednokwiatowa. Druga grupa
wysokogórskich gatunków w Tatrach to roliny arktyczno  alpejskie, maj¹ce orodek
wystêpowania z jednej strony w górach systemu alpejskiego z drugiej za w obszarze
arktycznym. Przyk³adem mo¿e byæ skalnica gronkowa, jaskier lodnikowy o bia³ych,
z zewn¹trz zwykle ró¿owo nabieg³ych kwiatach jest jedn¹ z najbardziej wysokogórskich
naszych rolin. Roliny tzw. alpejsko  a³tajskie rosn¹ z jednej strony w Europie w górach
systemu alpejskiego, z drugiej w górach centralnej Azji. Przyk³adem mo¿e byæ szarotka
Leontopodium lub zawilec narcyzowaty. Do gatunków kosmopolitycznych tj. wystêpuj¹cych
niemal we wszystkich czêciach wiata nale¿¹ w Tatrach rdesty: plamisty, ziemnowodny,
ponik³o b³otne, wid³aki. Ni¿owe gatunki spotykane w tatrach nale¿¹ do rolin
rodkowoeuropejskich z centrum rozmieszczenia w Europie rodkowej: ¿ywiec cebulkowy ,
zerwa k³odowa, buk zwyczajny; do rolin euro  syberyjskich: rdest wê¿ownik, malina
kamionka, szczawik zajêczy, konwalijka dwulistna, do grupy rolin amfiborealnych, czyli
holarktycznych: borówka brusznica, dziewiêciornik b³otny, pi¿maczek wiosenny.
Dominuj¹cym drzewem tatrzañskich borów jest wierk, flora grzybów sk³ada siê,
wiêc przede wszystkim z gatunków z nim zwi¹zanych, znajdowanych zwykle
w wierczynach pó³nocnej czêci polskiego ni¿u. Oprócz grzybów jadalnych mikrolog
znajdzie tu wiele innych gatunków. Na suchych miejscach w igliwiu wierkowym przez ca³e
lato rosn¹ masowo drobniutkie kapelusiki Marasmius perforans oraz bia³e, krzaczkowato
rozga³êzione owocniki Ramaria stricta. W jednorodnych wierczynach ni¿szych po³o¿eñ
regli a szczególnie w kêpach mchów spotkaæ mo¿na przy sprzyjaj¹cej pogodzie sierpnia
i wrzenia niemal na ka¿dym kroku nastêpuj¹ce pospolite zreszt¹ gatunki: Calocera
viscosa, Galerina hypnorum, Mycena galopoda, Amanita citrina, Lactarius rufus. P³aty
wierczyny, w których rozlewaj¹ce siê potoki górskie tworz¹ siedlisko dogodne dla
rozwoju torfowisk wysokich, posiadaj¹ specyficzn¹ mikroflorê gatunków zwi¹zanych
z torfowcami.
Porosty odgrywaj¹ doæ znacz¹ rolê we florze Tatr w porównaniu z innymi grupami
wiata rolinnego. Z polskiej strony Tatr zanotowano oko³o 550 gatunków. W Tatrach
podobnie jak i w innych górach wysokich porosty s¹ grupa szczególnie bogato
reprezentowan¹ w piêtrach turniowym i halnym. W obu tych piêtrach przewag¹ nad
porostami wy¿szymi (formami krzaczastymi i liciastymi) zyskuj¹ formy skorupiaste
rosn¹ce bezporednio na pod³o¿u skalnym, na humusie i obumar³ych szcz¹tkach rolin
kwitowych i mchach. Tworz¹ one tam samodzielne zbiorowiska lub zespo³y jak równie¿
wchodz¹ w sk³ad wy¿ej uorganizowanych wielowarstwowych zbiorowisk wspólnie
z mszakami i rolinami kwiatowymi. Wyró¿niamy porosty pod³o¿a wapiennego np.z rodziny
Verrucariaceae, Lecideaceae; porosty pod³o¿a niewapiennego np. Ochrolechia
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androgyna, Alectoria bicolor; porosty po³udniowe i endemity np. Thelopsis melathelia,
Lecidea umbonoza.
Rz¹d ssaków owado¿ernych reprezentowany jest w Tatrach przez osiem gatunków.
Je¿ jest bardzo rzadko spotykany na Podtatrzu, a w samych Tatrach spotyka siê go
nielicznie w strefie regli. Tak¿e i kret nie znajduje w górach najlepszych warunków dla
swego bytowania. Spotyka siê go najczêciej na otwartych przestrzeniach w obrêbie
kosodrzewiny. Ryjówka aksamitna ¿ywi siê owadami i pajêczakami, zachowuje pe³na
aktywnoæ i w zimie. Mniejsza od niej ryjówka malutka równie¿ wystêpuje we wszystkich
piêtrach rolinnych a¿ po turnie. Trzeci gatunek ryjówki ¿yj¹cy w Tatrach to ryjówka
górska. ¯yje ona w wilgotnych miejscach, przede wszystkim w wy¿szych czêciach piêtra
lasu, nie dochodz¹c tak wysoko i nie wystêpuj¹c tak licznie jak dwa poprzednie gatunki.
Dwa gatunki rzêsorków wystêpuj¹cych w Tatrach to rzêsorek rzeczek i rzêsorek
mniejszy. Sporód wielu gatunków nietoperzy w Tatrach mo¿na spotkaæ min. mopka,
gacka wielkoucha i nocka du¿ego oraz nocka w¹satka. Niedwied jest najwiêkszym
przedstawicielem drapie¿ników zamieszkuj¹cych Tatry. W Polsce niedwiedzie poza
Tatrami pojawiaj¹ siê jeszcze niekiedy w Bieszczadach i na Babiej Górze. Lis jest
w Tatrach doæ licznym drapie¿nikiem piêtra regli. Czasami zapuszcza siê i wy¿ej, zim¹
mo¿na nawet niekiedy obserwowaæ jego lady w piêtrze kosówki. Kolejnym drapie¿nikiem
jest Ry, który ¿yje zasadniczo w piêtrze regli, czasem mo¿e zapuszczaæ siê jednak i wy¿ej
atakuj¹c kozice. £asica i gronostaj to gatunki zachodz¹ce najwy¿ej. W ydra pojawia siê nad
potokami tatrzañskimi a borsuk wystêpuje doæ czêsto w ni¿szych po³o¿eniach górskich.
Sporód gryzoni w Tatrach wystêpuj¹ m.in. wistak, polnik tatrzañski, darniówka,
polnik zwyczajny, nornica ruda i mysz lena. Przedstawicielem zaj¹cowatych jest zaj¹c
szarak. Jest on nielicznym mieszkañcem piêtra reglowego. Przechodz¹c do rzêdu
parzystokopytnych trzeba zwróciæ szczególna uwagê na kozicê. W Tatrach spotykamy
kozice ponad górna granic¹ lasu, od piêtra kosodrzewiny po turnie. ¯yj¹ w stadach
licz¹cych od kilku do kilkunastu osobników. Dzik ¿yje na Podtatrzu zachodz¹c w góry, od
piêtra reglowego. W Polskich Tatrach jest jednak rzadko spotykany.
Tatry zamieszkiwane s¹ przez tysi¹ce gatunków ptaków. Piêtro pogórza
zamieszkuj¹ ptaki takie jak: skowronek, przepiórka, kuropatwa oraz wielu ptaków
piewaj¹cych, zw³aszcza nale¿¹cych do rzêdu wróblowatych, rodziny ³uszczaków .
W obrêbie regla dolnego przebywa czêsto derkacz i synogarlica tureckiej, która
najczêciej przebywa w bliskim s¹siedztwie cz³owieka i chêtnie gniedzi siê na drzewach
szpilkowych zw³aszcza na wierkach. Sporód gatunków charakterystycznych dla piêtra
dolnoreglowego na wzmiankê zas³uguj¹: sojka, czy¿, krzy¿odziób wierkowy, sikora
sosnówka, sikora czubatka, mysikrólik, rudzik oraz liczni przedstawiciele rodziny
pokrzewek zw³aszcza piecuszek, pierwiosnek i wistunka oraz cierniówka. W koronach
drzew, zw³aszcza na wysokich jod³ach zak³ada swe gniazda orlik krzykliwy, kania ruda,
myszo³ów zwyczajny, puszczyk, sowa uszata, w³ochata, uralska. Piêtro regla górnego
zamieszkuj¹: orzechówka krótkodzioba oraz niektóre gatunki gnie¿d¿¹ce siê w reglu
dolnym tj. czy¿, rudzik, ziêba zwyczajna, g³uszec czy jarz¹bek. Ptaki charakterystyczne dla
piêtra kosodrzewiny to m.in. gajówka, pierwiosnka, wistunka, pokrzywek czarno³bisty,
cierniówka. Piêtro halne zamieszkuj¹ gatunki alpejskie m.in. p³ochacz halny i wiergotek
nadwodny. Oba gatunki zamieszkuj¹ odmienne biotopy. Pierwszy przebywa i gniedzi siê
zazwyczaj w górnych, piar¿ystych pobrze¿ach hal, natomiast drugi najliczniej wystêpuje
w dolnej strefie piêtra halnego, zw³aszcza na halach po³o¿onych jeszcze w obrêbie zasiêgu
kosodrzewiny. Sokó³ wêdrowny jest jednym z nieczêstych ptaków drapie¿nych
gnie¿d¿¹cych siê w turniach tatr Polskich, natomiast na przelotach ptak ten jest bardzo
czêstym zjawiskiem. Pustu³ka gniedzi siê nierzadko w wapiennych turniach Tatr
Zachodnich. W tym biotopie turniowym gniedzi siê równie¿ je¿yk, najpospolitszy
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z naszych ptaków. Niepospolitym ptakiem tatrzañskim, w ca³ej Polsce bardzo rzadkim,
zamieszkuj¹cym wy³¹cznie okolice skaliste, przewa¿nie niezbyt wysoko po³o¿one ponad
poziomem morza, lecz zbli¿one swym charakterem do rodowiska turniowego, jest
nagórnik skalny. Z rodowiskiem potoków tatrzañskich zwi¹zane s¹ dwa
charakterystyczne gatunki ptaków  pluszcz i pliszka górska. Oba te ptaki wystêpuj¹ obok
siebie niemal nad wszystkimi wiêkszymi potokami tatrzañskimi.
Fauna p³azów i gadów Tatrzañskiego Parku Narodowego jest stosunkowo uboga.
Chocia¿ iloæ gatunków p³azów i gadów ¿yj¹cych w Tatrach jest niewielka, to jednak
zwierzêta te s¹ bardzo charakterystyczne dla tego terenu. Niektóre z nich jak ¿aba trawn¹
s¹ tak pospolite, ¿e mo¿na je spotkaæ podczas ka¿dej letniej wycieczki. W Jednym
z ciekawszych gatunków p³azów jest Traszka Górska odznaczaj¹c¹ siê wyj¹tkow¹ wród
traszek odpornoci¹ i zdolnoci¹ przystosowawcz¹ do najró¿niejszych typów rodowisk.
Innym gatunkiem traszki wystêpuj¹cym w Tatrach jest Traszka Karpacka.
Charakterystycznym, choæ rzadkim p³azem jest w Tatrach salamandra plamista. Wystêpuje
ona prawie wy³¹cznie w piêtrze regla dolnego. Ropuszki reprezentuje kumak górski.
Z gadów, w Tatrachpospolita jest jaszczurka ¿yworodna. ¯yje tam tak¿e ¿mija
zygzakowata, zamieszkuj¹ca wilgotne lasy na skraju podmok³ych, pokrytych mchem
torfowym ³¹k i polanek.
Owady s¹ najliczniejsz¹ gromad¹ zwierzêc¹ zamieszkuj¹ca Tatry. Przejawiaj¹ one
wielk¹ ró¿norodnoæ form, obyczajów i przystosowañ do trudnych warunków ¿ycia
w rodowiskach wysokogórskich i odgrywaj¹ niezmiernie wa¿n¹ rolê w przyrodzie
tatrzañskiej. Najbardziej znanym gatunkiem paj¹ka, pospolitym na, ni¿u lecz
wystêpuj¹cym tak¿e w Tatrach, jest paj¹k krzy¿ak Araneus disdematus, czatuj¹cy na
owady na okr¹g³ej sieci ³ownej. W Tatrach spotkaæ go mo¿na w lasach regli dolnego
i górnego, w zabudowaniach sza³asów i kosodrzewinie. Rozpina tak¿e sieci miêdzy du¿ymi
g³azami w piêtrze kosodrzewiny. Wy¿ej jednak nie spotyka siê tego gatunku ani w piêtrze
halnym, ani turniowym. Podobnie jak paj¹k krzy¿ak zachowuje siê wiêkszoæ gatunków
pospolitych na ni¿u to znaczy, ¿e dochodz¹ one tylko do górnej granicy lasu lub do górnej
granicy kosodrzewiny.
Obecnie znane jest z obszaru ca³ych Tatr oko³o 95 gatunków miêczaków, w tym 92
gatunki limaków i 3 gatunki ma³¿ów. A¿ 88 gatunków (prawie 93%) przypada na limaki
l¹dowe, czyli ¿e na stosunkowo niewielkim obszarze tatr ¿yje 55% gatunków limaków
l¹dowych znanych z ziem polskich. Z zoograficznego punktu widzenia najbardziej godny
uwagi jest endemiczny limak tatrzañski Aspasita tatricus. Oprócz tego wystêpuje
w Tatrach endemiczny jak siê zdaje podgatunek poczwarówki okaza³ej Orcula dolium
tatrica. Grupê gatunków o szerszym rozmieszczeniu tworz¹ gatunki zachodniokarpackie,
którymi s¹ poczwarówka tatrzañska, limak Lubomirskiego, limak d³ugow³osy, limak
Rossmaesslera. Sporód nich szczególnie interesuj¹cy jest limak tatrzañski,
o sp³aszczonej bia³awej skorupce, zwykle z bia³awym paskiem, maj¹cej 15  19 mm
rednicy.
W naszej faunie jest on rzadkim przyk³adem naskalnego limaka wysokogórskiego,
¿yj¹cego na nagich wapiennych ska³ach, g³ównie ponad górn¹ granica lasu. Bardzo
interesuj¹cym sk³adnikiem wysokogórskiej fauny Tatr jest poczwarówka pó³nocna, ¿yj¹ca
pod kamieniami w piêtrze kosówki i turni. Poza tym docieraj¹ do Tatr bardzo nieliczne
gatunki po³udniowe, jak np. piramidka naskalna i wschodnie, jak np. widrzyk siwy oraz
ca³a reszta gatunków szeroko rozpowszechnionych w ca³ej rodkowej Europie albo nawet
wykraczaj¹cych daleko poza jej granicê. Gatunki te, ma³o interesuj¹ce
z zoogeograficznego punktu widzenia, tworz¹ oko³o 50% tatrzañskiej malakofauny .
Babiogórski Park Narodowy
Flora Babiej Góry zawiera szereg gatunków gdzie indziej w Beskidach rzadko spotykanych
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i jest niezmiernie interesuj¹ca. Wskutek ró¿nic morfologicznych sk³ad i rozmieszczenie
zespo³ów rolinnych na zboczu pó³nocnym i po³udniowym nie s¹ jednakowe.
W kniei babiogórskiej ¿y³ jeszcze w latach pierwszej wojny wiatowej niedwied,
d³u¿ej przetrwa³ ¿bik i ry, którego spotyka siê i obecnie. W ystêpuje tu tak¿e sarna, dzik,
lis i inne. Ptaki reprezentuj¹ m.in.: cietrzew, g³uszec, jarz¹bek, drozd obro¿ny i puchacz
alpejski.
Babia Góra zwróci³a na siebie uwagê i zainteresowanie nauki ju¿ w drugiej po³owie
ubieg³ego stulecia. Ju¿ wówczas wskazywano na wielkie walory turystyczne tego obszaru.
Szczególn¹ wartoæ naukowo-dydaktyczn¹ ma wystêpuj¹cy tu piêtrowy uk³ad rolinnoci,
jakiego nie spotyka siê w innych pasmach beskidzkich, co ma specjalne znaczenie dla
badañ nad ¿yciem zespo³ów rolinnych w ró¿norodnych warunkach. Poznana flora mchów
Babiej Góry to ponad 200 gatunków rosn¹cych na ró¿nych siedliskach.
Liczba grzybów wielkoowocnikowych szacowana jest na 1100 gatunków, w tym
oko³o 700 zwi¹zanych lasami reglowymi i 400  ze zbiorowiskami piêter wysokogórskich.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ grzyby wystêpuj¹ce w lasach o charakterze
puszczañskim. Spotykane s¹ tam soplówka jod³owa Hericium coralloides, grzybówka
krwawi¹ca Mycena crcoata i purchawka je¿owata Lycoperdon echinatum. Z dobrze
zachowanymi borami górnoreglowymi zwi¹zane s¹ klimaczek pó³nocny Climacocystis
borealis i skórnica fioletowawa Columnocystis abietina. Do grzybów jadalnych na Babiej
Górze zalicza siê nastêpuj¹ce: malak ¿ó³ty, kolarz babka, kolarz czerwony, podgrzybek
brunatny, podgrzybek z³otawy, podgrzybek zaj¹czek, mleczaj rydz, opieñka miodowa,
pieprznik jadalny  kurka. Grzyby truj¹ce i niejadalne na Babiej Górze to: muchomor
sromotnikowy, muchomor jadowity, muchomor czerwony, muchomor plamisty, sromotnik
bezwstydny, ³uskwiak nastroszony, go³¹bek wymiotny, borowik szatañski.
Porosty, ró¿ne w kszta³cie i kolorystyce s¹ liczne w murawach piêtra alpejskiego.
Wzorzec geograficzny Rchizocapron geographicum pokrywa ska³y ¿ó³tawymi skorupami
przypominaj¹cymi mapy  st¹d jego nazwa. Na wielkich polach g³azów piaskowych
pojawiaj¹ siê liczne szaro  czarne plechy kruszownicy zwyczajnej  Umbili-caria
cylindrica. Na humusie zgromadzonym na kamieniach lub korze murszej¹cych pni
chrobotek strojny  Cladonia bellidi zwraca uwagê swoimi czerwonymi owocnikami.
Na pó³nocnych zboczach Babiej Góry najczêstszym gatunkiem paproci jest wietlica
alpejska Athyrium alpestre tworz¹ca zbiorowisko zio³orolowe pod urwiskami i w lukach
wród boru wierkowego, przy granicy lasu. Paproæ ta tworzy tak¿e czêsto, zw³aszcza
w dolinach, bujna warstwê runa w karpackim borze wierkowym. W id³ak jawcowaty
Lycopodlium annotinum wystêpuje w borach wierkowych. W id³ak alpejski Lycopodium
alpinium pojawia siê rzadko w murawach na grzbiecie masywu.
Na podstawie wieloletnich badañ florystycznych przeprowadzonych przez Hugona
Zapa³owicza ustalono listê rolin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego, która
liczy oko³o 700 taksonów. Dwa gatunki: okrzyn jeleni Laserpitium archangelica, bêd¹cy
symbolem Babiogórskiego Parku Narodowego i rogownica alpejska Cerastium alpinum
maj¹ tutaj swoje jedyne stanowiska w Polsce. Bardzo rzadka jest tak¿e tocja alpejska
Tozzia alpina, rzadka jest miesiêcznica trwa³a Lunaria rediviva znaleziona w Jaworzynie,
rze¿ucha trójlistkowa Cardamine trifolia pojawiaj¹ca siê w lasach jod³owych oraz ¿ywokost
sercowaty Symphytun cordatum w lasach bukowych. Sporód gatunków podlegaj¹cych
ochronie prawnej wystêpuje 41 taksonów. Z listy gatunków zagro¿onych w Polsce
wymarciem wystêpuje tu 9, s¹ to: Carex paucioflora, Cerastium alpinum, Dactylorhiza
fuchsii, Dianthus speciosus, Drosera rotundiofolia, Epipactis palustris, Laserpitium
archangelica, Pedicularis hacqueti, Swertia perensis. Na Babiej Górze wystêpuje 70
gatunków rolin wysokogórskich. Gatunki te wystêpuj¹ g³ównie w partiach
podszczytowych.
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Fot.1
Dziewiêæsi³ bez³odygowy  rezerwat £abowiec
Miros³aw ¯ak

Fot.2
Salamandra plamista  rezerwat Wielkiej i Ma³ej Roztoki
Miros³aw ¯ak
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Fot.3
Szablak krwisty
Bartosz Szczerba, Pawe³ Pietrzak, Wojciech Koszyk

Fot.4
Coenagrion puella - £¹tka dzieweczka
Bartosz Szczerba, Pawe³ Pietrzak, Wojciech Koszyk
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Fot.5
Rana esculenta - ¿aba wodna
Bartosz Szczerba, Pawe³ Pietrzak, Wojciech Koszyk

Fot.6
Lacerta agilis - Jaszczurka zwinka
Bartosz Szczerba, Pawe³ Pietrzak, Wojciech Koszyk
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Fot.7
Paj¹k krzy¿ak
Bartosz Szczerba, Pawe³ Pietrzak, Wojciech Koszyk

