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Wstęp 

Witamy w Parku Nc1rodowym Gór Stołowych i zaprc1szamy na ścieżkc: 
edukacyjn,1 „Czynna ochronJ ekosystemów Gór Stołowych". Ścieżka zloka
lizowan,1 jest w z,1ehodnicj części P,1rku, rozpoczyna sic; na parkingu „Pola
na Ymka" ,1 koriczy w lc1biryncic „Błędne Skały", jej c;zczególowy przebieg 
ilustruje załqczona m,1pka. 

Uwaga. Trasa ścieżki jest także altcrnatywn,1 propozycj,1 clotarci,1 cło l,1bi
ryntu „Błędne Skały" z p,1rkingu „Pol,111,1 Yrnka", w sposób urozmaicony, umoż
liwiający zapozn,1nie się z przyrod<) Gór Stołowych. Na lr,1sie usytuowanych 
jest dwanaście przystanków zaopatrzonych w miejsca cło odpoczynku i tabli
ce informacyjne w dostc:pny sposób przybliżaj,1ce sposoby sprawowani,1 czyn
nej ochrony w ekosystemach Parku N,1rodowcgo Gór Stołowych. Szacowany 
czas przejściJ lr,1sy spokojnym marszem to 1,5 do 2 godzin, do przejści,1 jest 
około 4 km. L1cznie z powrotem szlakiem niebieskim n,1 parking z którego 
wyrusz,1rny, czas wydłuża się cło 4 godzin a na t,11'.,1 wyprc1wę nc1lcży być już 
odpowiednio wypos,1żonym w cicplejsz,1 odzież, odpowiednie obuwie i coś 
nieprzemakalnego. Ścic..,żka rozpoczynJ si<.' na wysokości 670 m by osi,1gn<)Ć 
przy przystanku dzicsi,1ty111 880 111 i ł,1godnie zejść do ostatniego przyst;:inku 
na wysokość BSO m. NJjlepicj zwicclzc1ć ścieżkc,' w okresie mc1j - p,1ździcrnik 
gdy możemy sc1mi zc1obserwow;:ic' zj,1wiska opisJrw w przewodniku. Prze
znaczonJ jest do zwiedzania indywidualnego jak i dlJ grup zorg,rnizowa
nych, poci w<1runkiem przcstrzeganic1 regularni nu zwiedz;rni,1 Parku i zaleceń 
jego prc1cowników. Biegnie przez obsz,1ry objęte najwyższą forn1,1 ochrony 
przyrody jJk<) jest Park NJroclowy, podziwi,1j,1c więc pic:kno tego obsz,mr 
postarajmy się nie pozostawiać śladów n,1szcj bytności, nic z,1kłóc,1ć panuj,1-
cej ciszy i nie płoszyć L.wierz,1t. 

Park Narodowy według ddinicji to obsz,1r chroniony o szczególnie wyso
kich wartościach przyrodniczych, cennych równie? z punktu widzenia na
uki, kultury i wychowania. Ochronie podlega tam całość przyrody or,1z swo
iste cechy krajobrnu. Wszelkie clzi,1łani,1 na terenie parku µodporz<)dkowa
ne są ochronie przyrody. Zadaniem parku jest ochrona istniej<)cych zasobów 
przyrody i odtworzenie zniekształconych lub zanikłych jej elementów. Tak 
więc w czasie naszej wycieczki zwrócimy PJństwa uwagc,' na pocljc;tc clziala
nic1 dążqce do odtworzenia mocno zniekształconych elementów przyrody 
Gór Stołowych, podniesicni,1 odporności biologicznej ekosystemów a w kon
sekwencji mające doprowadzić cło równow,1gi ekologicznej panuj,1cej w cko
systern,ich naturalnych. Od szeregu kit zadania te są rc,1lizowane przy wydat
nej pomocy fund,1eji ,,[koFundusz". 
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Ogólne informacje o PNGS 

Park N,1roclowy Gór Stołowych jest położony w całości w Sudetach Środ
kowych na polsko czeskim pograniczu (jedna trzecia granic Parku tworzy jed
nocześnie granicę µaństwow,1). Zo'>tał utworzony w 1993 roku, zajmuje µo
wierzchnię 6340 ha i leży µomic:clzy 420 a 919 m nµlll. Głównym powodem 
utworzeni,1 F\1rku Narodowego Gór Stołowych, nie była przyroda żyw,1 (bioto
py parku s,1 moc.no zniekształcone przez dzi,1łalnośc' człowieka) lecz unikalne 
na terenie Polski pi,1skowcowe utwory skalne. Góry Stołowe s,1 jedynylll przy
kładelll w naszylll kraju gór płytowych. Ich kr,1jobraz charakteryzuje się rozle
głyllli pL1!->zc zyznallli zrównari, plaskowyż,1rni i ł,1cz,1cymi je stromymi stokallli 
często przechocl1,1cyrni w urwiska. Pokonuj,1c nasz,1 śc ie):kę zobaczycie rów
nież niezliczon,1 ilość f,1ntastycznyc h lorlll '-.kalnych, l,1biryntów i pólek, po
wstaj,1cych właśnie na kraw(;'clziach urwi-.k i w b,1stion,1ch skalnych w wyniku 
erozji µiaskowców. 

Park podzielony jest ,1drninistracyjnie n,1 siedem obwodów ochronnych (le-
'inictw): 

I. Obwód ochronny Czermna (część północno-zachodnia) - 840 ha.
2. Obwód ochronny Jeleniów (cz<,>śc' poludniowo-zachoclnia) - 981 ha.
3. Obwód ochronny Karlów (centrum) - 896 ha.
4. Obwód ochronny Pasterka (częś(' północna) - 1 O 13 ha.
5. Obwód ochronny Radków (cz<:śc' północno-wschodnia) - 854 ha.
6. Obwód ochronny BJtorów (częśc' południowo-wschoclnizi) - 960 ha.
7. Obwód ochronny Studzienna (częśc' wschoclni,1) - 796 ha.
Obszary Parku porast,1ją głównie ekosystemy leśne - 91 %, pow., tereny nie

leśne, głównie łąki, ZJjrnuj,1 9% pow. W zarz,1dzie Parku jest 97,4% jego po
wierzchni, co wydatnie ułatwia sprawow,rnie ochrony na tym cennym obsza
rze. Park objęto trzema kategoriami ochrony: ochroną ścisł,1 7%,, ochroną czę
ściową 82<½, oraz krajobrazow,1 I I%. 
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Stanowisko nr 1 Dariusz Sznajder 

Zagrożenia ze strony gatunków obcych 

Znajdujemy się na uroczysku „Polana Ymka". W miejscu gdzie pod 
koniec XIX w. nieznJny z imienia leśnik, wprowadził do ekosystemu 
gatunek drzewa pochodzący z Ameryki Północnej nazyw,rny jedlicą zie
loną lub dJglezją zieloną. Aktualnie jedlica jest jednym z kilku gatun
ków drzew tworzących górne pic;tro lasu tego uroczyskJ (zobaczycie ją 
na prawo od tablicy za kas<) bi letow<), ma mocno spęka n<) prawie czer
woną korę). Naturalnie jedlica porJsta stoki Gór Skalistych od Kolumbii 
Brytyjskiej w KJnJdzie po Kalifornię w USA. W obszarze swojego natu
ralnego zJsięgu osiąga wysokość, uwaga, często ponad I 00 m (drzewa 
obok nas mają maksymalnie do 35 m). Charakteryzuje się bardzo szyb
kim przyrostern na wysokość i grubość, dlatego też już w XIX w. była 
gatunkiem „modnym" często wysadzc1nym w lasach cJłcj Europy. 

JednJk jednym z głównych celów działania PJrków NJrodowych 
jest ochronJ rodzimej J nJwet lokalnej przyrody. GJtunki obce J tym 
bJrdzicj egzotyczne (pochodz<)ce z innych kontynentów) zJjmując ni
szę ekologiczn<J (miejsce życiJ) gatunków miejscowych tworzą konku
rencje a nJwet jeśli Sc1 ekspansywne eliminuj<) gJtunki n,iejscowe z eko
systemu (sztJndarowym przykłJdem jest inwazja norki amerykańskiej 
która wyparła norkc; curopejsk<) prawie w całej Europie). W roku 2003 w 
Parku Narodowym Gór Stołowych przeprowadzono inwentaryzację ob
cych gc1tunków drzewiastych. Pol i czo no wszystkie dorosłe drzewJ i oce
niono dynamikę procesów ich samoistnego odnawiania się w ekosyste
mie leśnym. Spośród trzech nie rodzimych gatunków drzew wszystkie 
pochodz<J z Ameryki Pl.; tj. d<)b czerwony, sosna wejmutka i jedlica zie
lona ta ostatniJ jest gatunkiem najbJrdziej ekspansywnym, odnawiają
cym się licznie i stwarzaj<)cym lokalnie realne zagrożenie dlzi miejsco
wych gatunków. W związku z tym podj�to clziałanizi, w rzimach czynnej 
ochrony, maj<Jce nzi celu eliminację gJtunków egzotycznych z terenu 
Parku. W młodych stadiach rozwojowych lasu wyrywa się drzewka ga
tunków egzotycznych regulując skłzid gatunkowy na korzyść gatunków 
rodzimych. Dorosłe drzewa eliminowane są stopniowo w czasie prac 
związanych z przcbudow,1 drzewostanów i restytucj<) jodły. 
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Stanowisko nr 2 Dariusz Sznajder 

Przebudowa drzewostanów 

ZnJjdujerny się w niewielkim frJgrnencie IJsu gdzie zainicjowany 
zoslJł proces przebudowy sztucznie posc1dzonych tu przed stu IJty świer
czyn, na las zbliżony skłJclern clrzewostJnu do nc1turJlnego. Mogq PJń
stwo tu ZJuwc1żyć szereg poclje;tych clzic11Jń: w wyniku przeprowJdzone
go zabiegu usunięto z IJsu część świerków i daglezję zielonc1 gatunek 
egzotyczny (jako gJtunck amerykariski jest w PJrku N.iroclowyrn niepo
Żc)dany, szczegółowo problem len omówiony jest nJ stanowisku nr 1 ), 
odsłJniJjc)C dorosłe i miocie buki, jawory, jesiony które powinny rosn<1ć 
nJ tym siedlisku*. W miejscach gdzie nie było poL<}clJnych drzew posa
dzono je sztucznie i w ramach restytucji wprowadzono jodłę, możemy 
ją zobaczyć w ogrodzeniu troszeczkę wyżej po lewej stronie (zJgJdnie
nie opisane nJ stanowisku nr 4 i 6). 