Fot.8
Lepnica bez³odygowa
Iwona Jarczyk
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Szczególn¹ atrakcj¹ Babiej Góry jest piêtro alpejskie. Fauna alpejska na Babiej
wyró¿nia siê swoist¹ specyfik¹. Piêtro alpejskie jest izolowane znacznymi odleg³ociami od
podobnych w innych wysokich masywach, np. w Tatrach czy Ma³ej Fatrze. Mimo tego
w faunie babiogórskiej nie spotkano dot¹d gatunków endemicznych. Podczas badañ
przygotowuj¹cych opracowanie Planu Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego
doliczono siê 188 gatunków krêgowców. W tym 2 gatunki ryb, 12 gatunków p³azów,
6 gatunków gadów, 119 gatunków ptaków oraz 32 gatunki ma³ych i 17 rednich i du¿ych
ssaków. Liczbê gatunków bezkrêgowców szacuje siê na ponad 3500, w tym samych
chrz¹szczy jest ponad 1500 taksonów. Najwiêkszym ssakiem ¿yj¹cym w Pamie
Babiogórskim jest niedwied brunatny. Obszar Parku Narodowego jest za ma³y, aby
wystêpowa³ stale na jego terenie. Podobna sytuacja jest w przypadku wszystkich wielkich
ssaków i wielu ptaków. W rejonie Babiej Góry pojawiaj¹ siê osobniki stale zamieszkuj¹ce
ostojê znajduj¹c¹ siê w lasach Górnej Orawy na S³owacji. Przychodz¹ one najczêciej
pónym latem w okresie owocowania borówki lub te¿ wczesn¹ wiosn¹. Zdarza siê, ¿e
niektóre osobniki poszukuj¹ na obszarze Parku miejsca do przygotowania legowiska na
zimê zwanego gawr¹. Wilk równie¿ jest raczej sta³ym gociem ni¿ mieszkañcem Babiej.
Drapie¿nik ten wywiera znacz¹cy wp³yw na populacje du¿ych rolino¿erców ,
g³ównie jeleni. Stada (watahy) wilcze zamieszkuj¹ bardzo du¿y area³ i czêsto
przemieszczaj¹ siê na znaczne odleg³oci. Mimo tego widywane w spokojniejszych
rejonach Parku samice (wadery) z m³odymi wilczkami. W odró¿nieniu od wilka ry
zajmuje niewielki stosunkowo obszar i dlatego teren Parku stale zamieszkuje stabilna
populacja tego kota. Jest on te¿ samotnikiem, poluje w nocy, czêsto ukrywa siê w konarach
drzew. Poluje na mniejszych rolino¿erców, g³ównie sarny. Najliczniejszy sporód
drapie¿ników jest lis, spotykany jest na ca³ym obszarze Parku. Jego populacja jest ju¿ na
tyle liczna, ¿e stanowi zagro¿enie dla istnienia wielu gatunków mniejszych zwierz¹t, np.
zaj¹ca czy g³uszca. Borsuk jest stosunkowo najrzadziej spotykany sporód drapie¿ników ,
co wynika z ukrytego trybu ¿ycia, jaki prowadzi. Stale obecne s¹ jego nory na obszarze
Parku. Wydra zwi¹zana jest ze rodowiskiem wodnym i od¿ywia siê rybami. Babia Góra
nie jest bogata w gatunki ryb jednak u swoich podnó¿y ma potoki zarybione, st¹d te¿ i ten
drapie¿nik pojawia siê w obszarze Parku. Jelenie wystêpuj¹ licznie w ca³ym kompleksie
lasów babiogórskich. Okresowo ich populacja na tym terenie, szczególnie latem
zagêszcza siê. Odmiennie zima wy¿sze partie terenu Babiej Góry pozbawione s¹
zwierzyny p³owej. Masyw babiogórski znany jest z regularnych i dobrych rykowisk.
Zwierzêta wykorzystuj¹ teren Parku do rozrodu i wychowu najm³odszego pokolenia.
Jesieni¹ opuszczaj¹ górne partie Babiej, która robi siê pochmurna i niezbyt gocinna.
Sarna zamieszkuje strefê ekotonu, czyli w przeciwieñstwie do jeleni nie tworzy nawet zima
licznych zgrupowañ, wybieraj¹c samotny tryb ¿ycia. Podobnie zachowuje siê zaj¹c,
zajmuje tez podobne tereny. Liczebnoæ jego ci¹gle spada, co jest spowodowane
wzrostem liczby naturalnego wroga, jakim jest lis.przejciow¹ pomiêdzy ró¿nymi
rodowiskami, np. polnym i lenym. Jej liczebnoæ na Babiej stale wzrasta. Jako
ciekawostkê nale¿y wspomnieæ, ¿e zaj¹c zamieszkuje Babi¹ Górê w³¹cznie z obszarem
podszczytowym. Lista gatunków ptaków zamieszkuj¹cych Babia Górê jest bardzo
obszerna i liczy 119 pozycji. Sporód nich wiele gatunków jest rzadkich lub zagro¿onych
wyginiêciem.Jednym z najwiêkszych i najcenniejszych jest g³uszec, spotykany
i obserwowany w kilku rejonach Babiej. Tokuje tutaj i wyprowadza m³ode. Drugi z kuraków
cietrzew zajmuje tereny podobnie po³o¿one, lecz jest jeszcze rzadszy . Znacznie
liczniejszym przedstawicielem kuraków jest jarz¹bek.Sowy na Babiej Górze
reprezentowane s¹ przez kilka gatunków: sowa uralska, puchacz i puszczyk. Podczas
wêdrówki szlakami turystycznymi mo¿na us³yszeæ ptaki piewaj¹ce, np. pierwiosnek,
piecuszek, sikora bogatka, sikora modra, pokrzewka ogrodowa, raniuszek i drozd piewak.
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Specjalnych doznañ s³uchowych dostarczaj¹ liczne dziêcio³y, np. dziêcio³ czarny, dziêcio³
trójpalczasty, dziêcio³ zielonosiny. W pobli¿u potoków ¿wawo uwijaj¹ siê pluszcze oraz
pliszki górskie. Piêtro alpejskie zamieszkuje niewiele gatunków ptaków . Jest ono domen¹
p³ochacza halnego i wiergotka nadwodnego, pustu³ki oraz kruka. Sporód 6 gatunków
gadów najczêciej spotykane s¹: jaszczurka zwinka i ¿mija zygzakowata. Najwiêkszym
sentymentem z p³azów obdarzana jest oczywicie salamandra plamista. Stwierdzona te¿
4 gatunki traszek, wród nich najcenniejsza jest traszka karpacka. Niezwykle bogata jest
fauna bezkrêgowców Babiej Góry i wci¹¿ niepoznana do koñca. Szczególnie gromada
owadów jest bardzo liczna, a w niej zw³aszcza chrz¹szcze s¹ przedmiotem
zainteresowania wielu badaczy przyrody babiogórskiej. Najciekawszym i najbardziej
zagro¿onym wyginiêciem jest biegacz Fabrycjusza zamieszkuj¹cy skupiska g³azów
w piêtrze alpejskim.
Piêtro regla dolnego zajmuje przewa¿aj¹c¹ czêæ masywu. W znakomitej czêci
zajmuj¹ go lasy nosz¹ce znamiê u¿ytkownika gospodarczego. Ich g³ównym sk³adnikiem
sta³ siê wierk, który tworzy monotonne jednowiekowe i jednogatunkowe drzewostany.
Zaledwie niewielk¹ powierzchniê na po³udniowych stokach zdominowa³y lasy jod³owe a na
stokach pó³nocnych buczyny maj¹ce tendencje do ujednolicania swojej struktury
gatunkowej i wiekowej. W miejscach podmok³ych znajduj¹ siê p³aty olszyny bagiennej.
Wszystkie te lasy zagoci³y na terenach gdzie przed wiekami niepodzielnie
królowa³a pierwotna puszcza. Resztki dawnej wietnoci lasów babiogórskich zachowa³y
siê po dzieñ dzisiejszy w okolicach Mokrego Stawku i wzd³u¿ potoku Ja³owieckiego. Per³¹
w koronie Babiej Góry jest Knieja Czato¿añska. Lasy te zachowuj¹ wci¹¿ naturalny,
zbli¿ony do pierwotnego charakter. Cechuj¹ siê one z³o¿ona struktur¹ gatunkow¹, wiekow¹
i piêtrow¹ a równie¿ swoist¹ dynamik¹ rozwojow¹. Wci¹¿ króluj¹ tu potê¿ne, dostojne buki,
jod³y i wierki. Czêæ z nich umiera na stoj¹co. Wiatr je nastêpnie przewraca, przy okazji
czyni¹c spustoszenie w ni¿szych piêtrach. Upad³e olbrzymy powoli obrastaj¹ kobiercem
mszaków i ulegaj¹ rozk³adowi. W zwolnionych miejscach wykrotów masowo obsiewaj¹ siê
s¹siednie drzewa, korzystaj¹c te¿ z lepszego nas³onecznienia. W iele siewek startuje do
walki o wiat³o korzystaj¹c z pni upad³ych drzew i czerpi¹c obficie z ich materii organicznej.
Przyrodnicy opisali fazy rozwoju lasu pierwotnego:
- faza inicjalna, zwana te¿ faz¹ odnowienia;
- faza optymalna;
- faza terminalna  rozpadu, obumierania.
Opis rozpoczniemy od fazy rozpadu starodrzewia. Charakteryzuje siê ona
obecnoci¹ licznych z³amanych lub przewróconych olbrzymich k³ód tworz¹cych ponury
krajobraz zniszczenia. Jak siê wydaje, znaczna czêæ naturalnych lasów babiogórskich
wchodzi w t¹ fazê rozwoju. Drzewostan siê rozlunia stwarzaj¹c mo¿liwoæ naturalnej
regeneracji. W ten sposób zapewnione jest trwanie lasu. Rozpoczyna siê faza inicjalna.
Nieprzeliczone siewki i m³ode drzewka zajmuj¹ przestrzeñ miêdzy pojedynczymi, starymi,
czêsto martwymi i z³amanymi drzewami. Najsilniejsze m³ode buki hamuj¹ rozwój s¹siadów
powoduj¹c ich obumieranie. Mimo tego pn¹ce siê w górê odnowienie buka czêsto tworzy
silnie zwarty g¹szcz. Drugim wa¿nym gatunkiem pierwotnych buczyn jest jod³a
wybieraj¹ca miejsca do rozwoju ma³o nachylone i tworz¹ca luniej zwarte m³ode pokolenia
o bogatej strukturze. wierk i jawor w naturalnych warunkach regla dolnego stanowi¹
zaledwie domieszkê. Po kilkudziesiêciu latach drzewostan wkracza w optymaln¹ fazê
rozwoju. Drzewa osi¹gaj¹ maksymalne rozmiary, zwarcie drzewostanu jest pe³ne,
struktura wysokociowa drzewostanu upraszcza siê w kierunku jednopiêtrowej. W lesie
naturalnym te trzy fazy rozwojowe wystêpuj¹ mozaikowo obok siebie na niewielkich
powierzchniach. Rzadko wystêpuje obumieranie drzewostanu na du¿ych obszarach. Buki,
jod³y i wierki rosn¹ce w Puszczy Karpackiej na Babiej Górze nale¿¹ do najwiêkszych
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okazów drzew w Polsce. Wiele starych buków osi¹ga 36 m wysokoci i obwód do 3 m.
Jeszcze wiêksze s¹ jod³y. Najwiêksza z nich zwana Grub¹ Jod³¹ ros³a przed wiekiem pod
Czarna Hal¹. Jej wymiary by³y imponuj¹ce  50 m wysokoci i 4 m obwodu. Podstawa pnia
drzewa zosta³a zrekonstruowana, aby zachowaæ pamiêæ o tym olbrzymie. Dzi podobne
okazy jod³y mo¿na spotkaæ w Kniei Czato¿añskiej.
Buczyna karpacka. Zespó³ ten zajmuje najwiêksze powierzchnie w reglu dolnym.
Szeroko jest rozpowszechniony zw³aszcza na stoku pó³nocnym. Jest bardzo zró¿nicowany
ekologicznie. Wyranie wyodrêbniaj¹ siê w jego obrêbie cztery podzespo³y:
- Podzespó³ typowy. Podzespó³ ten zajmuje ¿yniejsze siedliska w obrêbie buczyny
karpackiej i wystêpujê czêciej w ni¿szych po³o¿eniach z gleb¹ bogatsza w humus.
W drzewostanie czêsto wystêpuje jawor. Wród charakterystycznych gatunków
odnajdujemy dwa gatunki ¿ywca: cebulkowy i gruczo³owaty, marzannê wonn¹, przetacznik
górski i wiecznie zielony paprotnik kolczysty. Niektóre inne gatunki mog¹ wystêpowaæ
³anowo: szczyr trwa³y, niecierpek wielkokwiatowy i gwiazdnica gajowa.
- Podzespó³ z czosnkiem niedwiedzim . Zajmuje naj¿yniejsze siedliska
towarzysz¹ce ma³ym, p³ytkim dolinkom wzd³u¿ potoków. Pón¹ wiosna, kiedy czosnek
niedwiedzi jest w pe³ni kwitnienia ca³y las jest wype³niony jego zapachem. Czosnek
zajmuje podmok³e obni¿enia terenu, podczas gdy na wyniesieniach w pobli¿u pni drzew
pojawiaj¹ siê gatunki borowe, przede wszystkim Vaccinium myrtillus.
- Podzespó³ z kostrzew¹ len¹. Gatunkiem wyró¿niaj¹cym podzespó³ jest Festuca
altissima. Wystêpuje on na starszych, kwanych glebach brunatnych na niewielkich
grzbietach i sk³onach.
- Podzespó³ paprociowy. W podzespole tym zaznacza siê du¿y udzia³ gatunków
borowych i ogólnolenych. Trwale zwi¹zane s¹ z tym zbiorowiskiem: Athyrium
distentifolium, Dropteris carthustiana, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Dryopteris
dialatata. P³aty tego podzespo³u s¹ zwykle usytuowane w strefie przejciowej miêdzy
reglem dolnym a reglem górnym.
Zespó³ kwanej buczyny górskiej. Zbiorowisko wystêpuje tylko na terenach
przy³¹czonych do Parku z nadlenictwa Sucha. W drzewostanie przewa¿a buk,
a gatunkiem charakterystycznym runa jest Luzula luzulodies.
Zespó³ lasu jaworowego. Wystêpuje na ograniczonych powierzchniach stoku pó³nocnego.
W drzewostanie dominuje jawor, wystêpuje równie¿ buk i wierk. W runie gatunkiem
charakterystycznym jest Lunaria rediviva.
Zespó³ jaworzyny karpackiej. Jest to azonalne zbiorowisko zajmuj¹ce bardzo
charakterystyczne siedliska. S¹ to zwykle strome zbocza, gdzie czêsto dochodzi do
powstawania obrywów skalnych. Zespó³ najczêciej wystêpuje na pograniczu regli dolnego
i górnego pó³nocnych stoków. Gatunkami wyró¿niaj¹cymi ten zespó³ s¹ jarz¹b pospolity
w drzewostanie i Aruncus dioicus w runie. Warstwa runa jest szczególnie bogata i zwarta.
Do gatunków charakterystycznych nale¿¹ gatunki zio³orolowe; parzyd³o lene i czerniec
gronkowy. Liczne s¹ paprocie jak: wietlica alpejska, wietlica samicza, narecznica samcza,
narecznica szerokolistna, paprotnik kolczysty i nieco mniejsza zachy³ka trójk¹tna, oraz
trawy  prosownica rozpierzch³a i inne roliny zielne, np. miodunka æma.
Zespó³ mezofilnej jedliny. Zespó³ wystêpuje g³ownie w ni¿szych po³o¿eniach regla
dolnego. Wiêksze powierzchnie zajmuje na stokach po³udniowych. Piêkne starodrzewia
i m³odniki jod³owe mo¿na zaobserwowaæ przy szlaku zielonym z Zubrzycy do Krowiarek.
Gatunek charakterystyczny dla zespo³u  przytulia okr¹g³olistna. Czêste s¹ ponadto: Carex
pilulifera i kosmatka ¿ó³tawa, a tak¿e podbia³ek alpejski. Na obszarach by³ych lasów
gospodarczych drzewostan jest zdominowany przez wierka, co wiadczy
o zniekszta³ceniu sk³adu gatunkowego.
Zespó³ boru mieszanego dolnoreglowego. W drzewostanie dominuje wierk i buk
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z niewielkim udzia³em jod³y. Zespó³ ten zajmuje znaczne obszary regla dolnego po obu
stronach Babiej Góry, szczególnie na stokach po³udniowych. Wytwarzaj¹ siê tu gleby
bielicowe. Gatunkiem charakterystycznym jest podrzeñ ¿ebrowiec.
Runo z³o¿one jest te¿ z nastêpuj¹cych gatunków charakterystycznych: narecznica
szerokolistna, Luzula sylvatica, w wielu miejscach masowo obradza borówka czarna.
Bogata jest warstwa mszaków, któr¹ reprezentuje m.in. wid³oz¹b. wierk w tym zespole
znajduje najlepsze warunki rozwoju. Najwiêksze osobniki przekraczaj¹ 40 m wysokoci
i 1 m rednicy pnia. Na terenach przy³¹czonych do Parku w drzewostanach nie ma
zupe³nie buka, a udzia³ jod³y jest niewielki.
Zespó³ jedliny bagiennej. Zbiorowisko zio³orolowej jedliny wystêpuje na niewielkich
podmok³ych obszarach stoku pó³nocnego. Gatunkiem wyró¿niaj¹cym ten zespó³ jest
Chaerophyllum hirsutum. W drzewostanie panuje Picea abies wraz z Abies alba.
Zespó³ olszyny bagiennej. Jeden z zespo³ów azonalnych. W ystêpuje wzd³u¿ dolin
niektórych potoków a zw³aszcza w obszarach ródliskowych. W drzewostanie wystêpuje
olsza szara  gatunek charakterystyczny zespo³u. Oprócz tego pojawia siê tak¿e olsza
czarna. Runo sk³ada siê z gatunków charakterystycznych, np. wierk orzêsiony,
ledziennica skrêtolistna. Jest to jeden z najbogatszych w gatunki rolin naczyniowych
zespo³ów lenych na Babiej Górze.
Zespó³ olszyny karpackiej. Drzewostan podobnie jak w zespole poprzednim tworzy
g³ównie olsza szara. W warstwie rolinnoci zielnej wystêpuj¹ Symphytum tuberosum
i Aegopodium podagraria, których brak w zespole olszyny bagiennej. Jest to najbogatszy
florystycznie zespó³ leny masywu Babiej Góry.
Zespó³ górskiej wierczyny na torfie. Wystêpuje wy³¹cznie na po³udniowym stoku
Babiej Góry na obrze¿u torfowisk wysokich i przejciowych w reglu dolnym. Drzewostan
buduje wierk z niewielka domieszk¹ jod³y. W runie panuj¹ krzewinki: Vacinium myrtyllus
i Vacinium vitisidaea. W p³atach zespo³u szczególnie obficie rozwijaj¹ siê mszaki.
Gatunkiem panuj¹cym jest torfowiec.
Bór wierkowy, buduj¹cy piêtro regla górnego otacza nieprzerwanym pasem ca³y
masyw Babiej Góry. Lasy te stanowi¹ najbardziej pierwotne, nietkniête prawie ludzk¹ rêk¹
obszary Parku Narodowego. Od do³u granica regli jest ma³o wyrana, przyjmuje siê, ¿e jest
ona na wysokoci 1150 m n.p.m. Pierwotny bór wierkowy miesza siê tu z borem
mieszanym regla dolnego. W wielu miejscach znajduj¹ siê p³aty jaworzyny karpackiej.
Panuj¹cym niepodzielnie w reglu górnym jest wierk. W dolnej czêci regla tworzy
on silnie zwarte, wysokie drzewostany. Ze wzrostem wysokoci nad poziom morza
wierki staj¹ siê coraz ni¿sze, pnie drzew s¹ bardziej zbie¿yste i gêciej uga³êzione.
Zwarcie drzewostanu siê zmniejsza, lecz nie równomiernie. Drzewa chroni¹c siê
przez zaostrzaj¹cymi siê warunkami klimatycznymi grupuj¹ siê po kilka lub kilkanacie
osobników tworz¹c tzw. biogrupy.W miejscach wystawionych na dzia³anie silnych wiatrów
wierk ronie w formie sztandarowej. Górna granica regla zwieñczona jest barwnymi
jesieni¹ laskami jarzêbinowymi. Tworz¹ one zespó³ Athyrio  Sorbetum. Buduje go g³ównie
jarz¹b pospolity, gatunkiem wyró¿niaj¹cym siê jest paproæ wietlica alpejska. W miejscach
bardziej stromych, urwistych i skalistych pojawia siê jaworzyna karpacka. W ynika to
z w³aciwoci jawora, który w porównaniu z p³asko korzeni¹cym siê wierkiem potrafi
opanowaæ tak trudne siedlisko. Bogata jest warstwa krzewów. Czêsto spotyka siê
porzeczkê skaln¹ i ró¿ê alpejsk¹. Na niewielkich skrawkach znajduj¹ siê zarola wierzby
l¹skiej tworz¹cej zespó³ Salicetum silesiace. Dominuj¹cym zespo³em w reglu górnym jest
zachodniokarpacka wierczyna górnoreglowa. W yodrêbniono w nim 4 podzespo³y:
- Podzespó³ typowy. Podzespó³ typowy zajmuj¹cy najwiêksz¹ powierzchniê,
wyró¿nia go podbia³ek alpejski i mia³ek pogiêty; fragmentarycznie wystêpuj¹ pozosta³e.
- Podzespó³ paprociowy.
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- Podzespó³ z trzcinnikem ow³osionym.
- Podzespó³ z borówk¹ czarn¹.
wierczyna górnoreglowa jest zespo³em ubogim w warstwie drzew, podobnie jest
w warstwie krzewów, wystêpuj¹ tu zaledwie wiciokrzew czarny i porzeczka skalna.
Natomiast warstwa runa i najni¿sza mszysta s¹ bardziej bogate i urozmaicone gatunkowo.
W runie panuj¹ borówka czarna, narecznica szerokolistna i wietlica alpejska.
Charakterystycznymi gatunkami w runie s¹ te¿: kosmatka ¿ó³tawa, listera sercowata
i wid³ak godzisty. Licznie reprezentowane s¹ mchy: Plagiothecium undulatum,
Plagiothecium curvifolium, Politrychum attenuatum i Dicranum scoparium. Sporód
w¹trobowców wystêpuj¹: Bazzania trilobata i Barbilophozia lycopodioides.
Ca³y masyw powy¿ej górnej granicy lasu otoczony jest pasem kosówki. Wród
kosodrzewiny pojawiaj¹ siê jeszcze wierki w postaci niskich szpalerów . Na po³udniowych
zboczach krzewy kar³owatego ja³owca halnego czêsto zastêpuj¹ kosodrzewinê.
Ciemnozielona barwa kosodrzewiny nie zmienia siê przez ca³y rok. W warstwie
krzewów najbardziej charakterystyczna jest domieszka jarzêbiny. Jej licie jasnozielone
wiosn¹ i czerwonawe jesieni¹ pozwalaj¹ na jej ³atwe rozpoznanie z daleka. Jarzêbinie
zwykle towarzyszy wierzba l¹ska, ró¿a alpejska, wiciokrzew czarny i porzeczka skalna.
Warstwa zielna z licznymi gatunkami zio³orolowymi i paprociami jest równie¿
bogata. W runie obok borówki czernicy i brusznicy wystêpuje borówka pijanica.
W warstwie mszystej mchom spotykanym zwykle w borach, towarzysz¹ czêsto torfowce,
szczególnie wa¿ne dla retencji wody po silnych opadach deszczu. Kêpy kosodrzewiny
wraz ze wzrostem wyniesienia, gdy pogarszaj¹ siê warunki klimatyczne staj¹ siê coraz
mniej zwarte i coraz ni¿sze. W lukach pojawiaj¹ siê inne zespo³y rolinne, zgodne z typem
siedliska zbiorowiska zio³oroli. Najpospolitsze i najbardziej barwne s¹ zio³orola mi³osny
górskiej z fioletowo  ró¿owymi kwiatami, ciemnoniebieskimi modrzyka górskiego
i intensywnie ¿ó³tymi omiega górskiego. Bia³o kwitn¹cy jaskier platanolistny i z³ocieñ
okr¹g³olistny oraz fioletowy bodziszek leny wzbogacaj¹ paletê barwn¹. W yró¿nia siê te¿
wspaniale ciemiê¿yca zielona. Typowe s¹ tak¿e zio³orola paprociowe utworzone przez
wietlicê alpejsk¹. W miejscach szczególnie trudno dostêpnych bardzo rzadko ju¿ niestety
mo¿na spotkaæ rolinê bêd¹c¹ symbolem Babiogórskiego Parku Narodowego okaza³ego
okrzyna jeleniego.ego bia³ozielone kwiaty tworz¹ ogromne baldachy , siêgaj¹ce 2 m
wysokoci. Luki wród kêp kosodrzewiny wype³niaj¹ gêste ³any borówki czarnej, tworz¹ce
borówczyska. Borówka na miejscach nas³onecznionych, przeciwnie ni¿ w cienistych
borach wierkowych kwitnie obficie. Pónym latem kêpy s¹ dos³ownie pokryte
granatowymi jagodami. Na stoku po³udniowym towarzysz¹ jej czerwone owoce brusznicy .
Borówka ta ³¹cznie z ba¿yn¹ czarn¹ tworzy zespó³ borówczysk ba¿ynowych
wystêpuj¹cych na p³ytkich glebach murszowo torfowych. S¹ one bogate obecnoci¹
licznych torfowców i porostów. Na stoku pó³nocnym czêæ rumoszu skalnego zajmuj¹ ³any
traworoli. Tworzy je g³ównie trzcinnik ow³osiony. Kolorystycznie wyró¿niaj¹ siê tu goryczka kropkowana i prosienicznik jednog³ówkowy. Na pó³kach skalnych w specyficznych
warunkach pojawia siê murawa naskalna z kostrzew¹ pstr¹. Zbiorowisko to o ³aciñskiej
nazwie Saxifrago  Festu  cettum versicoloris babiogorense wystêpuje wy³¹cznie na
Babiej Górze i jest jej najpiêkniejsz¹ wizytówk¹. Spotkaæ go mo¿na na urwiskach Sokolicy ,
Koció³ków, tak¿e wzd³u¿ Akademickiej Perci oraz pod Diablakiem. Versicoloris jest
jednym z najbogatszym zbiorowisk Babiej Góry, skupiaj¹ siê w nim g³ównie gatunki
wapieniolubne. Oprócz kostrzewy pstrej licznie wystêpuje jaskier skalny oraz skalnica
gronkowa. W szczelinach skalnych rosn¹: godzik skalny, zerwa kulista i wierzbnica
karpacka. Wiosn¹ w wielu miejscach masowo zakwita sasanka alpejska.
Wystêpuj¹ tu gatunki przystosowane do szczególnie trudnych warunków
klimatycznych. Okres wegetacji skraca siê niekiedy do 3 miesiêcy. Wymusza to u rolin
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koniecznoæ specjalnych przystosowañ i zachowañ. W yró¿niono tu niewiele zespo³ów
rolinnych, najbardziej znane to:
- Murawy wysokogórskie z sitem skucin¹.
- Murawy wysokogórskie z kosmatk¹ brunatn¹.
Sporód niewielu gatunków zdolnych przetrwaæ tak niegocinne warunki rozwoju
napotkaæ mo¿na nastêpuj¹ce: sit skucina, zawilec narcyzowy, sasanka alpejska, mia³ek
pogiêty, kosmatka brunatna, kostrzewa niska, wierzba zielna. Endemicznym gatunkiem
jest maleñka rogownica alpejska gnie¿d¿¹ca siê w szczelinach bloków skalnych. Poza
Babi¹ Gór¹ nie wystêpuje w Polsce. Jest te¿ z uwagi na swe specyficzne upodobania
bardzo zagro¿ona wyginiêciem.
Gorczañski Park Narodowy
Utkany z buków, jode³ i wierków p³aszcz lasów wraz z kwiecistymi dywanami polan
i hal, stanowi¹ aktualna szatê rolinn¹ Gorców, podkrelaj¹c¹ atrakcyjnoæ ich krajobrazu.
Oprócz walorów estetycznych szata rolinna chroni góry przed erozj¹ i kszta³tuje lokalny
klimat, warunkuj¹c w du¿ym stopniu ¿ycie mieszkañców licznych wsi i osiedli po³o¿onych
u ich podnó¿y. Naturalne, czêsto niemal pierwotne ekosystemy lene s¹ ostoj¹ ¿ycia
swoistym kosmosem milionów mikroorganizmów: bakterii, grzybów, i zwierz¹t, którego
bogactwa gatunków i mechanizmu funkcjonowania w pe³ni nie znamy. Kwieciste hale,
polany i zarola s¹ siedliskiem ogromnej liczby gatunków rolin zielnych i drobnych
zwierz¹t, zw³aszcza wielu grup owadów. Dziêki bogatej i zró¿nicowanej szacie rolinnej
i zwi¹zanej z ni¹ faunie, Gorce odznaczaj¹ siê wielk¹ ró¿norodnoci¹ biologiczn¹, której
zachowanie dla przysz³ych pokoleñ jest spraw¹ najwy¿szej wagi.
W Gorcach podobnie jak w innych obszarach górskich w miarê wzrostu wysokoci
nad poziomem morza zmieniaj¹ siê warunki klimatyczne i glebowe, a wraz z nimi sk³ad
gatunkowy flory i fauny. Dominuj¹ce zbiorowiska rolinne tworz¹ w krajobrazie doskonale
widoczne strefy wysokociowe, okrelane mianem piêter rolinnych. Gorczañskie lasy
i hale le¿¹ w obrêbie trzech piêter: pogórza, regla górnego i regla dolnego. Ka¿de z nich
jest siedliskiem innych typów zbiorowisk lenych, które stanowi¹ o bogactwie
i ró¿norodnoci gorczañskich ekosystemów.
Rozpostarte u podnó¿a Gorców do wysokoci 450  600 m n.p.m. piêtro pogórza
by³o, domen¹ ¿yznych, wielogatunkowych lasów liciastych, zwanych gr¹dami, w których
g³ówna role odgrywa³y rodzime dêby i lipy. W dolinach sporych ju¿ na pogórzu potoków,
ros³y równie¿ wielogatunkowe lasy liciaste okrelane ³êgami. Ni¿sze terasy, stawiaj¹ce
czo³a czêstym wezbraniom wód opanowa³a olsza czarna, a przy wiêkszych rzekach, tak¿e
topole i wierzby. Na wy¿szych terasach ros³y ³êgi jesionowo  wi¹zowe. Niestety pogórze
mieci siê w ca³oci w obrêbie korzystnego dla osadnictwa i uprawy roli piêtra
klimatycznego umiarkowanie ciep³ego, Przez, co wiêkszoæ lasów zosta³a wyciêta.
Fragmenty grodów i ³êgów ocala³y g³ównie w pobli¿u cieków wodnych i na stromych
skarpach, najliczniej od strony doliny Dunajca. Powy¿ej pogórza, do wysokoci
1050  1200 m n.p.m. rozci¹ga siê regiel dolny i zasadniczo pokrywa i zasadniczo
pokrywa siê z wyró¿nionym przez klimatologów piêtrem umiarkowanie ch³odnym,
niekorzystnym dla rolnictwa szczególnie w swej górnej czêci. Dziêki temu zachowa³y siê
jeszcze naturalne biocenozy lene, które s¹ odwieczna domen¹ lasów
bukowo  jod³owych z domieszka wierka. Jod³a przywi¹zana do gleb wilgotniejszych
i ciê¿szych zwykle ustêpuje liczniej w dolnej czêci stoków, natomiast wy¿sze partie
powy¿ej 900 m. na ogó³ opanowuj¹ liczne buczyny, chocia¿ wzajemne relacje ilociowe
miêdzy tymi dwoma, króluj¹cymi w reglu dolnym gatunkami, trudno poddaj¹ siê regu³om.
Regiel dolny zajmuje oko³o 90% powierzchni Gorców. Skupiaj¹ siê w nim najcenniejsze i najmniej zmienione lasy Gorców, wród których wyró¿niono szeæ zespo³ów
rolinnych. Najbardziej charakterystycznym zbiorowiskiem lenym regla dolnego jest
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buczyna karpacka tworz¹ca, niemal zwarty pas w wysokoci 800  1050 m n.p.m.
Dla najni¿szej czêci typowym zespo³em lenym jest tak¿e du¿a grupa zbiorowisk
nielenych, z których najciekawszymi s¹: zio³orola nadpotokowe z lepiê¿nikiem
wy³ysia³ym, z omiegiem górskim i parzyd³em, m³aki turzycowe, a na terenach trwale
wylesionych ¿yzne ³¹ki mietlicowe i ostro¿eniowe.
Na najwy¿szych szczytach, w postaci ukonych czap zadartych od po³udnia
i nasuniêtych ku pó³nocy, rozwijaj¹ siê bory wierkowe  nazywane reglem górnym.
W zale¿noci od wystawy i rzeby terenu, granica miêdzy reglem dolnym i górnym
mo¿e obni¿aæ siê do 1050 m. n.p.m. Zasiêg regla górnego wyznacza górna granica lasu.
Nawet najwy¿sze szczyty gorczañskie jej nie osi¹gaj¹ gdy¿, w Beskidach Zachodnich
przebiega na wysokoci 1350  1450 m n.p.m. warto zwróciæ uwagê, ¿e bory wierkowe
porastaj¹ce szczytowa kopu³ê Turbacza przyjmuj¹, charakterystyczn¹ dla strefy górnej
granicy lasu, strukturê boru lunego, w której wierki tworz¹ wyrane biogrupy. Niestety te
unikalne dla Gorców drzewostany nie s¹ obecnie objête ¿adn¹ form¹ ochrony i tym samym
nara¿one na nadmiern¹ i niepotrzebn¹ eksploatacjê. W iêkszoæ regla górnego znajduje
siê w granicach GPN, w którym zajmuje 17% powierzchni lenej i w ca³oci podlega
ochronie cis³ej. Bory górnoreglowe le¿¹ w piêtrze klimatycznym ch³odnym i odznaczaj¹
siê ubóstwem biocenoz, co zwi¹zane jest z surowoci¹ klimatu i ma³¹ ró¿norodnoci¹
warunków siedliskowych. Dominuje tu jeden zespó³ leny - górnoreglowy bór karpacki,
zwi¹zany wy³¹cznie z tym piêtrem rolinnym. W opisywanym piêtrze znajduje siê
wiêkszoæ najbardziej rozleg³ych gorczañskich polan, gdzie obok dominuj¹cych obecnie
³¹k z psi¹ trawka lub mia³kiem darniowym spotyka siê szereg interesuj¹cych zespo³ów
rolinnych  m.in. traworola z ciemiê¿yc¹ zielon¹, m³aki turzycowe, a tak¿e ubogie
gatunkowo borówczyska, maj¹ce tu g³ówne centrum wystêpowania.
Urzekaj¹ca fantazja kszta³tów rosochatych buków, strzelistych wierków
i gigantycznych jode³, têtni¹ce ¿yciem wiosennego dnia, upione ca³unem niegu, koj¹ce
spokojem letniego po³udnia, roziskrzone mrozem zimowej nocy , osnute oparami
porannych mgie³, p³on¹ce barwami jesiennego wieczoru, o ka¿dej porze dnia i roku maj¹
gorczañskie lasy nieprzeparty urok, poci¹gaj¹cy na równi ze wspania³ymi krajobrazami
i rozleg³ymi panoramami. Lasy Gorców tworz¹ w zasadzie trzy gatunki drzew: wierk, buk,
jod³a, z minimalna domieszka jaworu, olszy czarnej i jarzêbiny. Dziêki badaniom
prowadzonym przez Gorczañski Park Narodowy, mo¿na stwierdziæ, ¿e wskutek
spontanicznej sukcesji lub zamierzonej przebudowy, w drzewostanach parku zachodz¹
korzystne zmiany. Zmala³ udzia³ wierka z 53% do 44% wzrós³ udzia³ buka z 31% do 40%
a udzia³ jod³y utrzymuje siê na zbli¿onym poziomie 16  14 %. Zespo³y lene zwi¹zane
z Polska ni¿ow¹ i pogórzem spotykane obecnie na terenie Gorców wystêpuj¹
fragmentarycznie. Dominuj¹cy niegdy zespó³ gr¹du Tilio  Carpinetum zachowa³ siê
najliczniej na wschodnim krañcu Gorców, w prze³omowej czêci doliny Dunajca, niestety
poza granicami parku narodowego. Na terenie GPN mo¿na spotkaæ dwa niewielkie p³aty
gr¹dów, poza g³ównym kompleksem lenym. S¹ to wspomniany fragment starodrzewu
lipowego w górnym parku podworskim w Porêbie Wielkiej oraz niewielki lasek na stokach
Myszycy, ko³o osad lenych w Lubomierzu. Najbardziej rozpowszechnionym ekosystemem
lenych Gorców jest zespó³ ¿yznej buczyny karpackiej zró¿nicowany na szereg
podzespo³ów i wariantów. rodkowe, wyrównane partie stoków zajmuje podzespó³ typowy,
wilgotne ródliska s¹ domena buczyn z czosnkiem niedwiedzim lub, przy glebach bardziej
kamienistych, z miesi¹cznica trwa³¹. Na po³ogich grzbietach i w najwy¿szych partiach
rosn¹ warianty ubogie lub przejciowe do regla górnego. Na uwagê zas³uguje spotykany
w dolinie Olszowego Potoku podzespó³ buczyny karpackiej z rze¿uch¹ trójlistkow¹, który
dalej na wschód wystêpuje jedynie w Pieninach Zachodnich, a geobotanicznie zwi¹zany
jest z Beskidem l¹skim i ¯ywieckim. Mniej ¿yzne siedliska w reglu dolnym s¹ domen¹
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mezotroficznych lasów jod³owych, jednak udzia³ w tych zespo³ów w Gorcach jest bardzo
skromny, oko³o 1%. Na siedliskach najubo¿szych, czêsto u podnó¿y stoków lub w strefie
przejciowej miêdzy reglami, wystêpuj¹ dolnoreglowe bory jod³owo  wierkowe. S¹ to
najzasobniejsze ekosystemy lene Gorców, w których jod³a i wierk znajduj¹ optymalne
warunki rozwoju. Czêsto erodowane, w¹skie terasy górskich potoków opanowuje olsza
szara, tworz¹c bardzo bogaty florystycznie zespó³ nadrzecznej olszy górskiej. Równie¿
olsza szara panuje w bagiennych m³akach z knieci¹ górsk¹, okrelonych jako zespó³
górskiej olszyny bagiennej. Chocia¿ ³¹czna powierzchnia tych olszyn w GPN stanowi
u³amek procenta, te niewielkie zbiorowiska lene maj¹ olbrzymie znaczenie jako ostoja
wielu rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny. Najwy¿ej po³o¿onym zespo³em lenym
jest górnoreglowy bór karpacki, zró¿nicowany w Gorcach na 4 podzespo³y. Na pó³nocnych,
stromych stokach wystêpuje najczêciej podzespó³ paprociowy, bardziej ³agodne stoki
zajmuje podzespó³ typowy, a z po³ogimi grzbietami zwi¹zane s¹: podzespó³ borówkowy
oraz najrzadszy podzespó³ trawiasty. Na pozasnujowych zrêbach rozwinê³y siê ró¿ne
stadia regeneracyjno  sukcesyjne boru górnoreglowego, z bardzo interesuj¹cymi laskami
jarzêbinowymi. W wielu miejscach na granicy miêdzy reglami wykszta³caj¹ siê interesuj¹ce
zbiorowiska stref przejciowych miedzy zespo³ami ¿ywych buczyn i ubogiej wierczyny .
Sporód 33 zbiorowisk rolinnych wyró¿nionych w Gorczañskim Parku Narodowym,
19 to zespo³y nielene zwi¹zane g³ównie z polanami oraz m³akami i zio³orolami nad
potokami. Na polanach g³ównym zbiorowiskiem jest bardzo kwiecista reglowa ³¹ka
mietlicowo  mieczykowa, która w typowej postaci odznacza siê bogatym sk³adem
gatunkowym. Wiosna zakwita tu masowo szafran spiski zwany popularnie krokusem,
a latem rzadki ju¿ w Gorcach mieczyk dachówkowaty oraz storczyca kulista, gó³ka
ostrogowa i wiele innych rolin. Do bardzo interesuj¹cych zbiorowisk nale¿¹ traworola
rozpowszechnione na wy¿ej po³o¿onych polanach. Charakterystyczny wygl¹d nadaj¹ im
okaza³e byliny: osi¹gaj¹ca 1,5 m wysokoci ciemiê¿yca zielona, wiechlina Chaixa, omieg
górski w wielkich ¿ó³tych koszyczkach kwiatowych, jarzêbiec pomarañczowy i bia³o
kwitn¹cy jaskier platanolistny.
Okresowo podmok³e czêci polan, zw³aszcza ni¿ej po³o¿onych s¹ siedliskiem
wilgotnych ³¹k ostro¿eniowych Cirsietum rivularis. Dziêki wystêpowaniu masowo
zakwitaj¹cych, w ró¿nych porach roku, ¿ó³tych knieci (kaczeñców), purpurowych ostro¿eni,
ró¿owych firletek i rdestów zespó³ ten nale¿y do najbardziej malowniczych zbiorowisk
Gorców. Równie cenny i interesuj¹cy jest zespó³ m³aki koz³kowo  turzycowej flavae,
szczególnie charakterystyczny latem, dziêki owocuj¹cym na bia³o we³niakom: w¹skolistnej
i szerokolistnej. M³aki turzycowe, wykszta³caj¹ce siê w rejonie ródlisk i wycieków;
odznaczaj¹ siê szczególnie du¿ym udzia³em chronionych gatunków storczyków . Rosn¹ tu:
storczyk szerokolistny i plamisty, kruszyk b³otny, storczyca kulista, gó³ka d³ugoostrogowa,
listera jajowata. Z rzadkich w górach rolin torfowiskowych, zwi¹zanych wy³¹cznie
z m³akami, mo¿na wymieniæ t³ustosza zwyczajnego, bobrka trójlistkowego, gnidosza
b³otnego i fio³ka b³otnego.
Do ubo¿szych w gatunki zbiorowisk, zajmuj¹cych ostatnio coraz wiêksze
powierzchnie, nale¿¹ ³¹ka z bliniaczk¹ psia trawka i borówczyska. £¹ka z bliniaczka
zwana popularnie psiar¹, dominuje na wy¿ej po³o¿onych polanach o zakwaszonych
glebach. Obok panuj¹cej bliniaczki, w niskiej darni tego zbiorowiska, maja swe ostoje
rzadkie gatunki alpejskie: piêciornik z³oty, kuklik górski, jastrzêbiec alpejski, macierzanka
alpejska, tymiotka alpejska i inne. Du¿a czêæ psiar bliniaczkowych nie u¿ytkowanych
pastersko i konie zaros³a borówk¹ czarna i przekszta³ci³a siê w zbiorowisko borówczysk,
które rozprzestrzeni³o siê w ostatnich dziesiêcioleciach na wielu gorczañskich polanach.
Dalszym etapem rozwoju rolinnoci s¹ m³odniki wierkowe, a na ni¿ej po³o¿onych
i ¿yniejszych polanach zwarte zarola maliny, stanowi¹ce ogniwo sukcesji w kierunku
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Fot.9
Rusa³ka pawik  okolice ¯egiestowa
Miros³aw ¯ak