W czynnej ochronie ekosystemów leśnych realizowc1ne sq obecnie 
dwa podstawowe kierunki dzialJri: przedłużenie trwałości sztucznych 
monokultur świerkowych w celu zapewnienia czasu potrzebnego do ich 
przebudowania (ternal on1ówiony na stanowisku nr 7 i 9) orJz kierowa-
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nie procesami przyrodniczymi w celu przebudowy zniekszt.ilconych eko
systemów nJ zbiorowiska potencjalnie zbliżone do naturalnych. 

Przebudowa znieksztc1lconych ekosystemów leśnych polega na przy
wracaniu stc1nu dynamicznej równowagi (homeostazy) pomiędzy siedli-
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skiem a biocenozą*. Osiąga się ją poprzez 
promowanie w danej iitocenozie* pożą
danych gatunków drzewiastych kosztem 
gatunków niepożądanych. W Parku Na
rodowym Gór Stołowych należy przebu
dować około 3000 ha. Praktycznie aby 
osiągnąć zamierzony efekt przebudowy 
przyjęto dwa równolegle ralizowane kie
runki działari: 

Kierunek pierwszy-inicjowanie i pro
mowanie wszelkich procesów związa
nych z pojawianiem się naturalnych od
nowienień jodły, buka, jawora i pozosta
łych pożądanych gatunków. Ochrona po
jawiających się młodych drzewek aby nie 
były uszkadzane przez jelenie i sarny. 

Kierunek drugi - na obszarach gdzie 
odnowienie naturalne nie występuje (brak drzew gatunków pożądanych 
mogących wysiać nasiona), sztuczne inicjowanie przebudowy przez sa
dzenie jodły, buka, jawora i innych. Ochrona posadzonych sadzonek 
przed zwierzyną. 

Obszar Parku Narodowego Gór Stołowych w układzie piętrowym szaty 
roślinnej Sudetów w całości położony jest w piętrze regla dolnego. W la
sJch wyróżniono kilkJnJście potencjalnie nJturalnych zbiorowisk le

Z.1wike. D.S. 

śnych, najważniejsze z 
nich to kwaśna buczyna 
sudecka; porasta ona 
głównie płaskie lekko nJ
chylone wierzchowiny i 
łagodne stoki, na ubogich 
glebach bielicowych i bru
natnych kwaśnych a w wa
riancie wilgotnym w miej
scach niewielkich wysię
ków wodnych. Drzewosta
ny tego zbiorowiska two-
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rzy głównie buk z udziałem jawor<,, świerka i jodły. Runo nJjuc;ściej mJ 
postclĆ ubog<1 L dużym udLialem trzcinnika, rzadziej borówki czernicy. 
Najlepiej zc1chowanc fragmenty kwc1śnej buczyny spotkać możnc1 jedy
nie w formie rozproszonych pbtów nJ stromych, południowych stokach 
oraz jako uboższe enklJwy na obszarJch zajmowanych przez żyzn<) bu
czynę sudeck<) . ŻyznJ bu
czynJ sudecka - docelo
wo zbiorowisko powinno 
być częste. ZzichowJło się 
jednJk tylko nJ kilku pro
centach powierzchni Par
ku . Stoimy włziśnie w 
miejscu zclcgrJclowanej 
żyznej buczyny sudec
kiej. Preieruje ona glc;bo
kie gleby brunatne. Drze
wostan tworzy buk <,le z < /c»rwk 111c·cl1,"t'cl/i ,.,ko ,1s1)('k1 \\io,('11111 

poci buc/\ 11,). I).'> 
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dużym udziJłem jodły orJz domieszkowa z jJworem, wiązem, lipą, dę
bem, grJbem i klonem. BogJte runo, tworzą głównie gJtunki rosnące 
kępowo. Kwitnąc wiosną, przed pełnym rozwojem liści drzew, tworzą 
jednobJrwne kobierce: czosnek niedzwiedzi - biJły, żywiec dziewięcio
listkowy - żółty, czy szczyr trwJły - zielony, pozJ tym w runie można 
znJleźć: żywiec cebulkowy, zJwilec gJjowy, śnieżycę wiosenną, koko
rycz pustą. ŻyznJ buczynJ zachowała się głównie w zlewisku 0Jńczówki, 
Czermnicy, w dolinie Pośny i Koziego Potoku, w okolicJch Ostrej Góry 
orJz nJ stokJch powyżej Wambierzyc. jJworzynJ górskJ jest to jedno z 
najbardziej wJrtościowych zbiorowisk leśnych Gór Stołowych. Wystę
pu je w głębokich wilgotnych jarach, na stosunkowo żyznych glebJch. 
W drzewostJnie bezwzględnie dominuje jJwor, czasarni z niewielką do
mieszką wiązu i bukJ. W runie dominuje bJrdzo chJrJkterystycznJ ro
ślina, rniesiącznicJ lrwJłJ. Kwitnie onJ wiosną nJ fioletowo-purpurowo 
i pachnie tJk intensywnie , że CJły IJs przypominJ zapachem ogród kwiJ
towy. jJworzynJ nJ terenie PJrku, chociJż nJ niewielkich fragmentJch, 
jest dość dobrze zJchowana. Można zobJczyć ją w górnym biegu Po
śny, Koziego Potoku i 
TyrnklJwy. 

Zbiorowisko boru 
świerkowego powinno 
zajmować niewielkie 
powierzchnie, rozrzu
cone na terenie Parku. 
Naturalne dolnoreglo
we bory świerkowe roz
wijają się, prawie wy
łącznie , na płaskich 
wierzchowinach lub 
wypłaszczonych , wi 1-
gotnych obniżeniach, 
nJ szkieletowych, kwa-
śnych i ubogich gie- Buczyn,l W jc,iennych barwad1. IJ.S.

bach (takie miejsca mo-
żemy zobaczyć pomiędzy stanowiskiem nr 1 O a 12). Głównym gatun
kiem drzewostanu jest świerk z niewielką domieszką jodły, jaworu i buka. 
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Obecnie, w wyniku ingerencji ulowic'ka, zn icbLt,1k one świerczyny 7J j-
1T1u ją większość powierzchni Gór Stołowych. Bardzo c ic'kawym zbioro
wisk i en, s,1 nc1skalne bory sosnowe. Zajmuj,) one sz( zytowe, ekspono
wane pJrtie pic1skowcowych wychodni sblny(h: Nar ożni", Kop,1 Śmi(•r
ci, Piekło, Półka, Białe Ściany oraz bastiony skalne najwyj,szych wznie
sieri: Szczeliniec Wielki i 
Mały, Sblniak. Rosn,1 nc1 
skJlistych inicjalnych glc
bJch. Zbiorowisko obej
muje iitoccnozy w których 
drzcwost,rn tworzy sosnJ 
pospolita - ekotyp naskal
ny (sosna wdziarowJ), 
liczne brzozy (trzy gJtun
ki), lokalnie (Blc;dnc Skały 
- stanowisko I 2) także so
snJ kosodrzewin,1.
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Stanowisko nr 3 Anna Gad 

Szkółki leśne w Parku Narodowym Gór Stołowych 

Doszliśmy do pięknego drzewostanu jesionowego. Jest to jeden z 
dwóch znajdujqcych się na terenie P,,rku wyłączonych drzewostanów 
nasiennych*. Zajmuje powierzchnie; 1,58 ha, a jego wiek liczy 120 lat, 
stanowi on bazę nasienn<J dlc1 pozyskiwanych przez park nasion jesio
na wyniosłego. Jednym z zadari Parku jesl przebudowc1 zniszczonych i 
zdegradowanych drzewostanów na potencjalnie zbliżone do natural
nych. Jest to proces długotrwały i skomplikowany. Najlepszą metodą 
byłoby odnawianie drzewostanów w sposób nJturJlny. Jednak defor
macja ekosystemów leśnych, dokonana w przeszłości przez gospodar
kę człowieka nastawioną wyłć)cznic na produkcję drewna, powoduje, 
że odnawianie naturalne, sztucznie ukształtowanych drzewostanów, 
w większości przypadków mija się z celem. Są to bowiem drzewostany 
jednogatunkowe, powstałe z nasion niewiadomego pochodzenia, nie
dostosowane do siedliska a przez to bardziej narażone na działanie 
szkodliwych czynników takich jak choroby grzybowe, szkodniki owa
dzie czy niekorzystne warunki atmosferyczne. Zajmuj<) one aż 75% 
powierzchni parku i dlatego, aby w przyszłości rósł wokół nas drzewo
stan wielogatunkowy konieczna jest pornoc ze strony człowieka. Pole
ga ona na 
s z t u c z n y m
wprowadzaniu 
młodego poko
lenia pożąda
nych gatunków 
drzew. Prace 
związane z wy
h o d  o w a n i e m  
potrzebnego ma
teriału sadzenio
wego rozpoczy
na się od zbioru 
nasion. Zbiór owocuw,11,ir/�·h111,1. o.s. 
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odbywa się wyłącznie z 
drzew rosnących na tere
n ie parku, a przede 
wszystkim ze specjalnie 
wyse I ekc jonowa n yc  h 
drzewostanów, takich jak 
ten wokół nas. Przestrze
ganie tej zasady jest bar
dzo ważnym czynnikiem, 
ponieważ rodzime lub 
prawdopodobnie rodzime S,lcl/Ollk l jocll

y w ,iPWiP r/ędowym ll,l vkc\łcp podoL,powej.
(przeprowadzane są w D.s. 

tym celu odpowiednie badania) populacje* są najbardziej dostosowa
ne do lokalnego klimatu i siedliska. Drugim czynnikiem, równie waż
nym jest zróżnicowanie genetyczne nasion. Kryterium to zależy od ilo
ści drzew z których zbierane są nasiona - im więcej osobników zdol
nych do produkcji nasion tym większa zmienność genetycznJ przy
szłych gatunków. 

Co roku w Parku zbiera się od 150 do I OOO kg nasion w zależności 
od roku nasiennego poszczególnych gatunków (np. buk zwyczajny ob
ficie obradza co 5 - 7 lat). 

Kolejnym krokiem jest wysiew zebranych nasion na szkółkach le
śnych. Zadaniem szkółek jest wyprodukowanie sadzonek w warunkach 
zbliżonych do tych jakie panują w środowisku leśnym. Taki mikrokli

S,1dwnki huka w pełnym ,iewie. D.S. 
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mat udaje się najlepiej 
zachować w niewiel
kich kilku lub kilkudzie
sięcioarowych szkół
kach podokapowych. 
Zakładane są one pod 
osłoną górną lub 
boczną istn,eJącego 
drzewostanu. Osłona z 
drzew reguluje dopływ 
światła, wpływa ko
rzystnie na warunki 



cieplne oraz wi lgotnościo
we hodowanych drzewek. 
Dużą rolę odgrywa rów
nież mikoryza*. Na szkół
kach o małej powierzchni 
będących poci wpływem 
otaczającego drzewostanu 
proces mikoryzacji prze- ;:��=·••.;-

biega w sposób naturalny, "

bez konieczności stosowa-
nia szczepień mikoryzo- Kil'lku j,J<t' ,il'\\k i huk,,. D.s.
wych (czyi i sztucznego 
wprowadzania fragmentów grzybni). Park posiada 8 niewielkich (od 
1 O do 36 arów) szkółek o łącznej powierzchni 1,48 ha. Są one roz
mieszczone na różnych wysokościach od 400 m n.p.m do 800 rn n.p.rn., 
w czterech obwodach ochronnych: Jeleniów, Karłów, Pasterka i Rad
ków. Zróżnicowanie wysokości na jakich są produkowane sadzonki 
wpływa na rninimalizację szoku związanego z wysadzaniem ich w wy
ższych położeniach gór. 

Owornj,J< y huk 11.1 „R,1dk<l\\,ki111 Uskoku". D.�. 

Na tych małych 
śródleśnych szkół
kach prowadzona 
jest gospodarka pro
ekolog i czn a  tzn. 
taka w której nie 
używa się nawo
zów sztucznych, 
środków chemicz
nych (pestycydów, 
insektycydów, her
bicydów), a wszel
kie czynności pielę
gnacyjne - przygo
towanie gleby, od
chwaszczanie czy 
pielenie wykony-
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wane są ręcznie lub 
przy pornocy zaprzęgu 
konnego. 

Rocznie ze szkółek 
wyj111uje się od 200 do 
300 tys. szt. sadzonek. 
W przeważającej ilo
ści to jodła i buk, inne 
gatunki to: jawor, je
sion, lipa, grab, brzo
za oraz jarzębina. 
Wszystkie sadzonki 
produkowane są z tzw. 
„otwarty111" syste111e111 
korzeniowy111, co Dojrl.ill' ,w,ion.i jc1wor,1 „110,ki". D.S. 
oznacza, że korzenie 
drzew po wyjęciu z gleby nie są osłoni�te bryłką ziemi. Dlatego też, 
prace związane z wyjęcie111 z gleby, sortowaniem, liczenie111, transpor
te111 i sadzeniem muszą być wykonywane bardzo starannie, aby sa
dzonki nie zostały uszkodzone a ich system korzeniowy przesuszony. 
Cykl produkcyjny na szkółce wynika z biologicznych właściwości upra
wianego gatunku i warunków w jakich będzie on wysadzany w drze
wostanie. Do szczególnie trudnych warunków odnowieniowych (gle
by silnie zachwaszczone, gleby inicjalne) sadzonki 111uszą być bardziej 
wyrośnięte z odpowiednio ukształtowanym syste111e111 korzeniowyrn. 
Uzyskanie takiego 111ateriału wymaga stosowania tzw. szkółkowania, 
polega ono na przesadzaniu przeważnie jednoletnich (w przypadku 
jodły ze względu na jej wolny wzrost w młodości, dwuletnich) siewek 
w luźniejszej więźbie niż ta, w której rosły dotychczas. Przyczynia się 
to do wytworzenia u „przesadek" skupionego, bogatego w liczne drob
ne korzenie, niezbyt głębokiego syste111u korzeniowego oraz 111ocn iej
szej i większej części nadziemnej. Jest to jednak zabieg wy111agający 
dużych nakładów finansowych i w ty111 cyklu produkowane są gatunki 
główne - jodła i buk. Nato111iast inne gatunki hoduje się jako dwulatki 
nie szkółkowane. 
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Stanowisko nr 4 Dariusz Sznajder 

Ochrona młodych jodeł 

W n.:iszcj W<,'drówce clot.:irliśmy do miejsca, gdzie w ogrodzeniu obok Nas, 
rosn<J miocie jodełki, pos,1clzone w roku 200 I w ram.:ich restytucji tego gJtunku w 
GórJch Stołowych. DrzewkJ te zostały wyhodowane na małych podokJpowych 
szkółkach (pod osłon,) cloroslyth drLew), L nasion zebranych na terenie Parku. 
Zgodnie z ZJleceniami Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych, jodła 
pospolitJ w docelowej strukturze gatunkowej lasów, powinna zajmować około 
18,2% powierzchni aktualnie zajmuje 0,2'¼,. Zwie;kszenie jej udziału w ekosy�te
m.:ich leśnych o 18% jest zadaniem wieloletnim, trudnym i Llożonym, wymagaj<J
cym dużych nakładów rzeczowych i ekonomicznych. Założono jednocześnie , że 

w Parku powinna to być jodła lokalna, miejscowego pochoclLenia, a nie pocho
dząGl z innych terenów, co jc�t zgodne z ideą ochrony przyrody i ochron,1 bioróż
norodności. 

Dlatego prace nad jej restytucj,1 poprzedzono szczegółow,1 inwentaryzacj<} 
zasobów jodły na tcrcnit> Parku. Jednocześnie postanowiono clokonac' oceny jej 
zdrowotności i dynamiki naturalnego odnawiania. W sumie znaleziono i ocenia-
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no 5842 sztuki jodły, ogólna liczba dorosłych 
drzew wszystkich gatunków szacowana jest na 
2 - 3 miliony. W prostym przeliczeniu jeden 
egzemplarz jodły prąpada na jeden hektar po
wierzchni leśnej Parku, jednak w rzeczywisto
ści jej rozmieszczenie i z,1gęsLczenie w tere
nie jest bardzo zróżnicowane. Ma ono charak
ter skupiskowy co barci/O dobrze obrazuje za
ł,1czona mapa. Najgrubsz<J znale1ion<J joclł<) 

jest drzewo o numerze 4500, w obwodzie 
ochronnym Batorów, które posiada obwód 3 18 
cm. Większość jodeł S<) to drzewa tworz<)ce
górne piętro drzewostanu, czyli maj<) wystar
czaj,1cy dostęµ do światła i dzięki ternu rnog,1
kwiln<Jć i obr adzJć szyszki. Znaczna I iczba
jodeł nosi jednak wyraźne ozn;:iki osł;:ibieni;:i Zgry1ion,1 mlod,1 jodełka. D.S.
żywotności wiele drzew ma różnego rodzaju
uszkodzenia, w sumie ;:iż 42%. Jecln;:ik ogólnie jodła stołowogórska dość dyna
micznie odnawia się i ma szansę przetrwJnia.

ZJniepokojenie budzi jednak bardzo rnab ilość podrostów w stosunku do na
lotu. Obecnie podrosty jodłowe w znaczqcym procencie eliminowane sq w wyni
ku żerowJnia zwierzyny płowej. Zwierzr,'ta roślinożerne, w tym głównie jcleri i 
sarna, S<J integraln<J części,1 przyrody Gór Stołowych, zawsze tu występowały IJk 
jak i jodła. Co zJchwiało koegzystencję tych gJtunków? Odpowiedź jest znana, 

Widok n,1 ogrod1one orln<mieni.i. D.S. 

przyczyn<] jest człowiek. 
Sztucznie µrzebudowane 
ekosystemy leśne całych Su
detów, na monokultury świer
kowe stworzyły warunki do 
nadmiernego przegęszczenia 
populJcji roślinożerców. TJk 
więc bez czynnych zabiegów 
zrnierzJj<)cych do ocltworze
ni.1 udziału jodły, gatunek len 
nie będzie w stJnie Lwiększyć 
swojego udziału w ekosyste
mach leśnych Parku. Wszyst
kie pojawiajqce się naturalnie 

lub sztucznie wysadzane drzewka należy skutecznie chronić przed zakusami ze 
strony jelenia i sarny. Jodła jest „przysmakiem" tych zwierz<]! w „morzu świerka", 
zjaclajq one 1arówno młocie pędy jJk i kor<; starszych drzew J ochrona może 
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polegać tylko na: odizolowa
niu drzewek lub zabezpiecze
niu ich chemicznie środkJmi 
zniechc;-cajL1cymi do żerowa
nia. 

W czasie naszej wyciecz
ki możemy zaobserwować na
stępu j,1ce zabezpieczenia 
młodych jodełek, przed zwie
rzyn<) płowy, sto�owanc w 
Parku Narodowym Gór Stoło
wych: 

I. Ogrodzone siatk<) po- l<'l<c'niP w oh.rP,il' ryh.owi,h.,1. D.5. 
wierzchnie, nawet kilkudziesic,'cioarowe tzw. gniazda, o wysokości ogrodzenia 2 m 
lub nawet podwyższone do 2,4 m, gdLie rosn,1 nie tylko jodły ale i inne cenne 
gatunki, takie jak: lipa, jawor, buk i inne. 

2. Ogrodzone siatk,1 niewielkie powierzchnie jcdnoarowc, o wysokości ogro
dzenia 1,6 m, gdzie rosn,1 jodły maj,1ce stworzyć w przyszłym przebudowanym 
ekosystemie mały biogrupę. 