Fot.10
Wawrzynek wilcze³yko z motylem rusa³k¹ pokrzywnik  okolice Mochnaczki
Miros³aw ¯ak
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Fot.11
Pejza¿ z mniszkiem  Dolina Popradu
Miros³aw ¯ak

Fot.12
Oko w oko z puszczykiem
Mateusz Ksi¹¿kiewicz

26

Fot.13
Puszczyk - stra¿nik w³asnego terytorium
Mateusz Ksi¹¿kiewicz
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Fot.14
Piêkno tkwi w paprociach
Mateusz Ksi¹¿kiewicz

Fot.15
Flora Beskidzkiego Morskiego Oka
Mateusz Ksi¹¿kiewicz
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Fot.16
Kwiczo³ w gniedzie nad brzegiem jeziorka
Mateusz Ksi¹¿kiewicz

Fot.17
D¹b czerwony
Micha³ Æwierzyk
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lasów liæiastych. Obecnoæ w szacie rolinnej Gorców setek polan ródlenych,
rozrzuconych po ca³ym obszarze, ma olbrzymie wartoci krajobrazowe i przyrodnicze,
zw³aszcza dla ochrony ró¿norodnoci biologicznej. Ma tu swe g³ówne siedliska oko³o 25 
30% flory i fauny, w tym wiêkszoæ wystêpuj¹cych w Gorcach rzadkich gatunków
wysokogórskich, podlegaj¹cych ochronie prawnej, czy te¿ zaliczanych do kategorii
zagro¿onych w skali kraju. Zachowanie ekosystemów polan reglowych jest wa¿nym
zagadnieniem dla ochrony przyrody i krajobrazu Parku. Szczegó³owa inwentaryzacja
i waloryzacja uwzglêdniaj¹ca aspekty przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe wykaza³a, ¿e
zachowania i zabiegów ochrony czynnej wymaga co najmniej 2/3 polan. W planie ochrony
przewidziano wykaszanie rolinnoci zielnej oraz okresowe usuwanie nalotów drzew
i krzewów, w celu utrzymania w typowej postaci ekosystemów ³¹kowych, traworoli i m³ak.
Przewiduje siê tak¿e przywrócenie pasterstwa, jako formy ochrony czynnej, na wiêkszych
kompleksach polan w rejonie Turbacza i Kud³onia, na których wypasy mia³y miejsce
jeszcze w ostatnich latach.
W Gorcach zachowa³a siê bogata flora charakterystyczna dla lesistych pasm
Beskidów Zachodnich. Stwierdzono tu 944 gatunki rolin naczyniowych, 250 gatunków
mchów, 450 gatunków porostów, 116 gatunków w¹trobowców oraz bogata florê grzybów.
Na obszarze parku wystêpuje ponad 80% wszystkich stwierdzonych w Gorcach gatunków
rolin. Charakterystyczn¹ cech¹ flory naczyniowej Gorców jest du¿y udzia³ rolin typowo
górskich. Na szczególna uwagê zas³uguj¹ roliny wysokogórskie, reprezentowane przez
oko³o 40 gatunków naczyniowych, oraz ponad 20 mchów i 14 gatunków porostów . Wród
wysokogórskich rolin naczyniowych najpospolitsze s¹: tymotka alpejska, piêciornik z³oty ,
kuklik górski. Znacznie rzadziej spotykamy: macierzankê alpejsk¹, wiechlinê alpejsk¹,
jastrzêbca alpejskiego, szarotê drobn¹, wid³aka alpejskiego, oraz rosn¹ce w otoczeniu
róde³ i cieków wodnych fio³ka dwukwiatowego i wierzbownicê mokrzycow¹.
Wysokogórska flora koncentruje siê g³ównie na wysoko po³o¿onych polanach, w otoczeniu
ródlisk i nad potokami. Wród rolinnoci lenej, odrêbnoæ florystyczn¹ regla górnego
podkrelaj¹: wietlica alpejska, trzcinnik ow³osiony, listera sercowata.
Gorczañska fauna ma charakter typowo beskidzki. G³ówny sk³adnik stanowi¹
pospolite gatunki, uzupe³niane przez szereg elementów górskich, borealno  alpejskich
i puszczañskich. Najbardziej zró¿nicowana i najliczniejsz¹ gatunkowo grupê stanowi¹
bezkrêgowce, wród których do tej pory, w samym Parku stwierdzono 725 gatunków,
podgatunków lub odmian. Kilka to nowe gatunki dla fauny Polski. W grupie zwierz¹t
bezkrêgowych licznym jest element typowo górski i borealnogórski, reprezentowany przez
szereg gatunków limaków(np. pomrów b³êkitny, iglaczek karpacki, ródlanka karpacka)
oraz owadów (np. sporód chrucików i jêtek  47 to gatunki górskie).
Wród krêgowców zachowa³a siê wiêkszoæ gatunków typowych dla pierwotnej
puszczy karpackiej. Z 7 gatunków ryb w gorczañskich potokach najliczniej wystêpuj¹:
pstr¹g potokowy, g³owacz prêgop³etwy i strzebla potokowa. Z p³azów na uwagê zas³uguj¹
traszki: górska i karpacka(endemit Karpat) oraz salamandra plamista  obrana za god³o
Gorczañskiego Parku Narodowego. Gady reprezentuje w Gorcach 5 gatunków, z których
najczêstszymi s¹: jaszczurka ¿yworodna, ¿mija zygzakowata i zaskroniec.
Z oko³o 130 gatunków ptaków stwierdzonych na terenie Parku, blisko 100 jest
lêgowymi. Szereg z nich to rzadkie elementy puszczañskie, zaliczane do gin¹cych
i zagro¿onych, umieszczone w Polskiej czerwonej ksiêdze zwierz¹t. S¹ to miêdzy
innymi: orlik krzykliwy  zalatuj¹cy na teren Parku, puchacz, puszczyk uralski, sóweczka,
sowa b³otna, w³ochatka, lene kuraki: g³uszec, cietrzew, jarz¹bek i dziêcio³y: bia³ogrzbiety,
czarny. Typowo górski charakter maj¹: pluszcz, pliszka górska, siwerniak i p³ochacz halny .
Dla górnoreglowych borów charakterystyczne s¹ tak¿e ptaki borealno  alpejskie:
orzechówka, drozd obro¿ny i dziêcio³ trójpalczasty. Natomiast w dolnoreglowych
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buczynach czêsto s¹ dziêcio³y: pstry du¿y, zielony i zielonosiwy. Niektóre drobne ptaki
spiewaj¹ce, np. mucho³ówka ma³a, wistunka, pleszka i kowalik prawie w ogóle nie
przekraczaj¹ zasiêgu tej strefy.
W Gorcach stwierdzono blisko 50 gatunków ssaków, sporód których sporo jest
typowych dla lasów puszczañskich. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi du¿e drapie¿niki: wilk,
ry, wydra, kuna lena oraz czêsto zachodz¹cy, a nawet gawruj¹cy w Gorcach niedwied.
Bardzo liczna jest populacja jelenia, w mniejszym stopniu  sarny. Bogata i niezwykle cenna jest fauna drobnych ssaków, wród których na uwagê zas³uguj¹: z rodziny
pilchowatych  koszatka i popielica; z mroczkowatych (nietoperze)  mroczek posrebrzany
i poz³ocisty; z ryjówkowatych  rzêsorek mniejszy 25 gatunków ssaków objêtych jest
ochrona prawn¹.
Ojcowski Park Narodowy
W Ojcowskim Parku Narodowym przewa¿aj¹ ekosystemy lene zarówno naturalne
jak i przekszta³cone, które wymagaj¹ przebudowy. Ekosystemy pierwotne s¹ bardzo
rzadkie, zajmuj¹ poni¿ej 1% powierzchni Ojcowskiego Parku Narodowego i obejmuj¹ tylko
niektóre p³aty muraw kserotermicznych na cianach du¿ych masywów skalnych. Wród
zbiorowisk naturalnych (ok. 12% powierzchni Ojcowskiego Parku narodowego),
nieznacznie przekszta³conych na uwagê zas³uguje czêæ ekosystemów naskalnych,
kserotermicznych, wodnych i fragmenty zbiorowisk lenych, np. w w¹wozie Jamki.
Najwiêksz¹ powierzchniê zajmuj¹ ekosystemy takie jak ³¹ki (ok. 75% pó³naturalne) ta
wiêkszoæ silnie przekszta³conych lasów oraz liczne p³aty rolinnoci kserotermicznej. Ich
obecnoæ jest wynikiem gospodarczej dzia³alnoci cz³owieka. Zbiorowiska ³¹kowe oraz
wtórne murawy kserotermiczne przyczyniaj¹ siê do wzrostu ró¿norodnoci biologicznej
i zró¿nicowania krajobrazu.
W lasach Ojcowskiego Parku Narodowego najliczniej panuje sosna, czêsto
wprowadzana sztucznie, ponadto buk, grab, klon, jawor i lipa. Flora rolin naczyniowych
liczy ok. 950 gatunków skupionych w ok. 30 zespo³ach rolinnych ponad 230 gatunków
mchów i w¹trobowców, blisko 1200 gatunków grzybów i ok. 200 gatunków porostów.
We florze Parku brak endemitów, przez pewien czas za gatunek endemiczny by³a
uznawana brzoza ojcowska Betula oycoviensis Bess. Florê Ojcowskiego Parku
narodowego tworz¹ g³ównie gatunki rodkowo  pó³nocno europejskie. W ystêpuje to ok.
50 gatunków rolin górskich np. jod³a, tojad dzióbaty i mo³dawski, ¿ywiec gruczo³owaty ,
chaber miêkkow³osy. W runie lasów jaworowych ronie cieniolubny gatunek paproci
 jêzyczek zwyczajny. Liczna grupê (ok. 200 gatunków) tworz¹ roliny kserotermiczne. Do
ich typowych przedstawicieli nale¿y ostnica Jana Stipa joanis, winia kar³owata Cerasus
fruticosa, aster gawêdka Aster amellus. Do ciekawszych rolin Parku nale¿y cieniolubny
gatunek  obrazki plamiste Arum maculatum, porastaj¹cy zbocza Góry zamkowej
w Ojcowie, w ostatnich latach zwiêkszaj¹cy swój zasiêg. Istnieje przypuszczenie, ¿e
pochodzi on z okresu holeceñskiego opium klimatycznego (ocieplenia).
Bogata i ró¿norodna fauna, podobnie jak flora Ojcowskiego Parku Narodowego
powsta³a wskutek d³ugotrwa³ego rozwoju i przemian klimatycznych w czwartorzêdzie,
g³ównie w holocenie. Wed³ug szacunków na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego
najbli¿szej okolicy (mniej wiêcej w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego) Zamieszkuje
ok. 11 tysiêcy gatunków zwierz¹t, z czego do tej pory stwierdzono ponad 6 tysiêcy.
Wiêkszoæ z nich (ok. 97%) stanowi¹ bezkrêgowce.
Wród ssaków licz¹cych ponad 45 gatunków najbardziej charakterystyczn¹ grupa
s¹ nietoperze  15 gatunków na 21 wystêpuj¹cych w Polsce. Najpospolitsze z nich s¹ dwa
gatunki: podkowiec ma³y i nocek du¿y. Stylizowana sylwetka nietoperza znajduje siê
w godle Ojcowskiego Parku Narodowego. Ssaki parzystokopytne reprezentuje dzik i sarna.
Wprowadzony w 1985 roku na teren Ojcowskiego Parku Narodowego bóbr wyemigrowa³
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niemal zupe³nie; spotyka siê tylko 2  3 osobniki w wodach Pr¹dnika poni¿ej Krakowskiej
Bramy.
Z ponad 120 gatunków ptaków wykazanych dotychczas 94 to ptaki lêgowe, sporód
których po³owa ¿yje na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego przez ca³y rok. W iêkszoæ
ptaków wystêpuje w zbiorowiskach lenych. Z gatunków drapie¿nych ¿yje tu jastrz¹b,
myszo³ów a z nocnych puszczyk i sowa uszata. Rzadkie i charakterystyczne dla
Ojcowskiego Parku Narodowego s¹ mysikrólik i 4 gatunki mucho³ówek. Naturalnym
rodowiskiem dla kilku gatunków ptaków s¹ ska³ki, na których mo¿na spotkaæ kawki,
je¿yki, pustu³ki. Nad wodami zamieszkuje pluszcz, zimorodek, pliszka górska.
Pieniñski Park Narodowy
Przewa¿aj¹ca czêæ Pieniñskiego Parku Narodowego znajduje siê w strefie regla
dolnego, niewielkie fragmenty (oraz wiêksza czêæ otuliny)  w piêtrze pogórza. W ystêpuje
tu wyj¹tkowe bogactwo i zró¿nicowanie przestrzenne ekosystemów (w zale¿noci od
ekspozycji stoków i budowy geologicznej), reprezentowanych przez ponad 20 grup
zbiorowisk rolinnych naturalnych i zastêpczych (w tym pó³naturalnych
i antropogenicznych). Wród zbiorowisk naturalnych dominuj¹ lene i zarolowe, oraz
liczne, choæ niewielkie powierzchniowo, zbiorowiska naskalne i piargowe, a nad Dunajcem
i jego wiêkszymi dop³ywami zbiorowiska ¿wirowisk. Ekosystemy wodne Parku to górska
rzeka Dunajec i jego dop³ywy z du¿ym bogactwem fauny, zw³aszcza bezkrêgowej.
Pojawienie siê w Pieninach cz³owieka doprowadzi³o do wzrostu ró¿norodnoci bio logicznej i zró¿nicowania krajobrazów przez powstanie zbiorowisk pó³naturalnych (wród
których dominuj¹ niezwykle cenne zbiorowiska ³¹kowe) oraz zbiorowiska antropogeniczne,
wród których przewa¿aj¹: pastwiska, uprawy rolne i zbiorowiska terenów zabudowanych.
Dla naukowców bogata szata rolinna Pienin jest przedmiotem nieustannych studiów , za
oko turysty cieszy bogactwem form i barw.
Pierwotny las pieniñski to typowy dla regla dolnego las jod³owo  bukowy
z domieszka jaworu, wi¹zu im klonu. Obecny sk³ad lasów, w których wystêpuje znaczna
domieszka wierka, zw³aszcza w Pieninach Spiskich i Ma³ych Pieninach, to wynik
dzia³alnoci cz³owieka nielicz¹cej siê z naturalnymi warunkami, a obliczonej na szybki
zysk. Na obszarach chronionych obserwuje siê proces unaturalnienia lasów; sztucznie
wprowadzone przez cz³owieka wierki ustêpuj¹ powoli miejsca jod³om i bukom. Naturalny
las wierkowy, typowy dla regla dolnego, znaleæ mo¿emy jedynie w Ma³ych Pieninach pod
szczytem Wysokiej, gdzie stworzono cis³y rezerwat przyrodniczy. Od kilku lat obserwuje
siê niestety w Pieninach pogorszenie stanu zdrowotnego jod³y, bêd¹ce
najprawdopodobniej wynikiem wzrastaj¹cego zanieczyszczenia atmosfery .
Drzewem charakterystycznym dla krajobrazu Pienin jest sosna, porastaj¹ca w
niewielkich skupiskach szczytowe partii ska³, zw³aszcza w rejonie Trzech Koron, Pieninek
i Macelowej Góry. Do najciekawszych sk³adników lasów pieniñskich nale¿¹ równie¿ cis
i modrzew polski. O licznym niegdy wystêpowaniu cisów wiadcz¹ nazwy lokalne
(Cisowiec, Podcisowiec itp.)  dzi zachowa³y siê jedynie pojedyncze okazy, których
naliczono ok. 1000 sztuk. Samotnie rosn¹ce modrzewie nale¿¹ ju¿ w Pieninach do
rzadkoci, a wiêksze skupiska tych piêknych drzew mo¿na spotkaæ na po³udniowych
stokach BeskiduS¹deckiego i Gorców (np. na Marsza³ku nad Krocienkiem, gdzie dla ich
ochrony utworzono rezerwat zwany Ksiê¿ym Lasem).
£¹ki Pienin zawdziêczaj¹ swe powstanie dzia³alnoci cz³owieka, który wykarczowa³
niegdy p³aty lasu w celu uzyskania terenów pod uprawê roli. Mimo to okrela siê je jako
pó³naturalne, gdy¿ zasiedlaj¹ je prawie wy³¹cznie roliny rodzime, które wkroczy³y
samorzutnie na tereny pozbawione drzew. Od wczesnej wiosny do pónej jesieni
rozkwitaj¹ one coraz to innymi kwiatami, poj¹cymi zapachem i zachwycaj¹cym barw¹.
Specjalnoci¹ pieniñskich ³¹k s¹ storczyki  znajdziemy tu blisko po³owê wszystkich
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gatunków storczyków wystêpuj¹cych w Polsce. Najpiêkniejsze s¹ pieniñskie ³¹ki przed
sianokosami, na prze³omie czerwca i lipca, kiedy to kwitnie najwiêcej rolin.
Na nas³onecznionych ska³kach wapiennych, wszêdzie tam gdzie choæby odrobina
gleby i wilgoci umo¿liwia wegetacjê, ¿yj¹ liczne gatunki rolinnoci naskalnej. W tych
czarodziejskich ogrodach rosn¹ prawie wszystkie endemity pieniñskie, czyli roliny ,
których jedynym miejscem wystêpowania s¹ Pieniny.
Najrzadszym z endemitów jest mniszek pieniñski (Taraxacum pieninicum), rosn¹cy
tylko w jednym miejscu, na powierzchni kilkudziesiêciu metrów kwadratowych
w szczytowej partii Trzech Koron. Od kilu lat, gdy oberwane ska³y zniszczy³o klasyczne
stanowisko, nie odnaleziono ju¿ ¿adnych egzemplarzy tej roliny. Na uwagê zas³uguje te¿
pozosta³e endemity jak: pszonak pieniñski (Erysimum pieninicum) rosn¹cy równie¿ tylko
w jednym miejscu  na Górze Zamkowej w Czorsztynie, bylica pio³un (Artemisia
absinthium), chaber barwny (Centaurea triumfetti), rozchodnik ostry (Sedum acre)
i mokrzyca szczeciolistna (Minuartia setacea). W Pieninach ronie ponadto ok. 40
gatunków rzadkich rolin, które mo¿na spotkaæ tak¿e w innych rejonach kraju, lecz tylko na
bardzo nielicznych stanowiskach.
Wród pieniñskich rolin znajdujemy równie¿ wiadków panuj¹cej u nas przed
8  10 tysi¹cami lat fazy klimatycznej cieplejszej i suchszej. S¹ to tzw. relikty geograficzne,
które przetrwa³y na swych stanowiskach z odleg³ych czasów, oddalone znacznie od
najbli¿szych stanowisk swego gatunku. Najwiêksza osobliwoci¹ flory pieniñskiej jest
chryzantema Zawadzkiego (Dentranthema Zawadzkii) zwana dawniej z³ocieniem, bêd¹ca
krewna hodowanej u nas, ozdobnej, drobnokwiatowej chryzantemy. Najbli¿sze jej
stanowiska znajduj¹ siê w odleg³oci ok. 100 km od Pienin  pod Kurskiem na Uralu.
Piêkna ta rolina o bia³ych, lekko fioletowych p³atkach i z³otym rodku kwitnie masowo
w murawach naskalnych po obu stronach prze³omu Dunajca. Oprócz niej do ciekawszych
gatunków reliktowych nale¿¹: ja³owiec sawina (Juniperus sabina), niestety prawie
wytrzebiony przez ludzi wierz¹cych w jego lecznicze w³aciwoci, dêbik omiop³atkowy
(Dyras octopelata), targanek jasny (Astragalus australis) i szarotka alpejska
(Leontopodium alpinum), niedawno znaleziona na ska³ach Góry Zamkowej, co, do której
s¹ jednak powa¿ne w¹tpliwoci, czy jest to stanowisko naturalne.
Liczne gatunki chronione (ca³kowicie 64 gatunki naczyniowych i czêciowo 9).
Ponadto 2 pieniñskie endemity: pszonak pieniñski i mniszek pieniñski i 4 pieniñskie
odmiany endemiczne oraz szereg gatunków reliktowych. Szereg gatunków rolin
wystêpuj¹cych w Pieninach wpisano na Listê Rolin Zagro¿onych w Polsce. Populacje
wielu gatunków licz¹ zaledwie po kilkanacie lub kilka osobników , a w XX wieku
w Pieninach wyginê³o blisko 30 gatunków rolin kwiatowych. Osobliwoci¹ wród drzew
jest reliktowa sosna, wród krzewów  ja³owiec sawina, a wród rolin zielnych  piêkna
dendrantema (chryzantema Zawadzkiego)  najwiêksza osobliwoæ florystycznego
pieniñskiego pasa ska³kowego. Bogactwo florystyczne pieniñskich ³¹k ilustruje tak¿e
obecnoæ a¿ 30 gatunków storczykowatych.
Fauna w Pieniñskim Parku Narodowym jest wyj¹tkowo bogata w porównaniu
z reszta kraju dziêki du¿emu zró¿nicowaniu biotopów, przy czym szczególnie korzystne
warunki znajduj¹ tu gatunki ciep³olubne. W Pieninach zidentyfikowano dot¹d oko³o 6,5
tysi¹ca gatunków, ale ocenia siê, ¿e jest ich 12  15 tysiêcy (prawie po³owa gatunków
zwierz¹t znanychw Polsce), przy czym zdecydowan¹ wiêkszoæ (98%) zajmuj¹
bezkrêgowce.
Stwierdzono tu obecnoæ 45 gatunków ssaków, ale liczebnoæ populacji wiêkszych
z nich jest niewielka z uwagi na ma³y obszar Parku. Z parzystokopytnych wystêpuje tu dzik
(zaledwie kilka osobników) jeleñ, i sarna (po parêdziesi¹t osobników), z drapie¿ników m.in.
ry i ¿bik (oba sporadycznie) oraz wydra i borsuk, doliczono siê te¿ 10 gatunków
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nietoperzy. Z ponad 160 gatunków obserwowanych tu ptaków prawie 100 gniazduje
w Pieninach, a co najmniej 60 innych zlatuje na ten teren. Do faunistycznie najciekawszych
nale¿¹ puchacz (wa¿na krajowa ostoja tego gatunku), sóweczka, dziêcio³ trójpalczasty
nieregularnie notowany nagórnik, a tak¿e osobliwoæ pieniñska  pomurnik u nas znany
ponadto tylko z Tatr.
Wród 9 gatunków p³azów ¿yje tu salamandra plamista, kumak górski i traszka
karpacka, wród 6 gatunków gadów  gniewosz plamisty. W Dunajcu i jego dop³ywach
stwierdzono 16 gatunków ryb oraz kilkaset gatunków fauny bentosowej, g³ównie sporód
sk¹poszczetów, muchówek, jêtek, widelnic i chrucików.
Oko³o 90% bezkrêgowców ¿yj¹cych w Pieninach to gatunki nizinne i w wiêkszoci
pospolite, tylko 10% stanowi¹ gatunki górskie, z niewielkim tylko udzia³em
wysokogórskich. Ze wzglêdu na wysokie zró¿nicowanie bezkrêgowców Pieniny s¹ jednym
z najzasobniejszych regionów Polski. Poszczególne grupy zwierz¹t reprezentowane s¹ tu
w ró¿nym stopniu i np. sporód 170 gatunków miêczaków ¿yj¹cych w Polsce, W Pieninach
znaleziono a¿ 100. Wród bezkrêgowców wystêpuj¹ jedynie faunistyczne endemity
pieniñskie  owady: skoczogonek i zrówieñka. Liczne s¹ endemity karpackie oraz gatunki
reliktowe. Bogactwem odznaczaj¹ siê tu motyle (ponad 1550 gatunków, czyli oko³o 50%
notowanych w Polsce), zw³aszcza ³¹k pieniñskich, wród których znajduj¹ siê efektowne
kraniki, rusa³ki oraz najrzadszy i zagro¿ony niepylak apollo. Do rzadkich i zagro¿onych
nale¿y tez zwi¹zany cile z drzewostanami bukowymi, chrz¹szcz  nadobnica alpejska.
Z fauny Pienin 250 gatunków podlega ochronie prawnej, na terenie Parku wystêpuj¹
tez liczne gatunki znajduj¹ce siê na Czerwonej Licie Zwierz¹t Gin¹cych i Zagro¿onych
w Polsce.
Magurski Park Narodowy
A¿ 85% obszaru Magurskiego Parku Narodowego nale¿y do województwa
podkarpackiego, natomiast do ma³opolskiego jedynie 15%. Flora rolin naczyniowych
Magurskiego parku Narodowego odzwierciedla po³o¿enie obszaru na styku dwóch wielkich
krain geobotanicznych; Karpat Wschodnich i Karpat Zachodnich. Przenikaj¹ siê tutaj
typowe dla tych obszarów gatunki wschodnio  i zachodniokarpackie, podkrelaj¹c
przejciowy charakter ca³ego Beskidu Niskiego. Do najwa¿niejszych rolin
wschodniokarpackich znajdowanych na terenie Parku nale¿¹ lulecznica kraiñska, cebulica
dwulistna, sa³atnica lena i ¿ywokost sercowaty. Fauna Magurskiego Parku Narodowego
ma w znacznym stopniu zachowany charakter puszczy karpackiej, z obecnoci¹ licznych
gatunków krêgowców, które tutaj znalaz³y ostojê w przekszta³conym krajobrazie
górsko  lenym Europy rodkowej. Nale¿¹ to przede wszystkim lokalne populacje
niedwiedzia brunatnego, rysia, ¿bika i wilka. Z ptaków nale¿y odnotowaæ przede
wszystkim obecnoæ drapie¿ników: orlika krzykliwego, i nader czêstego myszo³owa
zwyczajnego, zwi¹zanych z terenami otwartymi.
Na podstawie tych kilku parków narodowych mo¿na siê przekonaæ o wystêpuj¹cej
bioró¿norodnoci ma³opolski. Powy¿ej zosta³y scharakteryzowane typowe organizmy
wystêpuj¹ce w Ma³opolsce, a konkretnie w parkach narodowych. Mo¿na by siê pokusiæ
jeszcze o analizê terenów nie objêtych ochron¹. Jednak teraz zajmiemy siê krótko
Osielcem.
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Ró¿norodnoæ biologiczna Osielca
Osielec - wie letniskowa po³o¿ona (wys.425 m) w rejonie malowniczego,
prze³omowego odcinka Skawy oddzielaj¹cego Beskid Makowski od Pasma Polic
w Beskidzie ¯ywieckim. Nad wsi¹ króluj¹ wzniesienia £ysej Góry 630 m, Przykca 738m
i Cupla 887 m. Wie zosta³a za³o¿ona w 1519 r. przez Miko³aja Jordana.
Jad¹c w stronê Zakopanego warto zatrzymaæ siê na Osieleckie Górze i podziwiaæ
widoki na Pasmo Polic i Babi¹ Górê oraz ogl¹daæ panoramê Tatr. Z Osielca prowadzi
równie¿ szlak na Babi¹ Górê. Po drodze na Hale Malinow¹ warto zatrzymaæ siê
w miejscu gdzie dzi stoi kapliczka i pomnik a gdzie w czasie II wojny wiatowej ukrywali
siê partyzanci. St¹d ju¿ prosto na Halê Krupow¹ i Babi¹ Górê.
Górski charakter obszaru sprawia, ¿e rozmieszczenie szaty rolinnej
uwarunkowane jest po³o¿eniem stopniowym. Wyró¿nia siê pod tym wzglêdem dwa piêtra
wysokociowe: piêtro pogórza do ok. 550 m n.p.m. i piêtro regla dolnego powy¿ej.
Pierwotnie ca³y obszar by³ zalesiony - w piêtrze pogórza dominowa³y grab, d¹b
i w mniejszym stopniu lipa, w piêtrze regla dolnego za jod³a, jawor, buk, modrzew i wierk.
W dolinach rzecznych, na najni¿szych terasach wystêpowa³y ³êgi o charakterze
górskim - z olsz¹ szar¹, czarn¹ oraz wierzb¹.
Prowadzona od wielu wieków dzia³alnoæ cz³owieka sprawi³a, ¿e pierwotna
rolinnoæ interesuj¹cego nas obszaru uleg³a gruntowym przemianom. Pola rolnicze
dotar³y nawet w najwy¿sze partie okolicznych wzniesieñ. Niemniej jednak górski charakter
terenu sprawi³, ¿e zachowa³y siê kompleksy lene - ich ³¹czna powierzchnia zajmuje
40,9 % powierzchni gminy Jordanów i 34,4 % powierzchni gminy miejskiej. W ni¿szych
partiach s¹ to lasy sosnowo - dêbowe i wierkowo - bukowe, spotyka siê tak¿e lasy
sosnowe. Wystêpuj¹ tu tak¿e jarzêbiny, wi¹zy górski i jawory, a z krzewów bez czarny
i koralowy, leszczyna, tarnina, a w poszyciu ostrê¿yna i malina. W wy¿szych partiach
wystêpuj¹ lasy wierkowo - jod³owe i wierkowo - bukowe, znacznie rzadsze s¹ jarzêbiny,
wi¹zy i jawory. Mo¿na tu spotkaæ tak¿e mnóstwo grzybów.Liczn¹ grupê tworz¹ okazy
z rodziny storczykowatych.
Fauna rejonu Osielca tak¿e uleg³a znacznym przekszta³ceniom spowodowanym
przez dzia³alnoæ cz³owieka. Wystêpowa³y tu Rysie, ale po rozpoczêciu prac
w kamienio³omie wynios³y siê w kierunku Babiej Góry. Teraz wystêpuj¹ tu (choæ
rzadko)niedwiedzie. W lasach mo¿emy siê tak¿e natkn¹æ na dziki. Nieco mniej rzadki jest
lis, sarna, jeleñ, zaj¹c szarak, je¿, kuna lena (tumak), ³asica, wiewiórka, szczur wêdrowny,
nietoperze, nawet borsuk a do czêciej spotykanych ssaków zaliczyæ mo¿na ma³e gryzonie
takie jak: mysz domowa, mysz polna, nornica ruda oraz ryjówka.
Najmniej chyba odczu³y dzia³alnoæ ludzk¹ ptaki, które to gromadê reprezentuj¹
liczne gatunki. Najpowszechniejsze s¹ sikorki, gile, dziêcio³y, wilgi, kuku³ki, szczyg³y, ziêby,
rudzik, wróbel, sójka, sroka, kwiczo³, skowronki, drozdy, jaskó³ki, jarz¹bki, ba¿anty,
kuropatwy, bocian bia³y, bocian czarny, a nawet kaczki krzy¿ówki myszo³owy, jastrzêbie,
krogulce, sowy uszate wystêpuje tu tak¿e jemio³uszka (ale tylko zim¹). W pobli¿u potoków
spotkaæ mo¿na pliszkê lub pluszcza.
W rzekach nie ma zbyt wielu gatunków ryb wystêpuj¹ tu (choæ w ma³ych ilociach)
pstr¹gi, lipienie, p³ocie, winki, klenie, jelce, brzany, lizy, g³owacze bia³op³etwe, okoñ,
ukleje oraz strzeble potokowe. Sporód silnie zwi¹zanej z wod¹ gromady p³azów pospolite
s¹ tu kumaki górskie, ropucha paskówka, ropucha szara, salamandra plamista, traszka
grzebieniasta, traszka zwyczajna, ¿aba trawna, z gadów natomiast wystêpuj¹ tu
jaszczurka zwinka, jaszczurka ¿yworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny,
¿mija zygzakowata.
Najliczniejsz¹ grup¹ zamieszkuj¹c¹ Osielec s¹ zwierzêta bezkrêgowe m. in.
biedronki, biegacz zielonoz³oty, bielinek kapustnik, klecanka pospolita, kowal bezskrzyd³y,
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pszczo³a miodna, pasikonik zielony, pa królowej, rusa³ka admira³, rusa³ka pawik, skoczek
zielony, trzmiel ogrodowy, ¿uk gnojowy, krzy¿ak ogrodowy, rak rzeczny, d¿d¿ownica,
pijawka lekarska, limak winniczek i wiele innych.
Sowa Uszata "Uszatka" jest redniej wielkoci (d³. 35-37) z du¿ymi "uszami" z piór
(st¹d nazwa). Korzystaj¹c z ochronnego ubarwienia spêdza dzieñ siedz¹c na drzewie tu¿
przy pniu, z piórami przylegaj¹cymi do cia³a. Jest aktywna o zmierzchu i w nocy. Jest
mniejsza i smuklejsza od puszczyka, lecz ma d³u¿sze skrzyd³a. Ubarwienie osobników obu
p³ci jest br¹zowe z pod³u¿nymi kreskami na ca³ym ciele. W niebezpieczeñstwie wydaje
szczekliwe "euk", natomiast jej normalny g³os brzmi "huu"; m³ode po opuszczeniu gniazda
odzywaj¹ siê wysokim, p³aczliwym "cii".
U nas uszatka poluje g³ównie na myszy i norniki, wyj¹tkowo, zwykle zim¹, na
drobne ptaki i wiêksze gryzonie. Na zimê nie odlatuje, ale przenosi siê na tereny obfituj¹ce
w myszy i norniki, w zasiêgu kilkudziesiêciu kilometrów. Od lutego do czerwca samica
sk³ada 3-6 bia³ych jaj i wysiaduje je 27 dni. Pary gniazduj¹ oddzielnie, wyprowadzaj¹ jeden,
a czasami dwa lêgi w roku. Pisklêtami opiekuj¹ siê oboje rodzice przez 30 dni na gniedzie
i 60 dni poza nim. Gniedzi siê na obrze¿ach lasów, w zadrzewieniach ródpolnych
i wy¿szych zarolach. Zwykle zajmuje stare gniazda krukowatych. Poluje na otwartych
przestrzeniach.
Traszka zwyczajna dorasta do 10 cm d³ugoci. Skórê ma g³adk¹, na grzbiecie
szarobr¹zow¹, od spodu - ¿ó³taw¹. Mieszka w norach, piwnicach, pieczarach itp.
W okresie godowym przebywa w drobnych zbiornikach wodnych.
Traszka grzebieniasta wkracza do wody zazwyczaj ju¿ na zimê. W maju, w czasie
godów, samiec ma wysok¹ p³etwê grzbietow¹, powycinan¹ w nieregularne z¹bki. Samice
sk³adaj¹ jaja pojedynczo w drugiej po³owie miesi¹ca. Jest wiêksza od zwyczajnej, siêga
17 cm d³ugoci. Skóra na jej grzbiecie jest prawie czarna, z licznymi brodawkami. Brzuch
pomarañczowy. Grzebieñ w okresie ¿ycia na l¹dzie zanika. Ju¿ jesieni¹ przechodzi do
wody i zimuje zagrzebana w mule. W Osielcu wystêpuj¹ w okolicach kamienio³omu oraz
na Górnym Osielcu w pobli¿u ma³ych potoków oraz w ma³ych zbiornikach wodnych.
Wiêkszoæ gatunków podanych wy¿ej zosta³y stwierdzone na zajêciach ko³a
biologicznego oraz indywidualnie przez autorów pracy.
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Miros³aw ¯ak
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Krynica - Zdrój
Migawki z Popradzkiego Parku Krajobrazowego
Motto:
Krajobraz Bogiem malowany jest przymierzem
duszy z Ziemi¹ i zas³uguje na mi³oæ.
O Ziemi zwanej S¹deck¹, pisz¹ poeci poematy, malarze chwal¹ j¹ swymi obrazami,
rzebiarze strugaj¹ swoje Jej wyobra¿enie, pielgrzymi odwiedzaj¹ Jej wiête miejsca,
a turyci i mi³onicy przyrody zachwycaj¹ siê Jej niepowtarzaln¹ przyrod¹, nieska¿on¹
natur¹ i bioró¿norodnoci¹.
Pisarz i poeta Józef Szujski w strofach swojego wiersza powiêconego wiêtej
Kindze, tak oto opisuje krajobraz z Jej stron:
Lecz na pami¹tkê wiêtych jej dróg
Niebiesk¹ rzekê zachowa³ Bóg:
Wstêg¹ siê sunie, jasn¹ wietlan¹
I nosi z dawna Dunajca miano.
I na pami¹tkê wiêtych jej dróg
Lasy wierkowe zachowa³ Bóg,
A drzewa w lasach proste jak wieczka
Jako Królowej Kingi laseczka.
Nic dziwnego zatem, ¿e miasto w. Kingi, Stary S¹cz sta³o siê siedzib¹ Zarz¹du
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, jednego z najpiêkniejszych zak¹tków
przyrodniczych Ma³opolski.
Popradzki Park Krajobrazowy jako jeden z obszarów chroni¹cych przyrodê
po³udniowej Polski powsta³ w 1987 roku dla szczególnej ochrony Beskidu S¹deckiego.
Powierzchnia samego Parku wynosi 52 tys. ha a jego otuliny 24 tys. ha. Swoj¹ nazwê
zawdziêcza rzece Poprad, bowiem centralne po³o¿enie w nim zajmuje Dolina Popradu.
Ca³y jego obszar le¿y pomiêdzy Dunajcem, Kamienic¹ Nawojowsk¹, granic¹ ze
S³owacj¹
i potokiem Grajcarek w Ma³ych Pieninach.
Popradzki Park to nie tylko jego walory krajobrazowe i przyrodnicze, to tak¿e
bogata w tradycje kultura, zró¿nicowana etnicznie ludnoæ i jej folklor , wreszcie
architektura zabytkowa miast, a tak¿e wsi ze szczególnym wyró¿nieniem drewnianych
koció³ków i cerkiewek. Walory uzdrowiskowe wielu miejscowoci, a zw³aszcza Krynicy,
Muszyny czy Piwnicznej z ich unikalnymi wodami mineralnymi opisywane s¹ jako odrêbny ,
wyró¿niaj¹cy Dolinê Popradu temat w dziesi¹tkach tomów literatury fachowej
i specjalistycznej. Ja nimi nie bêdê siê zajmowaæ. Zwracam jedynie uwagê, ¿e na obszarze
PPK znajduj¹ siê setki róde³ wód mineralnych (szczawy i wody siarczkowe), spotykamy
siê z dziesi¹tkami odwiertów i róde³, z których woda pozyskiwana jest do celów
uzdrowiskowych zarówno na miejscu (k¹piele, kuracje pitne), jak i w postaci wód
pakowanych do butelek i kartonów rozsy³anych po wiecie.
Ja zatrzymam siê jednak nad omówieniem zasobów przyrodniczych  flory i fauny
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, one bowiem wraz ze rodowiskiem geograficznym
decyduj¹ o wyj¹tkowym charakterze tej krainy.
Bogactwem Parku s¹ naturalne obszary lene zajmuj¹ce ponad 70% powierzchni.
Rezerwaty lene, takie jak Barnowiec, £abowiec, Uhryñ, Wierchomla, Lembarczyk, Nad
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Fot.18
Narecznica samcza
Justyna Jaworska