3. Osłony indywidualne dla pojedynczych drzewek, mog<) one przyj<)ć różny
tormę: rękawy z siatki plastikowej zielone lub czarne, specjalne tuby „tekpol" w 
kolorze zielonym lub ażurowe osłony dru<.iane. Ten sposób ochrony jest bardzo 
pracochłonny i drogi, corocznie należy poprawiać osłony po zimie, dlatego też 
stosowany jest wyj,11kowo w miPjscach bardzo cennych a narażonych na duże 

szkody powodowane przez 
jelenie. 

4. Środek chemiczny do
ochrony upraw leśnych przed 
zgryzaniem z grupy tzw. repe
lentów. jest to po prostu pa
sta, która smakowo zniech<,>
ca zwierz<,>ta do zjadania po
smarowanych ni<1 pędów. Po 
kilku miesiącach ulega biode
gradacji a smaruje się ni<], 
przed zim,1 w październiku, 
tył ko p<:dy szczytowe mło

Mloclc buki LgryLionc prLcL jclmic. J.Ch. dych jodeł. Dzir;ki stosowaniu 
repelentu możemy chronić część wzrostOW<] drzewka (pL1czek szczytowy), które 
dzięki ternu rośnie dalej a jednocześnie nic ograniczać bazy żerowej jeleni i saren. 
Mog,1 one ogryzać zarówno inne gatunki drzew rosn<]ce pomic;-dzy jodłami jak i nie 
ochronione pędy boczne jodeft,k. 
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Stanowisko nr 5 Krzysztof Baldy 

Mikrośrodowiska skał piaskowcowych 

W kształtowaniu rzeźby Gór Stołowych bardzo ważną rolę odgrywa ich 
budowa geologiczna, woda i procesy z ni.:i zwi.:izane. Główne masywy skalne 
Szczelińca Wielkiego, Narożnika i Skalniaka (Lu się znajdujemy) zbudowa
ne s.:i z kilku warstw piaskowca Lworz,1cego poziomo zalegające płyty: pia
skowców uszczelinionych (ciosowych), mJrgli. Obie warstwy skalne różni.:i 
się od siebie przcpus7czalności.:i wody, która wnikajyc przez systemy pio
nowych spękań i przepuszczalne piaskowce uszczelinione, powoduje roz
puszczanie skal, wypłukiwanie rozdrobnionego materiału i ostatecznie wy
noszenie go pozJ górotwór. Usuwanie materiału z wnętrza skalnego masy-

ł ' 
I I 

Piaskowce uszczelinione 

I I I I 
I I I I j

Blokowiska skalne 
(tutaj się znajdujemy) 

� 
-.=--!::..- -�----

� � �

Margle nieprzepuszczalne, uplastycznione 

r--,...,._; 

wu doprowadza do utraty jego stabilności i rozpadu, rozpoczynJjycego się 
od krawędzi mJsywu. Objawia się to odrywJniem i odpadaniem bloków 
skalnych od pionowych krawędzi i nawisów skalnych piaskowców. W ten 
sposób na stokach i przedpolach masywów powstaj<J charakterystyczne blo
kowiska. 

Znajdujemy się obecnie w miejscu, gdzie otaczajć} nas liczne, ogromne 
bloki skalne, na których rozwinęły się unikalne mikrośrodowiska skal pia
skowcowych (mikroh,1bitaty). Wśród otaczającego je lasu świerkowego, sla-
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nowic1 niebywale enklawy, które wpływają na bioróżnorodność świzita grzy
bów, porostów, zwierząt i roślin. Bogzictwo i unikolność tej niewielkiej bio
cenozy uzzileżniona jest od wielu czynników, ale nzijwziżniejszym jest woda. 

Proces ksztziltowania się tego mikrośrodowisk.:i jest procesem dynamicz
nylll i długotrwałym, a jego poszczególne etapy możemy obserwować w 
trzikcie wędrówki po ścieżce dydaktycznej. Na początku nagą skale; zaczy
nają kolonizować porosty i glony. Te pierwsze organizmy wydzielziją w trzikcie 
kolonizzicji podłoża skalnego substzincje chemiczne, które powodują erozję 

skały. Martwe szczątki porostów i glonów wrziz z zerodowzinym materizilem 
skalnym stanowią zzilążek gleby. W kolejnym etapie sukcesji bloków skal
nych pojziwiają się nowe gatunki - Sc1 to przecie wszystkim rośliny zarodni
kowe należc1ce do mchów. To one sprzyjziją powstziniu grubej, pulchnej 
i higroskopijnej (chłonącej wod<;•) warstwy orgzinicznej, którzi stzinowi naj
istotniejszy składnik obserwowanego środowiska. Po opadach atlllosferycz
nych duże ilości wody gromadzone są tutzij, zi następnie systematycznie jej 
zapasy wykorzystywane są przez organizmy kształtujące mikrobiocenozę. 
Nadmiar wody spływa również po ścianach bloków piaskowca umożliwia-
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Ko,,,rL!' 1,1111iesLkuj,1ce se iany ,k,,lne. K.1-3. B,1thyph,111tP, Punwnis p,1j,1k z rocl1iny mnuwi
kow.ity< h, z,1111ieszkuj<]c y s7upliny ;,k,1lnc. K.B. 

jąc życie porostów i glonów w tak ekstremalnych warunkach. Dzięki tej 
niewielkiej pokrywie org,rnicznej możliwe jest ostateczne skolonizowanie 
skały przez rośliny naczyniowe. Powierzchnię skały porastają liczne mchy, 
paprocie, krzewinki (malina, borówka czarna i borówka brusznica), młode 
drzewa (brzoza, jarz�bina, buk, świerk). Na obserwowanym bloku skalnym 
mamy przykład właśnie tego etapu sukcesji, w trakcie którego dochodzi do 
silnej konkurencji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej pomiędzy mło
dymi drzewami. Efektem tego procesu będzie zwycięstwo jednego osobni
ka i zawłaszczenie sobie całego mikrośrodowiska. Ten etap sukcesji ekolo
gicznej możemy obserwować w wielu miejscach Błędnych Skal, gdzie po
jedyncze drzewa otuliły swoimi korzeniami potężne bloki skalne, eliminu

jąc ostatecznie ze swojego 
otoczenia wszystkich kon
kurentów. Po zwycięskiej 
walce jednego lub dwóch 
osobników proces sukcesji 
osiąga stadium optymalne 
(klilllaks). Jednak nie trwa 
on zbyt długo (kilkadziesiąt 
lat), gdyż po Ślllierci drze
wa sukcesja zaczyna się od 
nowa. 

IV etap ,ukn'sji n,,,k,,lnej. K.B. Znajdujący się przed 
nallli blok skalny pokryty 

jest obecnie grubą warstwą gleby, kępami mchów, paproci i roślin naczy
niowych. Możemy przy tej okazji zauważyć jeszcze jedno ciekawe zjawi
sko, które uwarunkowane jest zróżnicowanym natężeniem światła. W sire-
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Poro,ty na,kalne. K.B. Borówk,1 u,1rna i hru,Lnic,1. K.B. 

fie zacienionej (strona prawa) dominuj<) zgrupowania świerków (rośliny cie
niolubne - heliofobne), natomiast po stronie lewej skalę porastJji.) brzozy, 
maliny, jarzębina (rośliny światłolubne - helofilne) 

Ściany bloków skalnych i szczelin piaskowcowych na pierwszy rzut oka 
pokryte Si.J wyłi.]cznie porostami skorupiastymi i drobnymi glonami. Warto 
jednak zbliżyć się i cierpliwie obserwować różne fr;_-igmenty skały, by po 
chwili dostrzec cale ogromne bogactwo founy naskalnej. Na powierzchni 
zobaczymy liczne osobniki kosarzy, Si.J to p;_-ijęczaki z długimi odnóżJmi, 
które w bezruchu oczekuj<) na potencjalną ofiarę. Uwaga! Nie łapać za od
nóża! Kosarze maj<) zdolność autotomii czyli odrzucania części ciJla w sy
tuacjach z;_-igrożenia. W bardziej zacienio
nych miejscach u podstawy głazów i w 
szczelinach żyją liczne paj<-1ki zaliczane do 
grypy fakultatywnych troglofili tzn. zwie
rząt, które całe życie przebywaj<) w jaski
niach, szczelinach skalnych, pod kamienia
mi lub mchem. NJjciekawszym z nich jest 
pająk Bathyphantes eumenis będący g;_-i
tunkiem reliktowym i mający jedyne w Pol
sce stanowiska na obszarze Gór Stołowych. 
Od 2001 roku znajduje się na liście gatun
ków objętych ochroną ścisli.J. Jego wystę
powanie w szczelinach piaskowca cioso
wego potwierdza unikatowość tych mikro
habitatów. Pożywieniem dla drapieżników 
żyjących na ścianach bloków skalnych, są 
bardzo drobne muchówki i skoczogonki 

V Et�p sukcesji n,1,kalnej. K.B. 
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(owJdy bezskrzydłe), któ
rych rozmiJry wJhJją si<; od 
0,2 mm do 2 mm. 

Ten ciekawy i bogJty 
mikroświJt chJrJkteryzuje 
się jednJk mJł,1 odµorno
ścią nJ nJsilJjące się od
dziJływanie człowiekJ 
(czynnik Jntropogeniczny). 
Chodząc µo skabch powo
dujemy szybkie niszczenie 

Ero11a glt·by n,1 powi(•r1< hni ,k,1łiwi- K.B. wJrstwy orgJnicznej, którJ 
jest kluczowJ nie tylko dlJ egzystencji ekosystemu bloków skJlnych, Jle też 
dlJ unikalnych ekosystemów szczelin piJskowcowych. 

Stanowisko nr 6 Dariusz Sznajder 

Restytucja jodły w Górach Stołowych 

ZnJjdujemy się w połowie wysokości µołuclniowych stoków SkalniJka, 
nJ starej drodze prowadzc1cej na otoczony urwiskJmi skalnyrni, płaskowyż. 
Za tJblicą w ogrodzeniu rośnie jedna L nielicznych tu dorosłych jodeł i 
podziwiJjąc jej piękno spróbujemy przybliżyć Paristwu historię jodły w tych 
górJch. 