Fot.19
Dzie³o bobra, Tenczyñski Park Krajobrazowy
Maciej Bo¿êtka

37

Ró¿norodnoæ biologiczna Ma³opolski

Fot.20
Ró¿norodnoæ biocenozy wodnej, Tenczyñski Park Krajobrazowy
Maciej Bo¿êtka

Fot.21
Ró¿norodnoæ biocenozy wodnej, Tenczyñski Park Krajobrazowy
Maciej Bo¿êtka
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Fot.22
Sosna zwyczajna - Kotlina Andrychowska
Joanna Cinal

Fot.23
Czernidlak ko³pa³kowy (corprinus coatus)
Agnieszka Nowak

Fot.24
Niezwyk³a dró¿ka -Obidza
Katarzyna Wielowska
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Fot.25
Stokrotka pospolita
Justyna Jaworska

Fot.26
Mak polny
Micha³ Æwierzyk
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Kotylniczym Potokiem, K³odne, Pusta, Baniska, Hojnik oraz rezerwat Las Lipowy
Obro¿yska to siedliska starodrzewi czêsto o wyranie puszczañskim wygl¹dzie.
Gatunkami lasotwórczymi s¹ na tym terenie g³ównie jod³a, buk, wierk
i modrzew europejski, towarzysz¹ im jawor, brzoza gruczo³kowata, olcha, jesion i buczyna
karpacka.
Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje powo³any do ¿ycia ju¿ w 1919 roku rezerwat
przyrody Las Lipowy Obro¿yska.Nie tylko stanowi on najwiêkszy rezerwat leny na
terenie Parku, ale jest jednym z najcenniejszych kompleksów lasu liciastego na terenie
Beskidów. G³ównym gatunkiem tego unikalnego drzewostanu jest lipa drobnolistna,
a tak¿e grab, jod³a, buk, wierk, jawor i modrzew. Króluje tu jednak lipa z okazami licz¹cymi
ponad 200 lat. lasom towarzyszy bogaty wiat rolin.
Na zró¿nicowanych piêtrach, zale¿nie od wysokoci, wystêpuje tu oko³o tysi¹ca
gatunków rolin kwiatowych, osiemset gatunków mszaków oraz oko³o osiemset gatunków
grzybów. Stanowi to niemal po³owê gatunków rolin wystêpuj¹cych w Polsce.
Nie sposób wymieniæ najwa¿niejsze z nich, gdy¿ lista by³aby zbyt d³uga, ale dla
przyk³adu mo¿emy powiedzieæ, i¿ ronie tu wiele gatunków storczyków, króluj¹ paprocie,
takie jak wietlica alpejska i narecznica szerokolistna. W g³êbi boru natrafiæ mo¿na na okazy
modrzyka górskiego, omiegu górskiego, ciemiê¿ycy zielonej, lilii z³otog³ów , a tak¿e
dziewiêæsi³a bez³odygowego, wawrzynka wilcze³yko, zawilca, pierwiosnka i inne.
Bujna rolinnoæ i urozmaicona rzeba terenu z gêst¹ sieci¹ potoków stanow¹
siedlisko zró¿nicowanego i bogatego wiata zwierzêcego. Spotykamy tu nawet gatunki
puszczañskie, takie jak niedwied, ry, wilk czy ¿bik.
Z ptaków lenych ¿yj¹ tu orze³ przedni, bocian czarny, puchacz, cietrzew, jarz¹bek
i g³uszec. Do czêciej spotykanych zwierz¹t nale¿¹ dzik, jeleñ, sarna, borsuk, lis, kuna czy
choæby sympatyczny je¿.
Na ca³ym obszarze wystêpuje najwiêkszy z dziêcio³ów, dziêcio³ czarny, a tak¿e
niezliczona grupa ptaków piewaj¹cych.
Owady s¹ reprezentowane przez nadobnicê alpejsk¹ i wiele innych lenych
chrz¹szczy, za z motyli wymieniæ nale¿y osobniki niepylaka mnemozyny oraz liczne
rusa³ki i wiele gatunków motyli nocnych.
Na terenie Parku wystêpuj¹ prawie wszystkie gatunki krajowych gadów i p³azów. Do
najrzadszych nale¿y z pewnoci¹ w¹¿ eskulapa obserwowany w rejonie ¯egiestowa,
Obidzy i Zarzecza ko³o £¹cka.
Szczególn¹ osobliwoci¹, z jak¹ spotka³em siê w Rytrze, by³a cie¿ka przyrodnicza
w dolinie Roztoki, gdzie znajdowa³o siê bagienne Stanowisko czynnej ochrony p³azów
i wielka szkoda, ¿e zosta³o obecnie tak bardzo zaniedbane, gdy¿ by³o dogodnym
siedliskiem ¿ycia salamandry plamistej, traszek: górskiej, karpackiej, zwyczajnej
i grzebieniastej, a tak¿e ¿aby trawnej, moczarowej, ropuchy oraz kumaka górskiego.
Obecnie du¿e znaczenie edukacyjne zyska³a cie¿ka przyrodnicza stokiem Jaworzyny , od
polany Izwór po szczyt. W wodach Popradu i Dunajca, a tak¿e w czystych potokach ¿yj¹
pstr¹gi, lipienie, g³owacze bio³op³etwe i chroniona strzebla potokowa. Spotkamy tu tak¿e
kiedy bardzo licznego raka, który teraz zamieszkuje tylko czyste potoki.
Bogata flora i fauna lasów, ³¹k i polan, kipi¹ce ¿yciem biologicznym rzeki i potoki,
niepowtarzalne uroki krajobrazu  taki jest Popradzki Park !
Co zrobiæ aby zachowaæ tê nieska¿on¹ przyrodê i walory krajobrazowe Tej Ziemi dla
przysz³ych pokoleñ ? Jak ograniczyæ niekorzystne wp³ywy cz³owieka na naturê?
S¹dzê, ¿e Popradzki Park Krajobrazowy bêdzie skutecznym stra¿nikiem i opiekunem dla
jego obszaru.
Park krajobrazowy w odró¿nieniu od narodowego, nie wy³¹cza swego terenu
z rozumnej gospodarki cz³owieka, d¹¿y jednak do jej dostosowania do wymagañ ochrony
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rodowiska. Jestemy tym uprzywilejowanym terenem, na którym znajduj¹ siê znakomicie
zorganizowane s³u¿by lene, a mianowicie Leny Zak³ad Dowiadczalny Akademii
Rolniczej w Krakowie, który w Krynicy-Zdroju ma Zamiejscowy Orodek Dydaktyczny,
a tak¿e Nadlenictwa w Piwnicznej i Nawojowej. To one w pierwszej kolejnoci
odpowiadaj¹ za ochronê tutejszych lasów i realizuj¹ j¹ w codziennej pracy .
Edukacj¹ ekologiczn¹ dla m³odzie¿y szkolnej i turystów zwiedzaj¹cych Park jest
wêdrówka cie¿kami dydaktycznymi w rezerwacie Las Lipowy Obro¿yska i przyrodnicz¹
cie¿k¹ stokiem Jaworzyny od polany Izwór po szczyt. Wszystkie nowo powstaj¹ce tego
typu szlaki to pogl¹dowe lekcje biologii i zarazem ochrony przyrody gór . Na terenie
Krynicy-Zdroju funkcjonuje Ko³o Polskiego Klubu Ekologicznego, które od 6 lat prowadzi
coroczne programy edukacyjne. Miêdzy innymi program Wêdruj¹cej szko³y ukazuje
tematykê wyró¿niaj¹c¹ przyrodê Popradzkiego Parku Krajobrazowego (zwierzyna Karpat,
entomologia, hydrogeologia wód leczniczych, pszczelarstwo w górach, wêdkarstwo,
rolnictwo ekologiczne, lasy karpackie). Wszystkie prelekcje w wymienionych dziedzinach
zawieraj¹ informacjê o nich oraz wskazuj¹ warunki ochrony ka¿dej z nich.
Uwiadomienie cz³owiekowi  gospodarzowi tych terenów, ¿e wszelka ingerencja
we wspó³czesne zagospodarowanie, a szczególnie wnikanie zabudowy wiejskiej i miejskiej
w g³¹b dolin czy budowa urz¹dzeñ technicznych, jak choæby wyci¹gi narciarskie, kolejki
gondolowe z ich infrastruktur¹ nawet na najwy¿szych szczytach gór, zawsze dla przyrody
stanowi¹ zagro¿enie.
Budowa dróg asfaltowych w lasach, betonowanie potoków, brukowanie i asfaltowanie
wolnych przestrzeni naturalnych pod rzekome zabudowy rekreacyjne, parkingi czy zajazdy
musimy traktowaæ jako bezmylne zak³ócanie przez cz³owieka rytmu przyrody.
Wymaganie od miejscowych rolników rozwoju rolnictwa ekologicznego z ca³kowitym
wyeliminowaniem chemizacji (przyk³ad Moszczenica ko³o Gorlic gospodarstwo
ekologiczne Pañstwa Mruków), zakaz urz¹dzania w lasach i na ³¹kach dzikich wysypisk
mieci, (patrz tryptyk fotograficzny W obronie natury, s¹ niekwestionowan¹
koniecznoci¹.
Takie dzia³ania Zarz¹du Parku i wspó³pracuj¹cych z nim organizacji i ludzi pozwoli
na zachowanie niepowtarzalnej przyrody, jej bioró¿norodnoci dla przysz³ych pokoleñ !
Urodzi³em siê i mieszkam na piêknej Ziemi S¹deckiej wród krajobrazów górskich
grzbietów i wij¹cych siê wstêg Popradu i Dunajca. Ziemi bogatej w tradycje kulturowe, ale
przede wszystkim obdarzonej bogactwem najwiêkszym  piêknem natury.
Natura jest od najdawniejszych lat niewyczerpanym ród³em inspiracji
artystycznych. Nie ka¿dego Bóg obdarzy³ takim talentem twórczym, który umo¿liwia
tworzenie dzie³, ale ka¿dy cz³owiek powinien wykrzesaæ z siebie iskierkê mi³oci do
prze¿ywania tego piêkna, szanowania i rozumienia przyrody  jeli to mo¿liwe tak¿e do
jego utrwalania w postaci poezji, muzyki, prostej rzeby, obrazu malowanego czy choæby
fotografii.
Piêkno Popradzkiego Parku Krajobrazowego uwra¿liwi³o mnie na otaczaj¹cy wiat
i zainspirowa³o do niemia³ych prób zatrzymania w kadrze fotograficznym niepowtarzalnej
natury!
Literatura:
Tadeusz Wieczorek Popradzki Park Krajobrazowy, Stary S¹cz 1996.
Marek Styczyñski Popradzki Park Krajobrazowy , Nowy S¹cz 1990.
Marek Styczyñski Las Lipowy Obro¿yska Popularny przewodnik dla m³odzie¿y szkolnej  Stary S¹cz 1997.
Maryla Janudi Beskid S¹decki, Warszawa 1997.
Ursula Stichman  Marny, Erich Kretzschmar Przewodnik Roliny i Zwierzêta, Warszawa 1997.