JodlJ pospolitJ jest środkowoeuropejskim drzewiJstym gatunkiem gór
skim. W SudetJch jJko sklJclnik drzewostanów zJistniJla po ostJtnim zlo
dowJceniu, około 5000 IJt temu. Jeszcze przed 200 IJty była w GórJch 
Stołowych gatunkiem pospolitym, ZJjmowJla istotne miejsce w strukturze 
gJtunkowej drzewostJnów. Obecnie jest gJtunkiem bardzo rzadkim. 

Góry Stołowe podobnie jJk c;:iłe Sudety zostJly dosyć wcześnie skoloni
zowJne i z;:iludnione, J w  późniejszych wiekach nJwet przeludnione. Wią
zJło się to z dużym zJpotrzebowJniem na drewno: opal, materi;:il do budo
wy domów, a jednocześnie wylesieniami obszarów przeznaczJnych pod 
osJdnictwo. Proces ten nasilił się mocno w XVII i XVIII wieku zarówno u 
podnóżJ jJk i w samych górJch, obok rozrJstJjących się istniejących śre
dniowiecznych wsi i rniJsteczek np.: Duszniki Zdr., PJsterka, µowstawały 
ciągle nowe; chociJżby: Studena Woda w roku 1784, Karłów w roku 1 730, 
BJtorów w roku 1 770 (gdzie powstJje hutJ szkła). 
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W wieku XVIII w Górach Stołowych, tak jak w cc1łej Środkowej Europie, 
gospodarka leśna została oparta na podstawach ekonomicznych, związa
nych z rentq gruntowq, zrqbowym sposobem wycinania lasu. Ze względu 
na duże wymagania klimatyczne i siedliskowe młodych jodełek, mniej cen
ne drewno od drewna świerkowego, a przecie wszystkim zrębowy sposób 
zagospodarowania lasu, jodła stała się gatunkiem niepopulc1rnyn1. Do ocl
nowie11 zaczęto używać głównie świerka, wykJzuje on bowiem szybki przy
rost drewna i dostarcza surowcJ dobrej jJkości. Przytoczone fJkty spowo
dowJły IJwinowy spadek udzi.:iłu jodły w drzewostan.:ich Gór Stołowych. 
Potwierdzajq to bc1clJnia pyłków drzew w profilc1ch Wielkiego Torfowiska 
Batorowskiego gdzie gwałtowny spadek udziJłu pyłku jodły daje się za

uwc1żyć od około 200 - 300 lat. Współ
cześnie cło procesów ograniczających 
występow<1nie jodły, clołqczyły jeszcze 
zanieczyszczenie środowisk.:i, zmiana 
wc1runków siedliskowych, spowoclowa-

' ne zwłaszcza przesuszeniem gór (w wy
niku nadmiernej eksploatacji źródeł po
przez urz<1dzenic1 wodociągowe). W 
ostatnich IJtJch do eliminacji jodły 
przyczyniły się ponJclto jelenie i sarny, 
których popu IJcja znacz n ie prze kr a cza 
stJn naturalny. W aktualnej strukturze 
gatunkowej ekosystemów leśnych PJr
ku, przeważa świerk który zajmuje 83'¾, 
powierzchni leśnej. Udział jodły ogra
niczony jest do zJledwie 0,2% po
wierzchni. 

W zwiqzku z tym zostc1ły oprJco
wane przez prJcowników i zaakcepto-

Zb,<ir s/ySLl'" JOCIIO\\Y( h pr;y ui'y,iu ,pt•( J,l w ane przez Rc:idę N J LI kową park u pod-
1 i,lyunyc h dr,1bin. D.S. st <1wowe założenia restytucji (od laci11-
skiego słowa - restitutio; oznaczJ „przywrócenie dawnego stanu") tego ga
tunku n.:i terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Przyjęto, że w Parku 
Narodowym musi to być joclłJ lokalna, pochodząca z Gór Stołowych. Pro
gram restytucji poprzedziła szczegółowc:i inwent.:1ry2c1cja zasobów (zainwen
taryzowano 5843 dojrzałych egzemplarzy - mogqcych nakładc:ić szyszki). 
Zaobserwowane w wyniku inwentaryzacji obraclzc:inie i stwierdzone wystę-
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pawanie młodego pokolenia świadczą, że 
pomimo niskiej zdrowotności, jodła w Gó
rach Stołowych odnawia się dynamicznie i 
ma szansę restytucji. Jednak aby zwic,'kszyć 
jej udział w ekosyste111ach leśnych do wiel
kości pożądanej, należy zastosOWtlĆ rów
nolegle dwa kierunki działań: 

1. Pierwszy to maksyn,alne wykorzysta
nie istniejących zasobów przyrodniczych 
tego gatunku w Górnch Stołowych, osiąga
ne poprzez: ciągły 111onitoring z111ian zdro
wotności, dynamiki obradz,rnia i nc1turalne
go odnawiania zachowanych dorosłych 
jodeł, czynne zabiegi hodowlano-ochron
ne promujc1ce jodłę pojawiającc1 się samo
istnie w dnie lasu jako naturalne odnowie
nia, poprzez zapewnienie jej odpowiednich D,/('\-,ko jodk>wl'. D.S. 
warunków środowiskowych do wzrostu i rozwoju, zapewnienie odpowied
niej ilości światła dorosłym joclło111 by mogły one wyjść z pod okapu czyli z 
ocienienia innych drzew i owocować, wielokierunkow,1 ochronę 111lodych 
jodeł przed „zakusami" jelenia i sarny (opisane jest to szczegółowo przy 
stanowisku nr 4). 

2. Drugi to sztuczne wprowadzanie jodły do ekosystemu przy wykorzy
staniu istniejącej bazy nasiennej. Prace te składają się z kilku etapów i tak 
mogą Państwo w czasie pobytu w parku zobaczyć: Zbiór szyszek jodło

Widok 11<1 1,1( liow,11w doro,k• t•g,cmpl,11 ,c jodły. l).S. 
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wych z drzew stojących. Od
bywa się on w miesiącu wrze
śniu, metodą bezinwazyjną za 
pomocą specjalnych drabin. 
Szyszki S<1 nJstępn ie suszone, 
rozpadają się i po oddzieleniu 
nasion od łusek otrzymujemy 
czyste nasiona gotowe do sie
wu. Hodowla sadzonek nc1 
szkółkach podokapowych. Są 
to małe szkółki, które stwa-

1 rzJj,1 kiełkujący111 roślinom
warunki zbliżone do tych pa-



nujących w dnie lasu 
(szczegółowo jest to 
omówione przy stano
wisku nr 3). Sztuczne 
inicjowanie odnowień 
jodłowych tam gdzie 
brnk jest odnowień na
turalnych, poprzez sa
dzenie wyhodowanych 
na szkółkach, kilkulet
nich sadzonek „pod 
okapem" przeważnie 
sztucznych lasów N,1Iur,1lne odnowiL•ni,1 jodłowe w ob,L,,w, chronionym. D.S.

świerkowych. Taki sposób sadzenia młodych jodeł z;:ipewnia nam, z jednej 
strony stworzenie drzewkom warunków wzrostu i rozwoju zbliżonych do 
naturalnych, panujących w pierwotnych puszczach środkowoeuropejskich. 
Wtedy jodła długo rozwijał;:i się pod starymi drzewami różnych gatunków i 
dopiero po ich śmierci z;:iczyna/J p;:inowanie. Z drugiej strony pozwala na 
komfort przedłużania 
istnienia, choć sztucz-
nego, to jakże piękne
go starodrzewu świer
kowego. Jest to swoiste 
ubezpieczenie gwa
rantuj<1ce ciqglość ist
nienia ekosystemu, nJ
wet w wyp;:idku klę
skowego rozp;:idu sta
rych świerczyn, które 
otacz;:ijq W;:is wokół. 
Pod nimi rośnie i roz-
wijJ się młode, zbliżo-

1

, . 
. 

2

4

5,

/ 

3 

ne ski a dem ga tu nko- M,1p,1. Ro1miPs1uPniP, 1lok.ili1ow,rny< h w Ir,1kc ie inwPnl.lry1acji, 

wym (z jodł<j ) do n;:itu- dorosłych eg;empl.irzy jodły.

ralnego pokolenie lasu. Ochrona pos;:iclzonych drzewek przed konkurencją 
ze strony roślin zielnych (obkaszanie sadzonek) i neg;:itywnym wpływem 
zwierząt (opis;:ine jest to szczegółowo przy st;:inowisku nr 4). 
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Stanowisko nr 7 Dariusz Sznajder 

Sztuczne świerczyny

W miej'>cu, w którym '>ię 7najduj<.'my doskonale wid,1ć rnlod,1 świerczy
ną, twor7,)C <) gc:ste podrosty w luce powst,1/ej po przewrck onych doro'>iych 
drz<.'wach. Obsc.'rwujemy tzw. proce'> naturalnego odnawiania '>i(.

1 lasu. Lasy 
s,1 n,1jpopularniej'>zym ekosy'>ternem Parku i zajrnuj,1 pr,1wie 90'\, jego po
wierzchni, niest<.'ty aktu,1lny 7/y st,rn l,1sów Gór Stolowyc h jest głównie wy
nikiern dzi,1/alnośc i ludzkiej. Większość powier7c hni leśnej Parku ?ajrnuj,1 
sztuc znc stworzone przez ulowiek,1, monokultury świerkowe lub drzewo
stany z duiyrn udziałem świerka w '>Woim '>kładzie, np.: świerk który powi
nien zajmować tylko 26'\, powier/c hni leśnej Parku z,1jmuje ai 75'\i, od
wrotnie buk, powinien rosn,1( na 5 I'\, a rośnie 11,1 9'¼,. Kata'>trofalny jest 
ol)(.'c ny stan jodły, zajmuje 011,1 tylko 0,2° 0 powic.•rzchni leś,wj a powinna
18%. 

Sztuune świt>rkow<.' drzewo<,tany c h,1r,1ktery/uj,1ce '>i(;' rnonotonn,1 jecl
nowiekow,1 i jeclnopi(;'trow,1 buclow,1, ..,tw,1r/,1j,1 s7ereg ?agrożcr\ dla trwalo
śc i ekosy..,tc.•mu: ..,,1 niepr/ysto..,owanc.' do w,1runków klirn,11ycznyc h (n,1sion,1 
sprowad?,1110 7 b,mlzo odleglyc h rc.'jonów [u ropy) - podatne n,1 klc,'ski wi,1-
tro- i śnic•golomów, spr/yjaj,1 niekontrolow,111ernu rnzwojowi gr,1dacji owa
dów, degr,1duj,1 iyzne siecllisk,1. Natur,1lne 1biorowisk,1 leśne.• ,  n,1jc enniej
szc.', bo m,1j,1ce 1clolność do samorc.·gul,1eji procesów w nich 1ac hod/,l( ych, 

1achowaly sic: tyl
ko na 'itosunkowo 
niewielkich obsza
rach, trudno do
stępnych stoków, 
jarów i Wć)WOLÓW. 
Proce.., pr1C'buclo
wy sztuunych 
świcrc zyn n,1 lasy 
/bliione sk/,1clem 
gatunkowym cle 
natur a I nych (ornó
wi crn y doki ,1dn ie. 

o,, oc 111k l,1km\111c, l,111,1< ej (g,11u1wk c hwnionyl 11,1 po1os1,mio11ym ki- na pr1ystanku nr 2: 
kuc 11·. ns jest proc esem cl/u-
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golrwJłym, szczególnie gdy 
prLebuclowJć musimy tJk 
wielki obszar. DIJtego też 
by umożliwić przebudowę 
sztucznych świerczyn nJle
ży zc1pobiegJć ich rozpJclo
wi , Jby nie nJ brJł on cech 
wiei kopowierzch n i owej 
klęski. OsłonJ stJrych 
drzew jest niezbęclnJ przy 
inicjowJniu przebudowy, 

1'\0rJŁ' ,wiPrka. I.Ch. gc1tunkJmi rosnc1cymi w nJ-
turalnych ekosystemc1ch leśnych tj. jodłą, bukiem itd. Zc1pobiegJnie rozpc1-
dowi monokultur świerkowych w PJrku polega głównie nJ ograniczJniu 
populJcji kornikc1 drukc1rzJ (µroblem omówiony dokłJdnie nJ stc1nowisku 
nr9). W celu ogrJniczenia kornikom dostępności bazy żerowej i rozrodczej 
w Parku zJbezpieczJ się wywrócone i zlamJne drzewa. Wywroty (drzewa 
wywrócone z korzeniami) lub złomy (drzewa Le Lłc1111c1nq strzał,1) w zależ
ności od czynnika sprJwczego dzieli sic; na: 

• powstałe po silnych wiatrJch ienowych (cieµlc, górskie wiatry µowstJ
jące w wyniku dużych różnic ciśnieri po dwóch stronJch pasma górskiego) 
- wiatrołomy lub
wiJtrowc1ły,

• powstJłe po
obfitych opad;-ich 
śniegu - śniegołomy, 

• powstałe na
skutek szJdz i (os;-id 
lodu, utworzony z 
ziarenek rozdzielo
nych pęcherzykami 
powietrza, ozdobio
ny niekiedy rozgałę
zionymi kryształka-
mi. S/tuc/1w monokultury �wil•1kowl'. J.Ch. [Sówl'uk,1. T.K.I 

Zjawisko to powstaje przy nagłym zJmJrzaniu rnJłych, prLechłodzo
nych kropelek wody z mgły lub chmury, narastc1jąc niekiedy do stosunkowo 
znacznych grubości) - głównie złomy. 
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W czJsie nJszej wę
drówki możemy zaobser
wować kilka różnych dróg 
postępowania z takimi 
drzewami: 

• w strefach ochrony
ścisłej i częściowej zacho
wawczej istnieje zakaz 
prowadzeniJ jakichkol
wiek czynności gospodar
czych więc drzewa pozo-

t · · I · l · ł Wi,1tr<m.1ly. D.S.s aw,a się w esie a c  ZIJ a-
nia służb PJrku ograniczają !:>ię do monitorowania rozwoju korników; około 
I 0% wszystkich przewróconych drzew, 

• w obszarach silnie wilgotnych, ncl !:>tromych stokach lub sblistych
uskokach gdzie zrywka drewn<l może spowodować degrJdację biotopu 
poprzez np. inicjowJnic rynien erozyjnych (problem omówiony dokładnie 
na stanowisku nr I O) drewno leżące zabezpiecza się przed rozwojem li
czebnym populacji korników przez korowc1nie i pozostawia sie; drzewJ w 
ekosystemie cło ich cJłkowitego rozpadu; około 25% wszystkich przewró
conych drzew (szeroko zostało to opis,rne na stanowisku nr 9), 

• na pozostałych obszJrach drzewa usuwa sie; z IJsu by nie doµuścić do
ich zasiedlenia przez korniki; około 65 <¼> wszystkich przewróconych drzew. 

Możemy także zob;:iczyć µozostawione w lesie dolne części wywróco
nych lub zbm;:inych 
d,zew, chociaż µo-
zornie wyglądt1j<) 
one jJk wielki bab
g;:in i spore zanie
db;:inie ze strony ZJ
rządza jących P;:ir
kiern, to tJk n ie jest. 
Są to b;:irdzo w;:iżne 
elementy natur;:ilne
go ekosystemu le
śnego. DIJtego też 
w P;:irku Narodo
wym gdzie nadrzęcl- sw,l'rc ,yny widok 11,1 gó1\' Ptak. 
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Mapa Struktura gatunkowa lasu 
wg gatunków panuiących 

nyrn celern jest dążenie do unaturc1lnieniJ ckosyste1T1ów, nie powinno to 
nas dziwić. PozostJwiony w lesie wykrot czyli przewróconJ dolna części 
drzewJ wraz z wyrwJnym systcn,em korzeniowym jest swego rodzJju mo
zaik<] mikro siedlisk, gdzie zn<1jduj,1 wc1runki do rozwoju różne orgJnizmy. 
Jest to miejsce lęgowe wielu g;:itunków ptaków, schronienie dl;:i sporej ilości 
gatunków ssJków, gJdów i płazów. Na szczycie wykrotu często rosną ga
tunki światłolubne i znoszące suszę np. brzozJ a tuż obok w jamie po ko
rzeniach rosną wilgociolubne sity, od strony zacienionej, gdzie rozkladJ się 
pier\ rnożerny zobauyć np. szczawik zajęczy roślinę azotolubną. Podobnie 
jest ze ste1-czc1cymi kikutami po stojących tu kiedyś drzewach, w nich naj
częściej kuje gniazdJ wiele gJtunków dzięciołów a korzystaj,1 z nich w na
stępnych latach inne g,1tunki dziuplaków oraz pilchowate, s,1 to „bezpiecz
ne dziuple" spróchnic1le i pozbawione kory kikuty S<) trudnoclostępne dla 
większych drapieżników. Na wierzchołkach kikutów znajduj,) się np. ,,spi
żarnie" sóweczki, rzc1dkiego gatunku sowy który poluje w dzień. 
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Stanowisko nr 8 Zbigniew Gołąb 

Ekosystemy nieleśne

DocierJn,y do plJtformy, z której roztJcza się widok w kierunku połu
dniowo-wschodnim nJ rejon 0Jrnkowskich Wzgórz. Podziwiaj<)C go za
uwJŻJrny, że monotonię zdecydowanie leśnego krajobrazu Gór Stołowych 
wyraźnie ożywiaj<) zlokalizowJne niżej łqki i pastwiska. 

Wilgotn,1 ł,1k.1 1 clom111,1t 1-1 pl'ln1k,1 Puropt•j,kil•go (klocl/kit'I róLył. /.C. 

TJkie niele�ne ekosystemy mJj<) chJrakter półnJturalny. Do ich powsta
nia przyczynił sic;, bowiem rozwój gospodarki pastwiskowej i rolnictwa. 
WypJlanie pierwotnych IJsów dla uzyskania terenów poci uprawę roli i pa
stwiska µowoclowało, co prawda, niszczenie rodzimej roślinności, Jle też 
stwJrzJło nowe siedliska cllJ roślin mało rozpowszechnionych lub nawet 
nieobecnych wcześniej nJ tych terenJch. Obiituj<1ce w gatunki, malowni
cze zbiorowiska łąk górskich zawdzięczaj<) swe istnienie człowiekowi, ale 
również człowiek porzucaj<)C metody tradycyjnego gospodarowania dopro
wadził do znacznego ich przeksztalceniJ. Stosowane w celu intensyfikacji 
produkcji ZJorywanie ł<)k, nawożenie przypJdkowo dobranymi nawozJmi 
sztucznymi oraz µodsiewanie mieszćmkami szlJchetnych trJw, cloprowa-
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Storczyca kulista 
w zbiorowisku 
sudeckiej łąki 
storczykowej Z.G 

Storczyk męski 
na l<]ce poci 

Rogową Kopą 
T.K. 

dzilo do szybkiego wyeliminowania wielu gatunków i utraty wartości przy
rodniczych istniejqcych wcześniej pól n;:ituralnych zbiorowisk łąkowych. 
Zdegradowane lqki stały się t;:ikże, po kilku latach eksploatacji, mniej w;:irto
ściowe gospodarczo. 