42

Ró¿norodnoæ biologiczna Ma³opolski

Mateusz Ksi¹¿kiewicz
Zespó³ Szkó³ Szko³a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum
Szalowa
Nauczyciel opiekun: Lucyna Jamer
Region Ma³opolski, to prawdziwa skarbnica ró¿norodnych okazów fauny i flory.
Spacery i wêdrówki po okolicznych lasach sprawi³y, ¿e z dnia na dzieñ id¹c tym samym
szlakiem potrafiê dostrzec co ciekawego, nowego, co co do tej pory umyka³o mojej
uwadze. Podziwiam wiêc krajobrazy, podpatrujê lenie zwierzêta, staram siê rozpoznawaæ
coraz to inne roliny, i ... fotografujê wszystko co wydaje mi siê ciekawe i niesamowite. Nie
zawsze jednak udaje mi siê uchwyciæ w porê ulotnoæ chwili, ale staram siê trenowaæ
swoj¹ cierpliwoæ i próbujê dalej. Zrobione zdjêcia czêsto inspiruj¹ mnie do przelewania na
papier tego co zobaczy³em. Powstaj¹ w ten sposób prace plastyczne wykonane technik¹
linorytu i pasteli. Na twórczoæ plastyczn¹ czêsto jednak brakuje mi czasu, gdy¿ jako uczeñ
gimnazjum mam du¿o obowi¹zków.
Konkurs og³oszony przez Fundacjê Wspierania Inicjatyw Ekologicznych stwarza mi
mo¿liwoæ zaprezentowania moich prac na szerszym forum. Sporód wielu przyrodniczych
fotografii wybra³em tylko kilka, które uwa¿am za ciekawe, a zwi¹zana z nimi historia nie
zdarza czêsto i przyczyni³a siê ona do poszerzenia mojej wiedzy o regionie i jego lenych
mieszkañcach.
Za pomoc¹ fotografii i w³asnego komentarza, które tworz¹ niniejszy album,
chcia³bym przedstawiæ jedno z urokliwszych miejsc jakie znajduje siê w mojej okolicy 
Beskidzkie Morskie Oko. To osuwiskowe jeziorko znajduje siê na zielonym szlaku
wiod¹cym ze Stró¿ do Szymbarku przez Malan¹ Górê. Z umieszczonej w centrum
Szymbarku tablicy informacyjnej dowiadujemy siê, ¿e w roku 1784 ze stoków Malanej i
Jeleniej Góry osunê³y siê du¿e masy ziemi tworz¹c rozleg³y lej.
W 1913 roku sytuacja powtórzy³a siê ale jej rozmiary by³y o wiele wiêksze,
a osuwaj¹ca siê ziemia zniszczy³a du¿y leny obszar i kilka zabudowañ osady Szklarki.
Osuwaj¹ca siê ziemia utworzy³a osobliwe pofa³dowania terenu, a w zag³êbieniach liczne
jeziorka. Na terenie osuwiska zachowa³o siê jeziorko zwane potocznie Morskim Okiem.
Powierzchnia jego wynosi ok. 80 m2, a g³êbokoæ ok. 4 m. Do dzi osuwisko nie jest
w pe³ni ustabilizowane.
Teren otaczaj¹cy Morskie Oko, to prawdziwa oaza zwierz¹t i rolin, z których
wiêkszoæ znajdujê siê pod ochron¹. Do takich nale¿¹ stare buczyny, wawrzynek
wilcze³yko, bluszcz pospolity, storczyki, rzadki gatunek paproci  jêzycznik zwyczajny.
£atwo tu napotkaæ sarny, jelenie, myszo³owy, jastrzêbie, pustu³ki i puszczyki. Natomiast
poród p³azów ochronie podlegaj¹; traszki, ropuchy, rzekotki, kumaki nizinne i górskie
oraz salamandra.
Jest to na tyle urokliwe miejsce ukryte wród lenej g³uszy, ¿e nie sposób jest go
omin¹æ i nie odpocz¹æ tu choæ chwilê. Podczas jednej z takich wypraw z rodzicami
prze¿ylimy w owym miejscu niesamowit¹ przygodê, która na szczêcie zakoñczy³a siê
szczêliwie, a dziêki niej odkrylimy tu siedlisko ptaka chronionego w Polsce  puszczyka.
Jak zwykle, po d³ugim marszu postanowilimy odpocz¹æ na zwalonych drzewach tu¿ nad
jeziorkiem. Z dala dobiega³o nas dziwne w tym miejscu szczekanie. Pocz¹tkowo
s¹dzilimy, ¿e po lesie spaceruje jeszcze kto w towarzystwie czworono¿nych przyjació³.
Nagle wysoko nad nami, wród nagich o tej porze roku koron drzew, zauwa¿ylimy
kot³uj¹ce siê w walce ptaki.
Pocz¹tkowo mylelimy, ¿e to jastrzêbie. Ale ju¿ po chwili dos³yszelimy dziwne
pohukiwanie co mog³o wskazywaæ na fakt, i¿ wród walcz¹cej gawiedzi mo¿e byæ jaka
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sowa. Nasze przypuszczenia okaza³y siê trafne, kiedy to zmêczone bojem ptaki odlecia³y ,
a jeden z nich usiad³ na konarze opodal rosn¹cego drzewa i wtedy moglimy siê mu
dok³adnie przygl¹dn¹æ. Mielimy wra¿enie, ¿e owe ptaszysko czyni to samo. Bacznie nas
obserwuje. Nie czeka³em d³u¿ej i siêgn¹³em po aparat fotograficzny.
Chc¹c wykonaæ jak najlepsze zdjêcie zacz¹³em przesuwaæ siê w kierunku ptaka.
Obiekt moich zainteresowañ przemieszcza³ siê razem ze mn¹. By³em zdumiony, ¿e tak
du¿y ptak robi to tak miêkko i bezszelestnie. Wykonawszy kilka fotek wróci³em na miejsce
naszego biwaku. Zauwa¿y³em równie¿, ¿e ptak ponownie zbli¿y³ siê do nas i usadowi³
w pobli¿u. Mielimy wra¿enie, ¿e jest wyranie zirytowany nasz¹ obecnoci¹. Kiedy
pochylalimy g³owy i tracilimy kontakt wzrokowy z naszym towarzyszem, ten sfruwa³
z ga³êzi jakby chcia³ nas zaatakowaæ. Postanowilimy wiêc opuciæ jego teren i ruszylimy
w dalsz¹ drogê.
Ja szed³em pierwszy, tu¿ za mn¹ mama, a tata jako ostatni pakowa³ swój plecak.
Uszlimy zaledwie kilka kroków, kiedy us³yszelimy krzyk taty. Przera¿eni odwrócilimy
g³owy i naszym oczom ukaza³ siê niesamowity obrazek. Nad g³ow¹ pochylonego ojca,
rozpociera³ swe olbrzymie skrzyd³a ów ptak i zadawa³ mu ciosy. Ruszaj¹c z odsiecz¹
krzyczelimy, wymachuj¹c leszczynowymi kijami. Sp³oszony ptak odlecia³, a my
pomoglimy oszo³omionemu ojcu wstaæ i szybko ruszylimy przed siebie. Kilkaset metrów
dalej, przy strumyku obejrzelimy na spokojnie i przemylimy wod¹ krwawe rany taty , co
te¿ uwieczni³em na zdjêciu. Jeszcze nie och³onêlimy ze spotkania z ptasim drapie¿c¹,
kiedy to niemal¿e o zawa³ serca przyprawi³o nas wybiegaj¹ce spod skarpy stado saren.
Mylelimy, ¿e znów atakuj¹ nas ptaki.
Z tej przygody wyci¹gnêlimy wiele wniosków, a wywo³ane zdjêcia i przeczytana
literatura pozwoli³y nam okreliæ gatunek spotkanej sowy. Dzi mogê powiedzieæ, ¿e by³ to
puszczyk. Wiêkszoæ róde³ podaje, ¿e jest to ptak nocny i rzadko trafia siê okazja aby
obserwowaæ go na w³asne oczy, wiêc cieszê siê bardzo, ¿e w³anie mnie to siê uda³o.
Przechodz¹c wiele razy tym samym szlakiem nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e tam mo¿e
znajdowaæ siê gniazdo jakiej sowy. Bior¹c te¿ pod uwagê fakt, ¿e by³ to pocz¹tek
kwietnia i w³anie wtedy przypada okres gniazdowania napaæ puszczyka te¿ ³atwo mo¿na
wyt³umaczyæ. Po prostu broni³ swego terytorium przed intruzem. Do dzisiejszego dnia
wêdruj¹c tym szlakiem staram siê nie naruszaæ terytorium  wielkiego ptaka, ale nadal
nads³uchujê, bacznie siê rozgl¹dam i mylê, ¿e jeszcze kiedy go zobaczê.
Jeli chodzi o ochronê, to obecnie wszystkie spotykane w Polsce sowy podlegaj¹
ochronie gatunkowej, s¹ ptakami po¿ytecznymi i pod wieloma wzglêdami bardzo
ciekawymi. Wrogami bywaj¹ niektóre ssaki i ptaki drapie¿ne (co sam mog³em zobaczyæ),
a przede wszystkim cz³owiek bezmylnie niszcz¹cy gniazda, zabijaj¹cy pisklêta i doros³e
ptaki. Chemiczne rodki ochrony rolin równie¿ przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia
liczebnoci tych ptaków.
Uwa¿am, ¿e opisana przeze mnie historia pozwoli przechodz¹cym tym szlakiem
turystom zachowaæ wiêksz¹ ostro¿noæ i rozwagê, gdy¿ znajduj¹ siê na terenie
prywatnym osiad³ego tu puszczyka.
Zafascynowany tym ptakiem pozwolê sobie zacytowaæ fragment ksi¹¿ki Jana
Soko³owskiego pt. Sowy;
Kiedy po pogodnym dniu s³oñce chowa siê pod horyzontem, rzucaj¹c na niebo ostatnie
ró¿owe blaski, zbli¿a siê chwila ciszy wieczornej. Ptaki zmêczone piewem i codzienn¹
krz¹tanin¹ skry³y dziobki w nastroszone piórka i zasnê³y... Z dziupli odwiecznego dêbu,
cichutko jak cieñ, wy³oni³ siê puszczyk, siad³ na po³amanym konarze, pochyli³ siê i krzykn¹³
dwukrotnie huhuuuu. G³os miêkki, lecz dziwnie przejmuj¹cy, rozleg³ siê w ciszy, jakby
sama noc siê odezwa³a, tajemnicza, nieprzenikniona. Puszczyk  piêkna sowa o wielkich,
czarnych oczach  wyruszy³ na ³owy...
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W sercu lasu
wiat, który nas otacza jest ró¿norodny. W naszej strefie klimatycznej (najlepiej pod
koniec lata), mo¿na dokonaæ wiele interesuj¹cych obserwacji.
Las to dom przeró¿nej fauny i flory. Ka¿dy dobry obserwator dostrze¿e jego urok,
niepowtarzalnoæ, bogactwo i zró¿nicowanie. W ka¿dej warstwie lasu ¿yj¹ okrelone
zwierzêta i roliny, które spotykamy w danym miejscu najczêciej, w pewnych okresach.
Las, który mnie otacza, charakteryzuje siê zró¿nicowanym górskim obszarem o wysokich
walorach przyrodniczych. Góry w mojej okolicy s¹ kopulaste i poroniête rolinnoci¹,
a szczyty czêciowo wylesione. Wystêpuj¹ tu drzewostany mieszane lub bukowe, powy¿ej
nich lasy wierkowe. rodowisko naturalne gminy Dobra jest jeszcze czyste i zdrowe. To
siedlisko wielu gatunków rolin i zwierz¹t, które gdzie indziej s¹ rzadko spotykane. Mój
rysunek przedstawia zaledwie ich czêæ, ale ukazuje ogromn¹ ró¿norodnoæ.
Zobaczmy zatem, co w trawie piszczy...
Na ma³ej polanie, wród dorodnych wierków zaszy³a siê piêkna para sarenek. Jedzenia
ma tu pod dostatkiem: traw, zió³, m³odych pêdów drzew i lici. Wnet pojawi¹ siê ¿o³êdzie
i buczyna. Na te smako³yki bêd¹ mia³y chrapkê równie¿ dziki. Teraz, w dzieñ, schowa³y siê
w g¹szczu w swym bar³ogu. Tylko jedna samotna, g³odna samica przekopywuje len¹
ció³kê, szukaj¹c d¿d¿ownic, owadów i ich larw. lady tego kopania widaæ nie tylko w lesie,
lecz tak¿e na okolicznych ³¹kach, polach i obrze¿ach lasu. Spotkania z loch¹ w lesie
lepiej unikaæ. Szczególnie z m³odymi. Mama uroczych warchlaczków staje siê wtedy
bardzo agresywna i zdolna do ataku!
Dziêcio³a du¿ego ³atwiej w lesie us³yszeæ ni¿ zobaczyæ. Szybkie stukanie w pieñ
drzewa rozlega siê echem i niesie siê daleko. Dziêcio³ to bardzo po¿yteczny ptak,
poniewa¿ ¿ywi siê wykutymi spod kory larwami owadów. Ptak ten wykuwa w drzewie
dziuplê, w której zak³ada gniazdo i wychowuje m³ode. Czêsto z jego pracy korzystaj¹ inne
ptaki i zwierzêta lene, zajmuj¹c na swoje mieszkanie opuszczon¹ przez niego dziuplê, np.
kowalik. Ten licznie ubarwiony, niedu¿y ptaszek, potrafi poruszaæ siê i obracaæ po pniu we
wszystkich kierunkach, nawet g³ow¹ w dó³! Umo¿liwiaj¹ mu to nogi z palcami o d³ugich
pazurach, wspaniale przystosowane do takiego trybu ¿ycia.
Kowalik w³anie przygl¹da siê z zaciekawieniem mieniakowi têczowiecowi. Czy¿by
zachwyci³ siê piêknem tego motyla?
Mieniak jest to jeden z najpiêkniejszych motyli krajowych. Swoim ubarwieniem
przypomina gatunki wystêpuj¹ce w strefie tropikalnej. Mieniaki, w odró¿nieniu od innych
motyli dziennych, nigdy nie siadaj¹ na kwiatach, lecz spijaj¹ soki wyciekaj¹ce z drzew . To,
dlatego przysiad³ na drzewie!
W górze, wród koron drzew, mo¿na dostrzec rud¹ wiewiórkê. Ma³y rudzielec
poch³oniêty jest obgryzaniem orzeszka. Tak bardzo, ¿e nie dostrzega czyhaj¹cych
niebezpieczeñstw. Tak! Tak! Tu, w lesie, wiele drapie¿ników mia³oby na ni¹ ochotê! Las jest
doskona³ym schronieniem dla ptaków drapie¿nych, a bystry jastrz¹b w³anie poszukuje
po¿ywienia. Zdecydowa³ siê jednak polecieæ na otwart¹ przestrzeñ. Nad ³¹k¹, zataczaj¹c
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charakterystyczne kó³ka, bêdzie móg³ spokojnie wypatrywaæ zdobyczy- a nu¿ z zaroli
wychyli siê jaki nieostro¿ny gryzoñ?
W gêstwinie, miêdzy ma³ymi borowikami a db³em trawy wije siê osobliwa
beznoga jaszczurka. To padalec zwyczajny. Nie ma nóg, kszta³tem przypomina ma³ego
wê¿a. Niestety, czêsto jest mylony z ¿mij¹ zygzakowat¹! W rzeczywistoci ta
szarobrunatna jaszczurka jest nie grona i grozi jej wyginiêcie, dlatego podlega ochronie.
Tu¿ opodal gada padalca znajduje siê inny rzadki, chroniony p³az. To salamandra
plamista. Jej wystêpowanie wiadczy o czystoci rodowiska naturalnego, w jakim ¿yje.
Salamandra wystêpuje w okolicach czystych, bogatych w tlen podgórskich wodach.
W ci¹gu dnia chowa siê pod licie, korzenie lub kamienie.
Tym razem bezpiecznie poczu³a siê pod okr¹g³ymi liæmi kopytnika pospolitego, rosn¹cego
opodal owado¿ernej rosiczki. Obydwa te gatunki rolin podlegaj¹ ochronie i podobnie jak
salamandra lubi¹ wilgotne tereny.
Nagle w lesie rozleg³ siê przeraliwy ptasi g³os. Ni st¹d, ni zow¹d zerwa³a siê
z trzepotem kolorowa sójka. To ona tak wrzasnê³a. Zrobi³a to wcale nie bez powodu. Oto
z lenych chaszczy wysun¹³ siê ca³y rudy zwierzak z puszyst¹ kit¹. To nie wiewiórka! To
lis! Ostrzegawczy g³os ptaka zaalarmowa³ wszystkie lene zwierzêta. Zaj¹c szarak, który
spokojnie spa³ w cieniu drzewa, nagle stan¹³ s³upka, a po chwili pêdem rzuci³ siê do
ucieczki.
Na szczêcie, lis powróci³ z nocnych ³owów z pe³nym brzuchem i nie ma ochoty na
dodatkowy deser!
Jesieni¹ przyozdabia hale i polany najczêciej spotykany w górach dziewiêæsi³
bez³odygowy, który lubi silnie nas³onecznione miejsca. Ta objêta cis³¹ ochron¹ rolina
sta³a siê symbolem rolinnoci tutejszych okolic.
Niestety, niektórzy z rzadka zapominaj¹ o tym i zbieraj¹ j¹ do celów dekoracyjnych,
przyczyniaj¹c siê tym do zmniejszania jej liczebnoci.
Pióropusznik strusi, czyli paproæ, to jeden z gatunków paproci wystêpuj¹cych
w moim otoczeniu. Równie¿ je¿ europejski to sta³y mieszkaniec lasu. Ten zwierz chyba
niczego siê nie boi. Ma ku temu powody. W koñcu jego grzbiet okryty jest ostrymi kolcami!
Za kilka godzin zapadnie zmrok. Jedne zwierzêta wróc¹ do swych kryjówek, inne wyrusz¹
na nocne ³owy. Kolorowy za dnia las, pe³en s³oñca i zielonego cienia, zmieni siê w ciemny ,
nieco tajemniczy g¹szcz drzew i krzewów, owietlony s³abym blaskiem ksiê¿yca. Tylko
puszczyk- dorodna, bardzo rzadko wystêpuj¹ca w Polsce sowa, która spêdzi³a ca³y dzieñ
drzemi¹c wród koron drzew, przerwie len¹ ciszê natarczywym pohukiwaniem: uhu, uhu,
uhu!
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Jednym z bardzo ciekawych gatunków grzybów wystêpuj¹cych na terenie
województwa Ma³opolskiego jest sromotnik bezwstydny (Phallus impudicus). Aby
przybli¿yæ g³êbiej ten gatunek zobaczmy sk¹d siê on wywodzi i jakie ma, specyficzne dla
siebie cechy.
Wszystkie gatunki z rzêdu Phallales ( sromotnikowe ) podlegaj¹ ochronie prawnej.
Charakterystyczn¹ cech¹ tych grzybów jest bardzo szybki wzrost. Phallus impudicus 5 mm
/ 1 minutê. Jest to najszybszy wzrost organizmu w królestwie grzybów. Elementy
przysz³ego kszta³tu cia³a s¹ sprê¿one jak gaz z butli w m³odym owocniku kszta³tu kulistego
lub jajowatego ( wielkoæ kurzego jaja). Po rozerwaniu os³ony trzymaj¹cej owocnik
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w ryzach nastêpuje gwa³towne rozprê¿enie jaja , gwa³towny wzrost. W Ma³opolsce
i w ogóle w Polsce rodzaj Phallus obejmuje dwa gatunki: Phallus impudicus ( sromotnik
bezwstydny) oraz Phallus hadriani ( sromotnik fio³kowy). Najwiêksza ró¿norodnoæ
gatunków w strefie tropikalnej. W Polsce czêciej spotykani przedstawiciele z rodzaju
Mutinus (M¹dziak). Mimo, i¿ s¹ to gatunki tropikalne mo¿na je spotkaæ np. w okolicy
Wygie³zowa.
Phallus impudicus ( sromotnik wstydliwy, smardz cuchn¹cy, mierdziak, mierdziuch, mierdziel, smrodnik, smrodziuch, sromnik, bed³ka pañska, jajczak). Grzyb podobny
do smardza. Górn¹ powierzchniê jego kapelusza pokrywa oliwkowozielony luz.
Kapelusz spoczywa na walcowatym trzonie, który wyrasta z jajowatej os³ony.
W pobli¿u znajduje siê zwykle kilka m³odych owocników, maj¹cych barwê bia³¹ a kszta³t
jajowaty, tak samo jak purchawki, z którymi jednak sromotnik bezwstydny nie jest
spokrewniony. W tym stadium owocniki ró¿ni¹ siê wyranie od purchawek tym, ¿e
zewnêtrzna okrywa utworzona jest z dwóch warstw, miêdzy którymi znajduje siê
galaretowata masa, za wnêtrze wype³nione jest tward¹ mas¹. Jest to rozwijaj¹cy siê
trzon, zwany receptaculum, który szybko ronie rozrywaj¹c zewnêtrzn¹ okrywê i unosi
niebieskozielon¹ masê zarodnikonon¹. Masa ta w okresie dojrzewania staje siê p³ynna
i wydziela przykr¹ woñ. Zarodniki tego grzyba s¹ prawie tak ma³e jak bakterie, maj¹
zaledwie 3,5 unitów d³ugoci i 2 unity szerokoci. Owocnik Phallus impudicus dopiero po
wydostaniu siê z jaja wydziela zapach zbli¿ony do padliny. Ca³a grzybnia cuchnie, tylko nie
zarodniki. Zapach zwabia muchy, do których cia³ przyczepiaj¹ siê zarodniki. Sromotnik
fio³kowy pachnie natomiast przyjemnie.
Jego ulubionym stanowiskiem s¹ suche piaszczyste tereny Licznie spotykany
w Kazachstanie. M³ode owocniki Phallus impudicus, w stadium jaja, oczyszczone
z warstwy luzu, nie tylko nie truj¹ce, ale i jadalne. Smak nieco przypomina rzodkiewkê.
W medycynie ludowej ma zastosowanie jako lek przeciwgruliczy ( galaretka pod skórk¹).
Ta sama czêæ grzyba mo¿e te¿ byæ stosowana przeciwko reumatyzmowi. Fakt, i¿ Phallus
impudicus mo¿e byæ jadalny sprawi³, i¿ zdarzy³y siê osoby, które zatru³y siê miertelnie
Amonita phalloides (muchomor sromotnikowy).
Phallus impudicus praktykuje wszystkie sposoby wspó³¿ycia. Jest saprotrofem,
uprawia mikoryzê, (dlatego czêsto spotkaæ go mo¿na w ulubionym przez niego rodowisku
lasu liciastego, pod dêbem, bukiem, niektórymi krzewami, na wzgórzu Bukowica ko³o
ród³a w Gminie Babice), bywa paso¿ytem winoroli lub niektórych gatunków ró¿. W ysyp
owocników mo¿e liczyæ nawet kilkaset sztuk.
Mylê ¿e sromotnik bezwstydny jest bardzo fascynuj¹cym grzybem i mo¿na by siê
zag³êbiæ w jego historiê. Aby rozpowszechniæ jego niepowtarzalnoæ mo¿na w Ma³opolsce
zorganizowaæ wystawy na jego temat, ale nie tylko tego jednego gatunku, lecz w ogóle
wystawê grzybów chronionych. Mylê, ¿e by³oby to i ciekawe i kszta³c¹ce.
Ciekawym pomys³em by³oby stworzenie strony internatowej na temat tego
rzadkiego grzyba.
Na terenie mojego powiatu mo¿na stworzyæ wystawê w lokalnym muzeum, a tak¿e
zamieciæ artyku³ w prasie jako ciekawostkê. Na terenie mojego zamieszkania w³adze
lokalne stworzy³y wiele folderów na temat osobliwoci przyrodniczych - uwa¿am, ¿e
przedstawienie w taki sposób sromotnika bezwstydnego by³oby dobr¹ jego promocj¹.

47

Ró¿norodnoæ biologiczna Ma³opolski

Justyna Jaworska
Zespó³ Szkó³ Gimnazjum im. Ks. Dr S. Czartoryskiego
Maków Podhalañski
Ró¿norodnoæ flory i fauny Makowa Podhalañskiego
Województwo ma³opolskie po³o¿one jest w Karpatach Zachodnich, a równoczenie
w Beskidach ¯ywieckich, Makowskim, Sudeckim, Wyspowym, w Gorcach na Podhalu
i w Tatrach. Do województwa ma³opolskiego nale¿y tak¿e czêæ Pogórza Karpackiego
i Brama Krakowska. Maków Podhalañski po³o¿ony jest w Beskidzie rednim zwanym
Makowskim. Miasto rozbudowa³o siê w wzd³u¿ rozleg³ej rzeki Skawy. Od pó³nocy otoczone
jest ³agodnymi wzniesieniami Pasma Koskowej Góry, na po³udniu i zachodzie wznosz¹ siê
grzbiety Pasma Ja³owieckiego. Maków po³o¿ony jest malowniczo w kotlinie górskiej
otoczonej wzniesieniami do 600m n.p.m. Okolice Makowa posiadaj¹ urozmaicon¹ rzebê
terenu, ³agodne góry poroniête w górnych partiach lasami, stoki w rodkowych i dolnych
czêciach pokrywaj¹ ³¹ki i pola uprawne.
Maków i jego okolice otaczaj¹ lasy zró¿nicowane gatunkowo. W ystêpuje w nich buk,
jod³a, wierk z domieszk¹ jaworu, klonu, modrzewie, a tak¿e sosny. Na bogate podszycie
sk³adaj¹ siê: maliny, je¿yny, bez czarny i koralowy, jarzêbina i czeremcha. W runie lenym
wystêpuj¹ ró¿norodne zio³a, a tak¿e mchy borówki i paprocie. Wzd³u¿ rzek i potoków na
kamienistych madach rozwijaj¹ siê olszyny górskie na, których dominuje olsza szara,
a wystêpuje tak¿e wierk, jesion, wierzba i czeremcha. Podszycie sk³ada siê
z suchodrzewu, czarnej porzeczki i je¿yn.
W okolicznych lasach ¿yj¹: dziki, jelenie, sarny, lisy, kuny lene, tchórze, ³asice,
wiewiórki karpackie, salamandry, je¿e. Ptaki s¹ reprezentowane przez: jarz¹bki, g³uszce,
ró¿ne gatunki dziêcio³ów, drozdy, sikory, sójki orzechówki, orliki, kanie, gile, mysikróliki,
pluszcze, pliszki szare i inne. Flora i fauna tych okolic zmienia siê jednak na skutek ró¿nych
czynników zale¿nych, b¹d te¿ nie od cz³owieka.
Wycinanie lasów powoduje zmniejszenie licznoci w drzewostanach. Gatunkiem,
który staje siê coraz rzadszy jest wierk pospolity (Picea abies Karst). Jest to drzewo
o wysokoci do 50m, o korze czerwono brunatnej, p³ytko pêkaj¹cej, odpadaj¹cej
w zaokr¹glonych ³uskach. Licie przekszta³cone w szpilki czterokanciaste. Szpilki
zwisaj¹ce w dó³, wyrastaj¹ na ubieg³orocznych ga³¹zkach. Drzewo to jest niestety
wycinane szczególnie w okresie wi¹t Bo¿ego Narodzenia w efekcie znika z krajobrazu
naszej okolicy.
Wycinanie drzew staje siê przyczyn¹ zanikania gatunków, które z nimi wspó³¿yj¹.
Tak dzieje siê np. z grzybami paso¿ytuj¹cymi na drzewach. Wspó³¿ycie tych dwóch
organizmów (drzewo i grzyb) okrela siê jako paso¿ytnictwo. Huba pospolita (Fomes
fomeutarius L) paso¿ytuje g³ównie na bukach. Kapelusz kopytowaty, gruby, trwa³y,
siedz¹cy bokiem, jasnoszary lub szaro-¿ó³to-bia³y. Mi¹¿sz kasztanowo-brazowy.
Wycinanie buków, g³ównie do celów przemys³owych powoduje ich eliminacjê z naszego
rodowiska, a co za tym idzie mieræ ¿ywiciela doprowadza do mierci paso¿yta. Zuba¿a
to faunê okolicznych lasów. Zmiana klimatu, czêste powodzie, gwa³towne ulewy s¹
przyczyn¹ sp³ukiwania z runa lenego zarodników grzybów, mchów i paproci.
Zaobserwowano i¿ ta warstwa lasu ulega zmianie. Czêsto gin¹ gatunki
przegrywaj¹ce konkurencjê z gatunkami bardziej ekspansywnymi. Mchy, takie jak mech
p³onnik, bielinka siwa, zêboróg pospolity tworz¹ zwykle zwart¹ darñ cile przylegaj¹c¹ do
ziemi. Czynniki, o których wspomnia³am wczeniej powoduj¹, i¿ runo staje siê bardziej
porozrywane, a tym samym ubo¿sze w typowe dlatego tego regionu gatunki mchów .
Podobny los spotyka paprocie, które w zwartym, gêstym runie przegrywaj¹ konkurencjê
choæby o wiat³o czy miejsce. Najbardziej typowy gatunek np. Narecznica samcza
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Fot.27
Mahonia pospolita (mahonia aquifolium)
Agnieszka.Nowak

Fot.28
Sromotnik bezwstydny (Phallus impudicus)
Bartosz Domin

Fot.29
Kuna lena
BeataTokarz, Maciej Czerniak
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Fot.29
Je¿ europejski
Grzegorz Ciêpka

Fot. 30
Bocian bia³y
Grzegorz Ciêpka
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Fot.31
Mech p³onnik
Justyna Jaworska

Fot. 32
Slimak winniczek
Grzegorz Ciêpka
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Fot.33 Kaczka w w Kotlinie Andrychowskiej
Joanna Cinal