Różnorodne zbiorowiska tr;:iwiaste zajmują na terenie Parku N;:irodowe
go Gór Stołowych powierzchnię pon;:id 300 h;:i. N;:i wierzchowinie środko
wego poziomu zrównania gór często są to właśnie ubogie g;:itunkowo zbio
rowisk;:i porolne i zubofałe pastwiska. Niektóre z nich charakteryzują się 
domin;:icją trawy - mietlicy pospolitej inne kłosówki miękkiej, a jeszcze inne, 
najbardziej wilgotne, śmi;:ilka darniowego. Wyróżnić tu też można, piaty, 
na których przeważa subalpejski g;:itunek ostrożenia - ostrożeri różnolistny. 
Gatunek ten zakwit;:i latem wytw;:irzając duże, do 5 cm średnicy, koszyczki 
ciemnopurpurowych kwi;:itów. Jego liście biało kutnerowate od spodu wy
kazują, jak to wynika z nazwy dużq zmienność kształtu od jajow;:ito-lance
tow;:itych lub podługowatych do pierz;:isto wcinanych. N;:i łqkach powsta
łych n;:i gruntach porolnych zwr;:ic;:i uwagę, choć rzadko, występowanie chro
nionej rośliny lili bulwkowatej o najwiekszych spośród dziko rosnacych w 
Polsce kwi;:it;:ich i innego subalpejskiego gatunku o dużych szerokoj;:ijowa
tych liściach - szczawiu alpejskiego. W wytworzonych na ubogich glebach 
murawach bliźniczkowych (od występujc1cej tu bliźniczki psiej trawki) spo
tkać można, już niestety dość rzadko, arnikę górską. Ta piękna bylina o 
złocistożółtych kwiat;:ich występowała kiedyś licznie n;:i obszarze gdzie ist
nieje Park Narodowy Gór Stołowych. Cały szereg jej stanowisk podobnie 
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Arnika gciisk,1 I" tlL· M,11) Stul'lini<'<) 7.C. 

jak w innych częściJch krJju zniszczono przez niewłaściwe użytkow,rnie 
do celów leczniczych. Wśród łąk w Górach Stołowych za nJjmniej zdegra
dowane uważane !>cJ bogJte w gJtunki lqki bagienne z obfitymi popukJCjami 
niektórych roślin chronionych. Szczególny aspekt nadaje im w mJju pełnik 
europejski - lokalnie nazyw,rny „kłodzką różą" i uwc1żany za symbol regio
nu. Tworzy on na podmokłych łqkach cJłe lany złocistożółych ku I, kołyszą
cych się na wietrze wśród wiosennej zieleni traw. Towarzyszy mu zwykle 
piękna górska roślina - ciemiężyca zielonJ o wysokości do 1,5 m, z szero
koeliptycznymi liśćmi i storczyki m. in. storczyk szerokolistny. LJtem, choć 
bardzo rzadko, pojawia się mieczyk dachówkowaty, J jesieni<) wilgotne łąki 
pokrywaj,1 się µrzyµominającymi krokusy kwiatami zimowita jesiennego. 
Z roślin niepodlegaj<1cych ochronie, charakterystyczną dla tych zbiorowisk 
jest ostrożeń łąkowy, który mo..i:na rozpoznać po skupionych po 2 - 4 prosto 
wzniesionych koszyczkach o purpurowych kwiJtach oraz występujące pla
tJmi w bJrdziej podtopionych miejscach sitowie leśne, o płaskich, błysz
czących, szerokich na ponad 1,5 cm liściach. Najbogatsze w gatunki rozwi
nięte na żyznych nieco mniej wilgotnych glebach S<J ekosystemy określone 
jako sudecka łąka storczykowa. Oprócz wspomnianych przed chwilą roślin 
chronionych, występujqcych na ł,1kach pełnikowych rosnq tu takie starczy-
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ki jak: listera jajowata, gół
ka długoostrogowa, storczyk 
męski i stwierdzona po woj
nie na jedynym w Sudetach 
stanowisku storczyca kuli
sta. Z innych podlegaj;:icych 
ochronie roślin zwracajq tu 
uwagę: orlik pospolity, ze
rwa kulista, goryczuszka 
orzęsiona i goryczuszka 
czeska. Ten ostatni gatunek 
jest rzadki w Europie i znaj- Pl,11 o,tro?cni,1 dwub,1rwncgo w okolicy K.irlow,1 (Z.G.)

duje się na liście Dyrektywy Siedliskowej Europejskiej Sieci Ekologicznej 
„Natura 2000". Jest rośliną endemiczn;:i, co oznacza, że jej występowanie 
ograniczone jest do rejonu geograficznego Masywu Czeskiego obejmujqce
go 111.in. takie pasma górskie jak Szumawa, Las Czeski, Rudawy i Sudety. 

Generalnie zbiorowiska trawiaste choć jak wspomniano zajmuj;:i po
wierzchnię nieco ponad 300 ha w liczącym 6340 ha obszarze Parku w 
znacznej mierze decydujq o jego bioróżnorodności, gdyż w zbiorowiskach 
tych występuje blisko 40% gatunków flory naczyniowej tego chronionego 

terenu. Ponadto łqki są bar
dzo istotnym elementem 
krajobrazu kulturowego 
Gór Stołowych. Względy te 
decydują o konieczności 
ich ochrony. Nowym jed
nakże problemem, który 
pojawił się w ostatnich la
tach jest zarastanie łc1k. Cał
kowite opuszczanie łąk z 
zaprzestanicrn wypasu i 

Lilia bulwkow.it,1 na l,1,c nad f'a,IL•rk,J z.c. koszenia prowadzi do 
szybkiego wzrostu zawartości związków azotowych w glebie. Na łąkę wkra
czają gatunki azotolubne, później wysokie byliny; najczęściej starzec Fuch
sa, a następnie wierzby i brzozy. W końcu wyksztalcaj;:i się posiadające 
ubogie runo lasy brzozowe. Park Narodowy Gór Stołowych, w działaniach 
ochrony czynnej, prow;:idzi regul;:irne wykaszanie ł<)k. 
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Stanowisko nr 9 Anna Gad 

Martwe drewno w lesie 

Przed nJmi rozlJCZJ się widok na największy w PJrku na tej wysokości 
(800 m n.p.m.) pbskowyż Masywu SkalniJka, zJjmuje on powierzchnię 150 
hJ. 

Szczególnie duży wpływ na obecną sz,1tę roślinną porastająq płasko
wyż miała przeprowJdzona ok. 200 IJt temu melioracja tego terenu. (Jły 
obszar został poprzecinany porzecznymi rowJmi melioracyjnymi i w znacz
nym stopniu osuszony. Zmiana wJrunków przyrodniczych (głównie wod
nych) i wprowadzenie nJ te tereny jednogatunkowych drzewostanów świer
kowych doprowJclziłJ do degradJcji siedliska i pogorszeniJ wJrunków by
towych wielu organizmów. W wyniku tego a także różnych czynników za
równo biotycznych jak i abiotycznych nJstępuje szybki rozpad rosnących 
tu obecnie świerczyn. Największy wpływ na zJchwianie ich slJbilności mają 
gradacje szkodliwych owJdów a zwłaszcza kornika drukarza i gatunków 
mu towarzyszących: drukarczyk, czterooczak, rytownik. W lasach o cha

rakterze naturalnym, gdzie silnie dzia
łają mechanizmy obronne, gradacja 
owadów nie jest katastrofą dla ekosys
temu, wywołuje najwyżej pewne 
zmiJny w strukturze lasu. Natomiast w 
przekształconych (wskutek ingerencji 
człowieka) ekosystemach leśnych, gra
dacje owadów zdJrzają się częściej, 
przybierają silniejsze nJlężenie i lrwJją 
o wiele dłużej, powodując zamieranie
drzew nJ dużych obszarach. Aby prze

Z111uis/,1ly p1(•1i /,1ro,n,vt) ,,ko/u< lw111" me hci" ciwdziałać rozwojowi gradJcj i i utrzy-
1 porn,tów. ".B. mać jak najdłużej drzewa, które sta
nowią naturaln,1 osłonę wylwarzaj,1q odpowiedni mikroklimat dlJ wpro
wadzJnego, młodego pokolenia Park ogranicza liczebność populacji korni
ków stosując naslępuj,1ce Labiegi: 

Wykładanie pułapek klasycznych. 
Są to ścięte, ż.ywe drzewa (w wielu przypadkach przystosowuje się do 

tego celu wiatro- i śniegołomy) wabiące owady, które zJsiedlają je, żerują 
pod korą i skbdaj,1 lam jaja. Następnie pułapki w momencie kulminacji 
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zasiedlenia koruje się specjalnym urządze- "7 
niem niszczącym kornika aż w 90% roz
drabniając korę niszczy owady w każdym 
stadium rozwoju. 

Pułapki feromonowe. 
W Parku stosuje się pułapki typu Borre

garcla, są to czarne „rury" (możemy je za
obserwować na terenie parku w różnych 
miejscach) z umieszczonym wewnątrz nich 
środkiem wabiącym - fero111onem. Do pu
łapek odławiane są samce kornika druka
rza , które zbiera się i niszczy mechanicz
nie, nie używając do tego żadnych środ
ków chemicznych. 

Wyznaczanie drzew zasiedlonych. 
Jest to metoda zwalczania szkodników 

wtórnych* polegająca na częstej lustracji 
zagrożonych drzewostanów świerkowych Dm:w,1 „Labite" pm'/ kornik i. D.S.

w celu wyszukiwania drzew zasiedlonych. Drzewa opanowane przez kor
niki rozpoznaje się po przebarwionym igliwiu, zahamowany111 przyroście 
igieł i pędów, a także po wysypujących się z otworów wejściowych, zrobio
nych przez wgryzajyce się pod korę owady, brązowych trocinkach (dlatego 
drzewa te nazywamy „trocinkowymi"). Często towarzyszy ternu wyciek żywi
cy, drzewo broni się w ten sposób, zalewając owady żywicą. Znalezione 
drzewa „trocinkowe", zaznacza się odpowiednim zaciosem oraz zabezpie
cza, poprzez ścięcie, okorowanie (podobnie jak przy pułapkach klasycz-

Luka „pokornih.owa" L iJOZo,tawionym drewnem Pul.iph. i tl'romonowe typu Brnwg,mla. J.Ch. 
do rozkładu. J.Ch. 
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Kłod,1 w pou,1tkowyrn ,1,1clium ro7kiaclu. D.S. 