Fot.34 £abêdzie w Kotlinie Andrychowskiej
Joanna Cinal
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(Dryopteris filix ) ma trwa³e, grube k³¹cze. Licie ciemnozielone, krótkoogonkowe,
pojedynczo lub podwójnie pierzaste, d³ugoci 50-150cm. Ogonki liciowe pokryte
gruczo³owatymi ³uskami, listki siedz¹ce, zawijki nerkowate.
£¹ki górskie, które obfituj¹ w wiele rolin zielnych na skutek licznych zabiegów
rolniczych, ubo¿ej¹ i zmieniaj¹ swój wygl¹d. Czêsto nie koszone wy¿ej po³o¿one ³¹ki
przerastaj¹ ni¿ej rosn¹ce roliny np. stokrotkê pospolit¹ (Bellis perennis), która stopniowo
zanika i zmienia miejsce wystêpowania. Ta tworz¹ca koszyczkowate kwiatostany
znajduj¹ce siê na bezlistnej ³odydze dorastaj¹ do 20cm. Kwiaty brze¿ne s¹ bia³o-ró¿owe,
a rodkowe (rurkowate) barwy ¿ó³tej. Licie s¹ pod³ugowatojajowate, zwê¿aj¹ce siê
w ogonek liciowy, na brzegu karbowane, tworz¹ przyziemn¹ ró¿yczkê. Rolina ta
potrzebuje du¿o wiat³a st¹d te¿ przegrywa konkurencjê z wysoko wyrastaj¹cymi trawami.
Jest to przyk³ad kolejnego ubo¿enia bioró¿norodnoci ³¹kowych.
Gatunkiem wrêcz kosmopolitycznym jest te¿ Mniszek lekarski (Tanexacum
officinale). Piêkna rolina o koszyczkowatych, ¿ó³tych kwiatostanach. Licie tworz¹
przyziemn¹ rozetê. S¹ one pod³ugowate, g³êboko pierzastodzielne i zatokowo wcinane.
Owocostan to znany dmuchawiec. Jest uwa¿ana za rolinê pioniersk¹ , korzenie s¹
bardzo g³êbokie do 2 m. Ze wzglêdu na w³aciwoci lecznicze mniszka jest on
powszechnie zbierany i to przyczynia siê do jego znikania w miejscach wystêpowania,
g³ównie na ³¹kach.
Do zmniejszania bioró¿norodnoci przyczynia siê w du¿ej mierze cz³owiek, kiedy
np. niszcz¹c chwasty na polach uprawnych eliminuje je ze rodowiska. Taki los spotyka np.
Chabra górskiego (Ceutourea motane L), atrakcyjn¹ bylinê górsk¹, która by³a i jest têpiona
jako chwast polny. Tworzy ona licie pod³ugowato jajowe z wierzchu nagie, dolne krótko
ogonkowe. Tworzy koszyczki pojedyncze o fioletowo-niebieskim zabarwieniu jest ozdob¹
widnych lasów i zbiorowisk trawiastych, towarzyszy czêsto uprawom zbó¿.
W miejscach ciep³olubnych, w lasach, zarolach mo¿na u nas spotkaæ Berberys
zwyczajny (Berberis vulgakoris L), krzew o liciach przekszta³conych w 3-7 dzielne kolce.
Kwitnie z³ocisto¿ó³tym kwiatem w zwis³ych gronach. Krzew ten ma licie jajowate.
Nasze okolice bogate s¹ w faunê, która tak¿e podatna jest na ró¿ne wp³ywy
rodowiska. Od lat obserwuje siê wzrost liczby gatunków chronionych i zagro¿onych.
Przyk³adem mo¿e byæ Je¿ europejski ( Erinaceuus europaeus ), który w naszych okolicach
czêsto ginie pod ko³ami samochodów, przechodz¹c przez jezdnie.
Podsumowuj¹c pragnê podkreliæ, i¿ zmiany w otaczaj¹cym mnie rodowisku s¹
dostrzegalne, widaæ wyranie zmieniaj¹c¹ siê szatê rolinn¹ i zwierzêc¹.
Mam pe³n¹ wiadomoæ, i¿ utrzymanie bioró¿norodnoci to warunek prawid³owo
funkcjonuj¹cych ekosystemów. Jest to zadanie, którym musi zaj¹æ siê pokolenie ludzi
nawet tak m³odych jak ja.

Grzegorz Ciêpka
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Zator

Region, w którym ¿yjê, to Ziemia Zatorska, która jest czêci¹ Doliny Górnej W is³y.
Region ten le¿y na pograniczu województw ma³opolskiego i l¹skiego i jest bardzo mocno
zurbanizowany. Na tych terenach ju¿ 700 lat temu istnia³a bardzo silnie rozwiniêta
spo³ecznoæ, która zajmowa³a siê g³ównie hodowl¹ ryb w stawach. To w³anie owe stawy
sta³y siê g³ówn¹ cech¹ charakterystyczn¹ tego regionu.
Obszar doliny górnej Wis³y rozci¹ga siê od Skoczowa do Spytkowic i jest rodkow¹
czêci¹ Kotliny Owiêcimskiej. Obszar ten ma ok. 70 km d³ugoci i jedynie 8 km
szerokoci, co daje powierzchniê 530 km2.
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Dlaczego a¿ tak wielka jest tu ró¿norodnoæ gatunkowa?
Odpowiedzi¹ s¹ w³anie stawy i inne zbiorniki wodne wystêpuj¹ce w tej okolicy.
Teren ten od zawsze by³ siedliskiem wielu gatunków rolin i zwierz¹t, które swoje
przetrwanie wi¹za³y z wod¹, której na tych terenach nigdy nie brakowa³o. By³o tu wiele
podtopionych ³¹k, oraz odciêtych od pierwotnego nurtu zakoli rzecznych. By³y to stoj¹ce
i w miarê p³ytkie zbiorniki s³odkiej wody, osiedla³y siê, wiêc na i w nich gatunki wymagaj¹ce
takiego w³anie ekosystemu. Na takich terenach najwiêksze zró¿nicowanie oprócz ryb
wystêpowa³o wród rolin wodnych, p³azów, oraz ptactwa wodnego.
Kiedy w swoim gwa³townym procesie rozwoju cz³owiek zacz¹³ regulowaæ koryta
rzeczne, tak, ¿e nie tworzy³y siê wiêcej wy³¹czone z nurtu zakola, zaczêto osuszaæ ³¹ki
i mokrad³a, aby uzyskaæ ziemiê pod coraz wiêksze uprawy. Zniszczony zosta³ w ten
sposób ten specyficzny ekosystem, a gatunki do niego nale¿¹ce musia³y poszukaæ sobie
nowych terenów do rozwoju. Stawy hodowlane sta³y siê doskona³¹ alternatyw¹. Sztuczne
zbiorniki wodne nie wystêpowa³y jednak w ka¿dym terenie, co doprowadzi³o do tego, ¿e
wiele gatunków przenios³o siê w³anie do Doliny Górnej W is³y.
Zatorszczyzna uznawana jest za jedno z najwiêkszych zag³êbi karpia w Polsce. To
tutaj wyhodowano najbardziej poszukiwan¹ odmianê tej s³odkowodnej ryby zwana
Królewsk¹.
Tak jak w ca³ej dolinie górnej Wis³y tak i tu wystêpuje bardzo du¿e zró¿nicowanie
gatunków zarówno ¿yj¹cych w wodzie, jak i gnie¿d¿¹cych siê blisko niej. W ystêpuje tu 70%
wszystkich zaobserwowanych w Polsce gatunków ptaków, w tym bardzo specyficzne jak
lepowron, Rybitwa bia³ow¹sa oraz Podgorza³ka.
Ró¿norodnoæ i liczebnoæ ptactwa wodno-b³otnego jest ewenementem w skali
kontynentu. Znajduj¹ siê tu zarówno miejsca lêgowe dla 177 gatunków ptaków oraz
tymczasowe miejsca postoju dla licznych ptaków wêdrownych.
Równie wa¿nym sk³adnikiem specyfiki tego jest tak¿e flora. Najbardziej fascynuj¹cymi s¹
Kotewka orzech wodny, Grzybieñczyk wodny oraz jedyna w Polsce wodna paproæ Salwinia
p³ywaj¹ca.
lepowron
Ptak ten sta³ siê praktycznie symbolem doliny górnej W is³y. W Polsce regularnie
gniazduje ok. 400 par tego ptaka, a czego 200 par przypada na ten w³anie region. Jest to
jedno z najbardziej na pó³noc wysuniêtych miejsc jego gniazdowania, preferuje on raczej
klimaty zwrotnikowe. Przedstawicieli tego gatunku mo¿na spotkaæ na wszystkich
kontynentach oprócz Australii i Antarktydy. W okolicy Zatora wzmianki o obecnoci tego
ptaka pochodz¹ ju¿ z XVI wieku.
lepowron jest ptakiem nale¿¹cym do czaplowatych, jest jednak mniejszy od
popularnie spotykanej czapli siwej. Nazwa tego ptaka pochodzi od jego nocnego trybu
¿ycia oraz od wydawanych przez niego odg³osów, które przypominaj¹ dwiêki wydawane
przez wronê. Cech¹ charakterystyczn¹ tego ptaka jest jego piêkne upierzenie sk³adaj¹ce
siê z ciemnych czarno-szarych piór na grzbiecie oraz bia³ych na spodzie cia³a. Dodatkowo
z ty³u po obu stronach g³owy wystaj¹ d³ugi, pojedyncze, nie¿nobia³e pióra.
lepowron jest drapie¿nikiem poluj¹cym na ma³e ryby, owady oraz p³azy. Jajo
miejsca swojego bytowania najczêciej wybiera wyspy na stawach i ¿wirowiskach, ale
oddalone od kolonii gniazda mo¿na tak¿e spotkaæ w nadbrze¿nych szuwarach. Gniazda
zak³ada przewa¿nie na wysokoci oko³o trzech metrów, gdzie nie zagra¿a mu ¿aden
z rodzimych drapie¿ników, a jedynie norka amerykañska, która bez problemu przep³ywa na
wyspê zawieraj¹c¹ jajka. Gniazda maj¹ kszta³t p³ytkiej misy. lepowron lêgnie siê tylko raz
w roku, kiedy to samica sk³ada od 3 d 6 niebiesko-zielonych jaj. M³ode wykluwaj¹ siê po
oko³o 3 tygodniach wysiadywania, s¹ wtedy pokryte puchem i ca³kowicie niesamodzielne.
M³ode dorastaj¹ w przeci¹gu nieca³ego miesi¹ca i s¹ gotowe, by odlecieæ na zimê do
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Afryki. Obecnie lepowrony w Polsce, choæ nieliczne nie s¹ gatunkiem wymieraj¹cym.
Obecny sposób prowadzenia gospodarki wodnej nie zagra¿a ich liczebnoci. Koloni¹ le powronów zagra¿a jedynie wycinanie nadbrze¿nych zakrzaczeñ.
Kotewka orzech wodny:
Kotewka, zwana równie¿ orzechem kol¹cym, kasztanem wodnym lub kotwiczk¹.
Rolina ta ma p³ywaj¹ce po wodzie licie skupione w rozety, które po³¹czone s¹
z korzeniami d³uga, nitkowat¹ ³odyg¹. Skupisko rozet kotewki ma bardzo du¿e walory
dekoracyjne. Ciekawe s¹ owoce kotewki, które swoim czteroramiennym kszta³tem
przypominaj¹ ma³e kotwiczki. Orzechy kotewki, posiadaj¹ te cztery zakoñczone ostrymi
haczykami wyrostki, s³u¿¹ce do u³atwienia roznoszenia jej owoców przez zwierzêta.
Skorupki owoców kotewki s¹ bardzo twarde, co skutecznie zabezpiecza je od
niekorzystnych czynników zewnêtrznych. W dawnych czasach bogate w skrobiê nasiona
by³y wykorzystywane jako materia³ na m¹kê do pieczenia placków. W niektórych
azjatyckich krajach, rolina ta by³a nawet w tym celu specjalnie hodowana, jednak nawet
w naszym kraju jeszcze niedawno by³a powszechnie wykorzystywana jako pasza dla wiñ,
co znacznie przyczyni³o siê do zmniejszenia jej populacji.
Kotewka jest rolin¹ jednoroczn¹, co oznacza, ¿e ca³y cykl ¿yciowy roliny zamyka
siê w obrêbie i roku. Po zakoñczeniu sezonu wegetacyjnego i wydaniu nasion obumiera
i opada na dno zbiornika. Najlepsze warunki do rozwoju ma w stoj¹cych, dobrze
natlenionych, ¿yznych i g³êbokich na oko³o 1,5 metra wodach.
Kotewka w ca³ej Europie jest uznana za gatunek wymieraj¹cy, a w Polsce jest
chroniona ju¿ od 1946 roku. Jeszcze w ubieg³ym wieku rolinê tê mo¿na by³o spotkaæ
w wiêkszoæ starorzeczy i w innych stoj¹cych zbiornikach wodnych. Obecnie jest obecna
jedynie w oko³o 40 zbiornikach wodnych po³o¿onych w kotlinach podgórskich. Zosta³a ona
uznana za gatunek krytycznie zagro¿ony i wpisana do Polskiej czerwonej ksiêgi rolin.
Przyczynami tak ograniczonego wystêpowania kotewki s¹ zbyt intensywnie
prowadzone prace hodowlane na stawach, s³abe natlenienie i chemiczne zanieczyszcze nie wód, sprowadzenie na stawy amura bia³ego, rolino¿ernej ryby ¿ywi¹cej siê kotewk¹
oraz regulacje rzek uniemo¿liwiaj¹ce powstawanie nowych starorzeczy.
Na terenie doliny górnej Wis³y prowadzone s¹ intensywne zabiegi, których celem
jest przywrócenie tej niezwyk³ej roliny do stanu, jaki niegdy prezentowa³a. Przyrodnikom
uda³o siê ju¿ stworzyæ ma³e populacje na niektórych zbiornikach. Populacje te nie s¹
wielkie, jednak kotewka tak obficie owocuje, ¿e w ci¹gu kilku sezonów jest w stanie
wype³niæ rozetami ca³¹ powierzchniê stawu. Niestety populacje odtworzone przez
ekologów nie s¹ jeszcze na tyle stabilne, ¿eby przetrwaæ samodzielnie w przypadku
nieurodzaju, s¹, wiêc pod sta³a opieka ekspertów. Przeciwko celowemu hodowaniu
Kotewki protestuj¹ w³aciciele stawów rybnych, którym przeszkadza³a ona
w gospodarowaniu na stawach nie przynosz¹c ¿adnych korzyci. Po wst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej zaczê³y p³yn¹æ dotacje dla tych, którzy postanowili siê zgodziæ na
posadzenie kotewki na swoich stawach.
Jedyn¹ szans¹ na zachowanie wszystkich tych niezwyk³ych gatunków jest
utrzymanie miejsc ich naturalnego wystêpowania oraz sprowadzanie ich na tereny , które
równie¿ mog³yby siê do tego nadawaæ. Czy jednak w czasach, w których hodowla rybna
nie przynosi ju¿ wielkich zysków, a czasami wrêcz powoduje straty mo¿liwe jest
wymaganie, aby nadal zajmowano siê utrzymaniem stawów i zapobieganiu ich zarastania?
Nie, lecz mo¿na by zmieniæ nieco sposób gospodarowania nastawiaj¹c siê bardziej na
agroturystykê, a zyski czerpaæ nie tylko z samej hodowli ryb, ale tak¿e z turystów, którzy
przybyliby podziwiaæ ten unikalny ekosystem i zachowane w nim gatunki, których pró¿no
by szukaæ na innych terenach. Póki co dolina górnej W is³y jest na dobrej drodze do
osi¹gniêcia w³anie takiego rozwi¹zania.
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Je¿ europejski (Erinaceus europaeus)
Jest to najwiêkszy ssak z gatunku owado¿ernych. Doros³y osobnik mo¿e osi¹gn¹æ
nawet 30 cm d³ugoci cia³a, oraz 2,5 cm d³ugoci ogona, a jego ciê¿ar bêdzie wynosi³ oko³o
1,2 kg. Najbardziej widoczn¹ cech¹ charakterystyczn¹ je¿a s¹ porastaj¹ce grzbiet i boki
jego cia³a ostre i d³ugie na ok. 3 cm kolce koloru szarobr¹zowego.
Kolce je¿a s³u¿¹ mu przede wszystkim do obrony przed naturalnymi wrogami, jak
tchórze, borsuki, lisy i puchacze. Gdy zwierzê zostanie zaatakowane nie próbuje ucieczki,
mimo i¿ umie doæ szybko biegaæ, lecz natychmiast zwija siê w kulkê, z której strosz¹ siê
kolce. Jest to mo¿liwe, poniewa¿ posiada on specjalnie rozwiniête miênie podskórne,
które umo¿liwiaj¹ zwiniêcie siê w kulkê i jednoczesne nastroszenie kolców . Miênie te
znajduj¹ siê pod skór¹ i s¹ oddzielone za pomoc¹ warstwy t³uszczu od g³êbszych miêni
g³ównych. Podczas ataku je¿ polega jedynie na swoim pancerzu. W iêkszoæ agresorów,
gdy nie uda siê atak z zaskoczenia rezygnuje z dalszego atakowania zwiniêtego je¿a
obawiaj¹c siê okaleczenia wewnêtrznego spowodowanego próbami przegryzienia
zwierzêcia. Na atak decyduj¹ siê przewa¿nie jedynie zwierzêta, które nie mia³y jeszcze
kontaktu z takim przeciwnikiem, lecz i tak niewielkiej czêci z nich udaje siê przezwyciê¿yæ
si³ê miêni je¿a.
Je¿ wystêpuje w Europie i Azji, w strefie klimatu umiarkowanego. Zamieszkuje lasy
i zagajniki oraz tereny parków i ogrody. Jest zwierzêciem aktywnym wieczorem i w nocy,
przez resztê doby pi zagrzebany w swojej norce mieszcz¹cej siê zazwyczaj w kopcu
z lici lub kompostu, zag³êbieniu lub rozpadlinie w ziemi. Wnêtrze gniazda jest zbudowane
z lici i wy³o¿one dodatkowo mchem i traw¹.
Je¿ jest drapie¿nikiem, jednak ze wzglêdu na swoje rozmiary poluje jedynie na
owady, d¿d¿ownice, drobne bezkrêgowce, limaki oraz ptasie jaja. Mimo i¿ wygl¹da
nieporadnie, jest w stanie na tyle szybko siê poruszaæ by z³apaæ noc¹ owady, pomaga mu
z tym doskona³y wêch. W przypadku niedostatku pokarmu zwierzêcego zadowala siê
padlin¹ lub przejrza³ymi owocami.
Zwierzê to ma bardzo s³aby wzrok, ale za to wietnie rozwiniêty wêch i s³uch. Przez
wiêkszoæ czasu drepcze z nosem przy ziemi wyw¹chuj¹c po¿ywienia. Kiedy znajdzie jaki
interesuj¹cy obiekt, dok³adnie go obw¹chuje, tr¹ca wilgotnym nosem, którego u¿ywa tak¿e
jak narz¹du dotyku, oceniaj¹c dok³adnie przydatnoæ znaleziska. Po d³u¿szym
zastanowieniu decyduje, co zrobiæ ze znaleziskiem, ca³y czas przy tym g³ono parskaj¹c
i sapi¹c.
Bardzo ciekawym elementem ¿ycia je¿a jest jego sen zimowy, w który zapada
w padzierniku, a budzi siê natomiast w kwietniu. Kiedy temperatura powietrza spada do
ok. 13-17 o C je¿e zwijaj¹ siê w k³êbek w swojej norce i zapadaj¹ w odrêtwienie, podczas
którego spowolnieniu ulega przemiana materii, temperatura cia³a spada nawet do 1 o C,
a serce bije tylko 20 razy na minutê. W normalnych warunkach temperatura cia³a wynosi
oko³o 35,5  36,5 o C, natomiast serce bije 180 razy na minutê. Je¿ nie gromadzi
po¿ywienia, na czas letargu. Wystarczaj¹ mu zapasy t³uszczu, które zgromadzi³ podczas
lata.
Zwierze nie zamarznie, nawet podczas mrozu, poniewa¿ gdy temperatura spadnie
poni¿ej jakiej poziomu, uaktywnia siê system wczesnego ostrzegania, który nie pozwala
mu zamarzn¹æ podnosz¹c ciep³otê cia³a do 5 o C. W kwietniu  maju, samice rodz¹ po
5-6 tygodniowej ci¹¿y rodz¹ 2-5 ma³ych je¿yków, które nie maja jeszcze rozwiniêtych
kolców. Je¿ europejski dzieli siê na 2 podgatunki zachodni (Erinaceus europaeus
europaeus) i wschodni (Erinaceus europaeus romanicus). Oba podgatunki wystêpuj¹ w
Polsce, a w tym w ma³opolsce i oba znajduj¹ siê pod ca³kowit¹ ochron¹.
Problem ochrony je¿y polega przede wszystkim nie na zapewnieniu im po¿ywienia
i ¿erowisk, ale na zabezpieczeniu ich od ich najwiêkszego wroga, w starciu, z którym formy
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obrony je¿a s¹ ca³kowicie nieskuteczne, a mianowicie rodków komunikacji. Ka¿dego roku
pod ko³ami samochodów ginie tak wiele je¿y, ¿e przyrodnicy dziwi¹ siê, czemu ten gatunek
nadal wystêpuje. Dotychczas nie wymylono skutecznych sposobów na umo¿liwienie
je¿om bezpiecznego przekraczania dróg. Szans¹ mia³y byæ tunele budowane pod
powierzchni¹ jezdni, jednak takowe wystêpuj¹ wy³¹cznie na najwiêkszych i najbardziej
ruchliwych drogach, podczas gdy zwierzêta te gin¹ przede wszystkim na drogach
lokalnych, na których nieszybko znajd¹ siê rodki na budowê tuneli. Jedynym sposobem
bêd¹cym w ekonomicznym zasiêgu ekologów s¹ przydro¿ne tablice informuj¹ce
o zachowaniu ostro¿noci ze wzglêdu na czêste w danym rejonie wystêpuj¹ce je¿e.

Piotr G³owacki
Zespó³ Szkó³ Nr 4
Olkusz
Opiekun - nauczyciel biologii dr Bo¿ena Kajda

Niedaleko mojej miejscowoci znajduje siê Ojcowski Park Narodowy, który nale¿y
do najpiêkniejszych parków narodowych w Polsce i na wiecie. Jego powierzchnia
obejmuje najcenniejsz¹ i najpiêkniejsz¹ czêæ W y¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej.
G³ównym trzonem Ojcowskiego Parku jest dolina potoku Pr¹dnika (na zdjêciu) oraz
stanowi¹ca jej odga³êzienie dolina potoku S¹spówki. Krajobraz parkowy tworz¹
charakterystyczne wapienne ska³ki, stromo piêtrz¹ce siê nad dolinami i w¹wozami. Ca³oæ
pokrywa bogata szata rolinna, której wiele gatunków nale¿y do bardzo rzadkich i cennych
przedstawicieli polskiej flory. Na terenie tym ¿yje wiele rzadkich, gdzie indziej w Polsce nie
spotykanych gatunków wiata zwierzêcego.
Vallis pulcherima et plantis raris ditissima (przepiêkna dolina s³yn¹ca z rzadkich
rolin)  tak napisa³ o dolinie Pr¹dnika pierwszy badacz jej flory W illibald Besser, profesor
Liceum Krzemienieckiego. Je¿eli wemiemy pod uwagê urozmaicon¹ rzebê, ró¿ne
ekspozycje terenu i du¿¹ zmiennoæ mikroklimatu otrzymamy pe³niejszy obraz bogactwa
flory OPN. W szacie rolinnej okolic Ojcowa wystêpuje wiele gatunków reliktowych, tzn.
pozosta³oci z minionych epok. Na bogata florê parku sk³adaj¹ siê typowe zbiorowiska
lene m.in. buk, grab, d¹b szypu³kowy. Wród zespo³ów rolinnych OPN najwiêksz¹
powierzchniê zajmuj¹ lasy i zarola pokrywaj¹ce skrawki wierzchowin, strome zbocza
i fragmentaryczne tereny nad potokami. Na wierzchowinach spotykamy przewa¿nie
zbiorowiska o typie borów mieszanych, które stopniowo przechodz¹ w zbiorowiska lasów
bukowych. Cieniste stoki zajmuj¹ skrawki lasów jaworowych, natomiast zbocza
o ¿yniejszych glebach porastaj¹ gr¹dy. Bogata jest równie¿ rolinnoæ ni¿sza parku.
W potokach w okresie zimowym czasem mo¿na spotkaæ gin¹cy ju¿ gatunek wodolubka,
bêd¹cy reliktem z okresu schy³ku zlodowacenia.
W sk³ad bogatej fauny Ojcowskiego Parku Narodowego wchodzi wiele gatunków
górskich i stepowych. Najbardziej charakterystycznymi ssakami parku s¹ nietoperze. Doæ
czêsto spotkaæ mo¿na w czasie hibernacji w jaskiniach podkowca ma³ego i nocka du¿ego.
Stylizowan¹ sylwetkê nietoperza umieszczona w godle parku. Oprócz nietoperzy w OPN
wystêpuj¹ pospolite w kraju gatunki ssaków. Ssaki parzystokopytne reprezentuj¹ sarna
i dzik. Z gatunków drapie¿nych najczêstszy jest lis, natomiast rzadziej spotyka siê:
borsuka, kunê lena, tchórza i gronostaja. Na terenie parku licznie wystêpuje zaj¹c szarak,
a z gryzoni: wiewiórka, mysz lena, popielica i nornica ruda. Nad wodami Pr¹dnika
i S¹spówki ¿yje pi¿mak, a tak¿e ryby, z których najpospolitszymi s¹ pstr¹gi potokowe.
Dotychczas w OPN stwierdzono oko³o 120 gatunków ptaków. Wiêkszoæ ptaków
zamieszkuje lasy. Z drapie¿ników dziennych wystêpuje tu jastrz¹b, krogulec i myszo³ów,
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z nocnych puszczyk i sowa uszata.
Z innych ptaków spotyka siê: bociana czarnego, 2 gatunki go³êbi - grzywacza
i turchawkê, 6 gatunków dziêcio³ów, z których najbardziej interesuj¹ce to: dziêcio³ czarny,
zielony i zielono-siwy oraz liczne gatunki ptaków piewaj¹cych: drozda, kosa, 6 gatunków
sikor, ziêbê, wilgê i rudzika oraz przylatuj¹ce tu na zimowiska: kwiczo³y, jemio³uszki
i czeczotki. Rzadko lecz charakterystyczne dla ojcowskich lasów ptaki reprezentuje:
mysikrólik, zniczek i 4 gatunki mucho³ówek. Naturalnym rodowiskiem dla kilku gatunków
ptaków s¹ wapienne ska³ki, wród których ¿yj¹: kafki, je¿yki, pustu³ki, a nawet szpaki. Nad
wodami zamieszkuje pluszcz i pliszka górska, obydwa gatunki typowe dla górskich
potoków oraz zwi¹zany z tym rodowiskiem rzadki w parku zimorodek. P³azy reprezentuj¹
gatunki pospolite w ca³ym kraju: traszka zwyczajna i grzebieniasta., ropucha zwyczajna,
kumak nizinny i inne. Z gadów natomiast wystêpuj¹: zaskroniec zwyczajny, padalec
zwyczajny, jaszczurki, ¿mije i gniewosze. Te ostatni s¹ bardzo rzadkie i spotykane na
nas³onecznionych ska³kach.
Ojcowski Park Narodowy jest miejscem bardzo chêtnie odwiedzanym przeze mnie.
Przecinaj¹ go trasy turystyki pieszej, którymi wêdruj¹c mo¿na podziwiaæ piêkno flory
i fauny tego zak¹tka Polski.

Katarzyna Wielowska
V Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 1
Nowy S¹cz

Polska jest piêknym krajem i nikt w to nie w¹tpi. Bogactwo naszej fauny i flory s³ynie
nie tylko w Europie, ale równie¿ na ca³ym wiecie. Co dziwniejsze du¿a liczba
obcokrajowców kojarzy nasz kraj wy³¹cznie z Ma³opolsk¹. Nale¿y, zatem zadaæ sobie
pytanie,  co takiego niezwyk³ego posiada w sobie w³anie ten region, ¿e nawet wielu
Polaków uwa¿a go za najatrakcyjniejszy zak¹tek naszej ojczyzny?
Gdybymy o to na ulicy zapytali jakiego mieszkañca Ma³opolski, zapewne
udzieli³by nam ogólnikowej wypowiedzi typu  czyste rzeki, piêkne lasy  jednym s³owem,
¿adnych konkretów. Prawd¹ jest to, ¿e przyzwyczailimy siê do tego piêkna, które nas
otacza. To sprawia, ¿e na co dzieñ niestety nie dostrzegamy go w pe³ni. Uwa¿amy, ¿e tak
po prostu musi byæ i nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
Dlatego stwierdzi³am, ¿e naj³atwiej bêdzie mi odpowiedzieæ na wczeniej zadane
pytanie, gdy opiszê w³asn¹ miejscowoæ. Dlaczego?
Obidza po³o¿ona jest w po³udniowej czêci województwa ma³opolskiego,
w powiecie nowos¹deckim. Wchodzi w sk³ad gminy £¹cko i jest najwiêksz¹ wsi¹ w tej
gminie. Znaczna czêæ Obidzy le¿y na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego
w zachodniej czêci Beskidu S¹deckiego w pamie Radziejowej. G³ówna o doliny ma
oko³o 10 km d³ugoci, od Dunajca na wysokoci Jazowska do prze³êczy Przys³op
umiejscowionej miêdzy Ska³k¹, a Dzwonkówk¹. Aby dojechaæ do Obidzy, nale¿y skrêciæ
w lewo w Jazowsku, St¹d jedziemy w g³¹b doliny, która wkrótce rozga³êzia siê na kilka
odnóg, siêgaj¹cych a¿ pod g³ówny grzbiet Dzwonkówki i Przehyby.
Przez Obidzê przebiegaj¹ trzy szlaki turystyczne. Jeden ¿ó³ty biegn¹cy od Modynia
przez Kiczniê, £¹cko, Brzynê oraz górê zwan¹ Koziarz lub Suchy Groñ (945m n.p.m.). Na
Koziarzu ¿ó³ty szlak opuszcza Brzynê, by malowniczymi cie¿kami Obidzy prowadziæ
turystê na Dzwonkówkê (983m n.p.m.) na spotyka z królem polskich szlaków - czerwonym
szlakiem karpackim, który wiedzie têdy od Bieszczadów, po Beskid l¹ski.. Szlaki te
wyznaczaj¹ po³udniowo-wschodni¹ i po³udniowo-zachodni¹ granicê Obidzy . Pod¹¿aj¹c
nimi mo¿na podziwiaæ wspania³¹ panoram¹ doliny Obidzy, Szczawnicy, Krocienka,
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Tylmanowej oraz wij¹cego siê miêdzy masywem Lubania i Radziejowej, Dunajca. Rzeka,
która jako jedyna ze wszystkich wyciela swoje dno granitowymi, wyszlifowanymi
kamieniami toczonymi spod Tatr. Trzecim szlakiem jest szlak niebieski jak dot¹d ma³o
znany, poniewa¿ zosta³ on wytyczony niedawno. Jest to szlak zaczynaj¹cy siê w Obidzy
w przysió³ku "Zar¹bki" i biegn¹cy dalej przez Stus, Bukowinê, Bielow¹, Bucznik aby na
Piaskach równie¿ po³¹czyæ siê z czerwonym szlakiem.
Zdjêcie, które wykona³am przedstawia len¹ dró¿kê prowadz¹c¹ na urocz¹ polankê
zwan¹ przez tutejszych ludzi Wierchami. Nie jest to zwyk³a cie¿ka. Po pierwsze jest ona
bardzo stroma. Zdjêcie niestety nie oddaje tego, ale kto musia³, chocia¿ raz ni¹
maszerowaæ, w to nie w¹tpi. Mylê jednak, i¿ tego nie ¿a³owa³. W iosn¹ wzd³u¿ niej kwitn¹
zawilce i przebiniegi, nazywane przez mieszkañców wioski ,, Kurzymi stopkami .
Wczesnym latem staj¹ siê trudno dostrzegalne, gdy¿ zakrywaj¹ je po³acie wyj¹tkowo
smacznych poziomek. Do 1994 roku obszary wzd³u¿ tej drogi by³y obficie poroniête
kêpami roz³o¿ystych paproci. Jednak¿e jesieni¹ 1994 roku grupka dzieci wracaj¹cych ze
szko³y (nale¿y tu wspomnieæ, ¿e ludzkie domostwa, znajduj¹ siê daleko w górach do
wysokoci ok. 800- 900 m.n.p.m.) bawi¹c siê zapa³kami niechc¹cy podpali³a ten las.
Sp³onê³o ok.30a. Wprawdzie to niewielki obszar, ale szkody, jakie spowodowa³ ogieñ s¹
ogromne. Skutkiem po¿aru jest zmiana szaty rolinnej w tym obrêbie. Gleba uleg³a
znacznemu wyja³owieniu m.in. przez wyginiêcie drobnych zwierz¹tek odpowiedzialnych za
procesy glebotwórcze. Nast¹pi³y tam zmiany porównywane do tych, jakie nastêpuj¹
w skutek wypalania traw. Obecnie obszar, na którym wybuch³ po¿ar jest gêsto poroniêty
krzewami malin lenych oraz je¿yn ( nazwanych pospolicie ze wzglêdu na swoj¹ barwê
- czernicami ).
Jak ju¿ wspomnia³am pokonanie tej cie¿ki jest mêcz¹ce. Dlatego wzd³u¿ niej
tutejsi ludzie umiecili ma³e drewniane ³aweczki. Mo¿na na nich w ciszy odpocz¹æ, a przy
odrobinie szczêcia zobaczyæ jelenie, sarny a czasem lisy. W mojej miejscowoci mo¿na
równie¿ spotkaæ chronion¹ ¿mijê czarn¹. Ci, którzy znaj¹ dobrze obyczaje tego
gada  wiedz¹, ¿e nigdy nie atakuje cz³owieka. Stara siê raczej zawczasu zejæ mu z drogi.
Je¿eli mu siê to nie uda, a nie ma mo¿liwoci ukrycia siê, przyjmuje pozycjê obronn¹,
pilnie bacz¹c na zachowanie domniemanego wroga. W tym momencie zbli¿enie siê do niej
na odleg³oæ mniejsz¹ ani¿eli pó³ metra grozi uk¹szeniem.

Micha³ Æwierzyk
Zespó³ Szkó³
Tenczynek

Zespó³ Jurajskich Parków krajobrazowych obejmuje 6 parków krajobrazowych,
wród których znajduje siê Têczyñski Park Krajobrazowy(2 287ha). Obszar ZJPK
charakteryzuje skupisko krajobrazu, korzystne warunki klimatyczne, wysoka leistoæ
wyj¹tkowa ró¿norodnoæ szaty rolinnej i wiata zwierzêcego oraz bogactwo form
krasowych g³êbokich dolin, jarów jaskiñ. Na terenie rozlegaj¹cych powierzchni lenych
dominuj¹ mikrokontynenty sosnowe, poród których zachowa³y siê "wyspy" lasów
liciastych g³ównie bukowych porastaj¹cych wyró¿niaj¹c¹ siê w krajobrazie wzniesienia.
Buczyny wyró¿niamy zró¿nicowanie na cztery zespo³y: ¿yzn¹ buczynê s¹deck¹, ¿yzn¹
karpack¹, buczynê storczykow¹, kwan¹ buczynê ni¿ow¹. Do rzadziej spotykanych
zespo³ów lenych rozproszonych w postaci niewielkich powierzchniowo p³atów nale¿¹ lasy
grabowo dêbowe i olsowe. Buczyna Karpacka wystêpuje w niedu¿ych fragmentach na
garbie têczyñskim stanowi pozosta³oæ lasów bukowych zniszczonych w skutek
powszechnego dawniej stosowania drewna bukowego dla potrzeb hutnictwa.
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Buczyna ta charakteryzuje siê domieszk¹ jod³y wierka i jaworu. W wielu miejscach
mo¿emy obserwowaæ odnowienia naturalne lasu. M³ode pokolenie lasu powstaje tutaj
samosiewczo pod os³on¹ górnej warstwy drzew. Lenicy przez odpowiednie wykonywanie
ciêæ i usuwanie drzew poch³aniaj¹cych wiat³o wspieraj¹ procesy naturalnego odnowienia
lasu.
Po obu stronach drogi mo¿emy zaobserwowaæ metodê naturalnego odnowienia
lasu, gdzie po przerzedzeniu dojrza³ego drzewostanu wystêpuj¹ korzystne warunki dla
obsiewu powierzchni i powstania uprawy wielogatunkowej z udzia³em buka, wierka, jod³y
i dêbu pod os³on¹ górnej warstwy drzew.
Dzisiaj tak jak i wieki temu obowi¹zuj¹ te same zasady ochrony przyrody opieraj¹c
siê na dzia³aniach zmierzaj¹cych do zapewnienia trwa³oci i odnawialnoci, a tak¿e
w³aciwego u¿ytkowania o¿ywionych i nieo¿ywionych sk³adników przyrody (populacji
i biocenoz wraz z ich siedliskiem, jak równie¿ ca³ych krajobrazów) poprzez tworzenie
parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów
chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, u¿ytków
ekologicznych i zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych.
Obecnie idee ochrony przyrody oparte s¹ na ochronie czynnej, polegaj¹cej na
ochronie nie tylko uk³adów ekologicznych (populacji biocenoz, krajobrazów), lecz tak¿e
procesów (czêsto pochodzenia antropogenicznego), które doprowadzi³y do ich powstania.

Maciej Bo¿êtka
Zespó³ Szkó³
Tenczynek

Swoje fotografie wykona³em na terenie Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej,
w Tenczyñskim Parku Krajobrazowy, w obrêbie którego mieszkam i który bez w¹tpienia
godny jest uwiecznienia.
Wy¿yna Krakowsko-Czêstochowska to jeden z najbogatszych pod wzglêdem
florystycznym obszar w Polsce. Wystêpuj¹ tu gatunki górskie i pó³nocne, ciep³olubne,
po³udniowe, skalne piaszczyskowe oraz higrofity podmok³ych ³¹k i torfowisk.
Na terenie Zespo³u Jurajskich Parków Krajobrazowych odnotowano wystêpowanie ponad
50 gatunków chronionych, a tak¿e wiele gatunków reliktowych i zagro¿onych (skalnica
gronkowa, koz³ek trójlistny).
Najcenniejsze krajobrazowo i przyrodniczo fragmenty objête s¹ ochron¹ rezerwatow¹.
Prócz rezerwatów na naszym terenie zarejestrowano kilka pomników przyrody o¿ywionej
i nieo¿ywionej. Nale¿¹ do nich przede wszystkim sêdziwe drzewa i grupy ska³ek.
W granicach ZJPK znajduje siê kilkanacie zabytkowych parków o wysokich walorach
przyrodniczo-kulturowych.
Obszar Zespo³u Jurajskich Parków charakteryzuje piêkno krajobrazu, korzystne
warunki klimatyczne, W swojej prcay stara³em siê pokazaæ równie¿ piêkno i bogactwo
licznych biocenozwodnych znajduj¹cych siê na terenie parku. ¯yj¹ tu m.in. bobry , których
dzie³a (pnie pociêtych przez nie drzew) pokaza³em na zdjêciach.
Na terenie naszego parku obowi¹zuj¹ tak od wieków te same zasady ochrony
przyrody, polegaj¹ce na dzia³aniach zmierzaj¹cych do zachowania trwa³oci
i odnawialnoci, a tak¿e w³aciwego u¿ytkowania o¿ywionych i nieo¿ywionych fragmentów
przyrody.Nie sposób skrótowo opisaæ wszystkich przyrodniczych atrakcji Jury
i Tenczyñskiego Parku Krajobrazowego (rolin, grzybów, owadów, p³azów, gadów).
Zachowa³y siê one mimo znacznego ucywilizowania tych terenów.
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Na konkurs Ró¿norodnoæ biologiczna Ma³opolski dostarczono prawie 300
prac, sporód których komisja dokona³a wyboru najciekawszych. W ybór by³ bardzo trudny,
gdy¿ wszystkie prace wykonane zosta³y na wysokim poziomie. Autorzy zastosowali
ró¿nego rodzaju formy plastyczne, co uwzglêdniono przy ocenie wyró¿niaj¹c je w ró¿nych
kategoriach.
LISTA ZWYCIÊZCÓW:
I miejsce
Beata Tokarz i Maciej Czarniak
Szkolne Ko³o LOP w Zespole Szkó³ w Osielcu
II miejsce egzekwo
Justyna Jaworska
Zespó³ Szkó³ Gimnazjum im. Ks. Dr S. Czartoryskiego w Makowie Podhalañskim
Rados³aw Kêdziora
Zespó³ Szkó³ nr 1 im. M. Zebrzydowskiego Gimnazjum nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej
III miejsce egzekwo
Mateusz Ksi¹¿kiewicz
Zespó³ Szkó³ Szko³y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Szalowej
Miros³aw ¯ak
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Krynicy - Zdroju
WYRÓ¯NIENIA:
Kategoria album:
Kinga Nytko, Agnieszka Fr¹c - Gimnazjum im. Bohaterów Wrzenia w Szczucinie
Agnieszka Nowak - XI LO im. M. D¹browskiej w Krakowie
Mirela Drzyma³a, Ewa Król - Miejski Zespó³ Szkó³ nr1 w Gorlicach
Bartosz Domin - II LO w Chrzanowie
Agnieszka Wojtarowicz - Gimnazjum we Florynce
Elwira £¹tka, Justyna Mikos - ZS Ponadgimnazjalnych w Tuchowie
Aneta Jurek, Patrycja Knapik - Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod £owczówkiem
w Plenej
Piotr Maliniak - ZS nr 1 im. I. £ukasiewicza w Gorlicach
Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy, Szkolne Ko³o Ekologiczno-Przyrodnicze
w Z³otej:
Aneta Gajoch, Barbara Æwioro,Agnieszka Ko³dras,Krystian Zaranek,Anna
Korna,Grzegorz Woda,Piotr Jarzmik,Tadeusz Majca,Marcin Grochola,El¿bieta Martabus,
Dorota Mordarska,Anna Pysno,Tomasz Gajoch,Monika Chamiec,Wanda Korna,Tomasz
Hajduga,Pawe³ Gajoch
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Kategoria zdjêcie:
Bartosz Szczerba, Pawe³ Pietrzak, Wojciech Koszyk - LO nr 2 im. K.K. Baczyñskiego
w Chrzanowie
Mateusz Obrzut - ZS nr 1 w V LO w Nowym S¹czu
Dawid Gwiazda  Wierzchowisko
Katarzyna Klimek - Gimnnazjum nr 1 im. w. Królowej Jadwigi w Wolbromiu
Ewa Stanuch - Gimnazjum im. I. J. Paderewskiego w Krakowie
Damian Dziewi¹tka, 1 T¯B - Powiatowy Zespó³ Nr7 Szkó³ Agrotechnicznych i Zawodowych
w Jawiszowicach
Joanna Cinal - ZSS Roczyny
Konrad Bogusz, Micha³ Æwierzyk, Maciej Bo¿êtka, Anna Ptasiñska - ZS w Tenczynku
Katarzyna Smyczyñska - Miejskie Gimnazjum nr 4 w Owiêcimiu
Kategoria plakat:
Ma³gorzat Palkij -Zespó³ placówek Owiatowych Gimnazjum Publiczne w Jurkowie
Agnieszka Bobak - Gimnazjum w Nowem Bystrem
Aneta Olszowska, Karolina Ko³odziej - ZPO Gimnazjum nr 3 w Rabie Ni¿nej
S³awomir Furczoñ, Joanna Smalec, Roman Gil, Robert Ga³ - SP w Gliczarowie Dolnym
Mateusz Tomaszek, Sylwia Wiewióra, Anna Kulpa, Iwona Fecko, Zygmunt Grzegorz,
Wojciech Oleksy - Publiczne Gimnazjum w Mêcinie
Agnieszka Piotrkowska, Ma³gorzata Koryga, Paulina Rybka, Augustyn Pawe³ - ZS
Zawodowych im. w. Jadwigi Królowej w Bieczu
Monika Dro¿d¿, Iwona Bure, Ma³gorzata Kie³basa, Anna Pisarczyk, Katarzyna Feæ,
Aldona Gaber, Justyna Gurba, Szymon ¯arnowski, Iwona Szura, Piotr Brach, Katarzyna
Je¿ak, Damian liwa, Micha³ Barczyk, Joanna Górska, Agata Szura - ZS Szko³a
Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Szalowej
Joanna Kawa - ZS w Szymbarku
Kategoria inne:
Karolina Gu³a, Anna S³owik, Sabina Skowron, Magdalena Konieczna - Gimnazjum im.
Bohaterów Wrzenia w Szczucinie
Wajda Krolina - Zespó³ Szkó³ w Borkach
Ewelina Kurek - Gimnazjum im. A. Malatyñskiego w Charsznicy
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Spis fotografii
Fot.1 Dziewiêæsi³ bez³odygowy  rezerwat £abowiec; Miros³aw ¯ak
Fot.2 Salamandra plamista  rezerwat Wielkiej i Ma³ej Roztoki; Miros³aw ¯ak
Fot.3 Szablak krwisty; Bartosz Szczerba, Pawe³ Pietrzak, Wojciech Koszyk
Fot.4 Coenagrion puella - £¹tka dzieweczka; Bartosz Szczerba, Pawe³ Pietrzak, Wojciech
Koszyk
Fot.5 Rana esculenta - ¿aba wodna; Bartosz Szczerba, Pawe³ Pietrzak, Wojciech Koszyk
Fot.6 Lacerta agilis - Jaszczurka zwinka; Bartosz Szczerba, Pawe³ Pietrzak, Wojciech
Koszyk
Fot.7 Paj¹k krzy¿ak; Bartosz Szczerba, Pawe³ Pietrzak, Wojciech Koszyk
Fot.8 Lepnica bez³odygowa; Iwona Jarczyk
Fot.9 Rusa³ka pawik  okolice ¯egiestowa; Miros³aw ¯ak
Fot.10 Wawrzynek wilcze³yko z motylem rusa³k¹ pokrzywnik  okolice Mochnaczki
Miros³aw ¯ak
Fot.11 Pejza¿ z mniszkiem  Dolina Popradu; Miros³aw ¯ak
Fot.12 Oko w oko z puszcykiem; Mateusz Ksi¹¿kiewicz
Fot.13 Puszczyk - stra¿nik w³asnego terytorium; Mateusz Ksi¹¿kiewicz
Fot.14 Piêkno tkwi w paprociach; Mateusz Ksi¹¿kiewicz
Fot.15 Flora Beskidzkiego Morskiego Oka; Mateusz Ksi¹¿kiewicz
Fot.16 Kwiczo³ w gniedzie nad brzegiem jeziorka; Mateusz Ksi¹¿kiewicz
Fot.17 Dab czerwony; Micha³ Æwierzyk
Fot.18 Narecznica samcza; Justyna Jaworska
Fot.19 Dzie³o bobra, Tenczyñski Park Krajobrazowy; Maciej Bo¿êtka
Fot.20 Ró¿norodnoæ biocenozy wodnej, Tenczyñski Park Krajobrazowy; Maciej Bo¿êtka
Fot.21 Ró¿norodnoæ biocenozy wodnej, Tenczyñski Park Krajobrazowy; Maciej Bo¿êtka
Fot.22 Sosna zwyczajna - Kotlina Andrychowska; Joanna Cinal
Fot.23 Czernidlak ko³pa³kowy (corprinus coatus); Agnieszka Nowak
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Fot.24 Niezwyk³a dró¿ka -Obidza; Katarzyna Wielowska
Fot.25 Stokrotka pospolita; Justyna Jaworska
Fot.26 Mak polny; Micha³ Æwierzyk
Fot.27 Mahonia pospolita (mahonia aquifolium); Agnieszka Nowak
Fot.28 Sromotnik bezwstydny (Phallus impudicus); Bartosz Domin
Fot.29 Kuna lena; Beata Tokarz, Maciej Czarniak
Fot.30 Je¿ europejski; Grzegorz Ciêpka
Fot.31 Bocian bia³y; Grzegorz Ciêpka
Fot.32 Mech p³onnik; Justyna Jaworska
Fot.33 Slimak winniczek; Grzegorz Ciêpka
Fot.34 Kaczka w w Kotlinie Andrychowskiej; Joanna Cinal
Fot.35 £abêdzie w Kotlinie Andrychowskiej; Joanna Cinal
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