nych) oraz wywiezienie z lasu. W miejscach gdzie obowiązuje zakaz zryw
ki tak zabezpieczone (okorowane) drewno pozostawia się do naturalnego 
rozkładu (deprecjacji). Mimo pozornego bałaganu (wszędzie porozrzucane 
i „nie zagospodarowane" drewno) ma to bardzo duże znaczenie dla otacza
jącego środowiska. Drewno nie jest zrywane, ciągnięte do miejsca wywo
zu, dzięki ternu eliminuje się erozję gleby (szczegółowy opis na stanowisku 
10), chroni się wilgotne fragmenty lasu oraz młode, posadzone drzewka. 
Martwe pozostawione w ekosystemie drewno oprócz oczywistych funkcji , 
czyli powolnego i stopniowego uwalniania podczas rozkładu do gleby skład
ników mineralnych, pełni także funkcję naturalnego mikrosiedliska zamiesz
kałego i wykorzystywanego przez tysiqce gatunków od bakterii i roztoczy 
po płazy, gady i ssaki . Proces rozkładu drewna przebiega w różnym stopniu. 
Najbardziej podatne są warstwy zewnętrzne (tzw. biel), trudniej rozkładają 
się tkanki wewn<;trzne (tzw. twar dziel). Czynnikami przyspieszającymi mur
szenie drewna jest zwiększona wilgotność (kłody leżą na ziemi) oraz zmienne 
czynniki atmosferyczne (duże wahania temperatury w okresie zimy, obfite 
opady w czasie wiosny i jesieni). Wplywciją one na zmiękczenie tkanek 
drzewnych, ułatwiaj<Jc wniknięcie do środka różnym organizmom np. bak-
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teriorn, grzybom, które rozkładając 
drewno na proste związki chemicz
ne, rozluźniają jego strukturę prowa
dząc do fragmentacji pnia. W po
wstałych zagłębieniJch zatrzymują 
się zarodniki mchów, wątrobowców, 
porostów oraz roślin zielnych. W po
czątkowym etapie, tylko pionierskie 
rośliny radzą sobie z trudnymi wa
runkami, rosnąc na martwym drew
nie wpływają na zwiększenie wilgot
ności a przez to przyspieszają pro
ces rozkładu. W miarę butwienia 
zwiększa się warstwa podłoża, na 
którym mogą kiełkować rośliny sil
nie związane z rozkładającym się 
drewnem np. mszaki (nJ butwieją
cych kłodach można znaleźć nawet 
kilkadziesiąt różnych gatunków 
mchów). 

Pułapka klasyczna na kornik,, clrukarL. ).Ch. 
Podobnie i w świecie zwierząt 

martwe drzewa decydują o występowaniu wyspecjalizowanych gatunków. 
Szczególnie bezkręgowce (np. pierścienice, pajęczaki, wije, owady, mię
czaki) są związane z murszejącym drewnem a niektóre gatunki nawet ściśle 
uzależnione od jego obecności w lesie (gatunki tJkie nazywJmy saproksy
licznymi). TJkże płazy znJjdują nJ tJkim drewnie odpowiednie warunki. 
Pozbawione kory pnie świerkowe służą im do wygrzewania, J silnie rozło
żone drewno stanowi dla nich miejsce ukrycia się i żerowaniJ. W Parku, w 
miejscach bardziej wilgotnych, gnijące drewno to ulubione miejsce wystę
powania chronionego plaza - sJlamandry plamistej. Drewno w różnych fa
zach rozkładu służy też drobnym ssakom, znajdują one tam kryjówki, poży
wienie (zjadają bezkręgowce) a nawet miejsce składania swoich zapasów. 
Biorąc pod uwagę, że jedno takie leżące drewno (w różnych stadiach jego 
rozkładu) może zasiedlać od kilkudziesięciu do kilkuset gatunków grzybów, 
roślin i zwierząt, nie trudno sobie wyobrazić jak wielkie 11 bogactwo" zostaje 
razem z nim w ekosystemie. 
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Stanowisko nr 1 O Wioletta Niemczyk 

Erozja i zabudowa przeciwerozyjna __ 

Q-,i<1g,1111y n,lJ\\YLej poloionr punkt na-,zej '>C ieżki. M,1-.yw Sblni,1-
ka, na ktm\ 111 -.1v /llajclu)l'lll\ -.t,1110\\ 1 plt1-.ką pcm ll'r/c hllll' LrÓ\\ nani,1. 
Takie po\\ lt'r/C h111v UÓ\\ n,Hi -.,1 typowl' dla Gór Stolowyc h. Tworzq '>I(,' 
one wówc /,1-., gdy n,1pr1c•111i,1111l'glt' pl,hko zalegaj,)( t' w,11-,twy '>kal1w o 
różnej odpomo'>< 1 /O'>tan<1 wycl/wignic;tc· pon<1d powiv1/c hn1c; terenu. 
W Gór<1c h Stolowyc h proc<.", tC'n powtorąl sic,• kilk,1kmtnie, w wyniku 
c Lego wymini,1 -.1<,' tu trLy \\yrMnit' /tl/ll,1CZO1w p<)/io111y. N,1jwyżvy, 
poziom \\1t•11c hm\1110\\Y oht•Jmujt' n,1J111lod-;z<1 <1ktvw111C' 10.l\\1j,1jqc<l -.1c,• 
c zc;ś( Gc>1 <;tolm\yc h, w teren ie rt>prt•1ento\hlny je-.t on p1 /CZ n,1 jwyż-;1c• 
\\Znie-,ie111,1 t,1k1t' Jak: Szot>lin1vc 880-919 111 11.p.111.l, Skalniak (840 
915 rn n.p.m.), N,1mżnik (700-BSO m n.p.111.) i Sic Lytnik (S60m n.p.111.), 
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perm 1111 CJ�cne p,,,s"o*ce zlepretl e 

poniż-;z\ po/1O111 ś1t•dni, L\\,111\ Jl'"l poL1O111em P,hterk1 K,1rlm\t1 Łęż\c 
oraz poziom doin\, północ no W'>C hoclnic.•j czc;śc I Gó1 Stolo¼ yc h. Ch,1-
rakterr/UJ<) -.1c,• rnw pla-.ki1111 izolow,lllrllll '>toli\Ą,1111i odd/ielonyrni ur\\i
'>tyrni '>tok,1111i. 

Stok to n,1jb,11d/iej pow<,/<.'< hny l'i<.'nll'nt rzcihy tcrC'nu i je„t on st.ile• 
poclcla\Ą<lllY proc t''>Olll clcnuclac Jl, c /} li lt\\. proc <.",Olll „tokowym. Proce
W te zac hod1 ,1 11,1 \\ '>Zv-.tk1c h pm\, 1er1c hn i ach n,1c hylonyc h i prowad.l,) 
do zrÓ\\11,111i,1 lt'tl'llll prL<.'7 -.topnicmt' obniżanie „tokm\. S,1 to proce"\ 
f)O\\'>Zec hnl' pr /\ mniej.../> m luh \\ 1c,'k"1\rn uclLiale \\ odr, śniegu, lodu 1
organizmm\ /ywyc h. Pro<l''>t'lll p1/<.'< 1w'>t<1wnym pmct·-.O111 clenud,1Cji,
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które dążą do zrównania po
wierzchni jest proces erozji, 
czyli rozcinania linijnego, któ
rego skutkiem jest fragmentacja 
powierzchni ziemi. Dzieje się 
tak głównie w sytuacjach, gdy 
wody spływające trafiają na 
miękkie podłoże, wówczas 
wcinają się w nie, tworząc wą
wozy o V-kształtnym przekro
ju. Proces ten jest tym intensyw
niejszy, im zbocze jest bardziej SLkody po ,to,ow,,niu spr1ęlu kołowego W lesi(' W.N.

strome, a deszcz obfitszy. Dodatkowym istotnym czynnikiem powstawa
nia wąwozów jest także działalność człowieka. Jego ingerencja ma ogrom
ny wpływ na powstanie inicjalnych linijnych dróg spływu, które są ideal
nym zaczątkiem późniejszych wąwozów. Powstają one na przykład pod
czas prac leśnych związanych przede wszystkim z transportem drzewa 

tak zwanymi szlakami zrywko
wymi. Transport taki odbywa się 
poprzez ciągnienie drzewa po 
powierzchni ziemi, co prowa
dzi do żłobienia w podłożu głę
bokich zagłębień, będących 
miejscami gromadzenia się 
przecie wszystkim wód opado
wych. Także stosowanie cięż
kiego sprzętu do prac leśnych 
ma swoje odzwierciedlenie w 

Przykl.1cl L,lbud(MY pr1eciWl'ro/yj1wj W.N. podłożu W postaci głębokich 
kolein. Nadmiar wodny, czyli wody, które nie zostały wsiąknięte, jest 
odprowadzany, J w przypadku gdy ma to miejsce nJ stoku, szybkość 
transportu uzależniona jest od jego nachylenia, a co za tym idzie zwięk
sza się erozja. Równie, bardzo istotnym czynnikiem tempa erozji jest 
intensywność i długość opadu. Spłukiwanie nasila się, podczas wiosen
nych roztopów, a jego si/a uzależniona jest od grubości pokrywy śnie
żnej oraz przecie wszystkim, intensywności jej topienia się. Tak więc poci-
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czas każdego opadu deszczu 
następuje pogłębianie V-kształt
nych wąwozów poprzez wy
mywanie materia/u i przetrans
portowanie go, co potęguje ero
zje. 

Aby przynajmniej częścio
wo ograniczyć erozje na tere
nie Parku Narodowego Gór Sto
łowych, wprowadzono zakaz 
stosowania ciężkiego sprzętu 
do prac leśnych oraz montowa-

l'rąkl,1d Pro1ji na s/laku. W.N. 

ne są zabudowy przeciwerozyjne. Zazwyczaj, są to szczelnie zabudo
wane drewniane plotki stawiane w poprzek stoku w miejscach tzw. ero
zji wąwozowej. Niekiedy, w zależności od wielkości stoku i intensywno
ści erozji w danym rniejscu, zabudowa przeciwerozyjna stawiana jest na 
całej długości takiego wąwozu w niewielkich odstępach. Ma ona na celu 

zatrzymywanie wymywanego 

• materia/u przez ustawione za

Prąkl.icl zabudowy prLl'< iwero1yjrwj n,1 r,ikj długo
ści stoku. W.N. 

pory i osadzanie go na miejscu.
Spływające wody zostają po
zbawione transportowanego
materia/u oraz zwalniają tem
po swojego przepływu, co spra
wi a, że mają zdecydowanie
mniejsze siły niszczące, a to
znacznie ogranicza erozje.
Rozwój takiej erozji linijnej ma
również miejsce na nadn1iernie
eksploatowanych ścieżkach. W

Parku Narodowym są to głównie szlaki turystyczne, gdzie istnienie ini
cjalnych zagłębień, w których koncentruje się spłukiwanie wód opado
wych, dodatkowo erodowane jest przez ruch wzmożony turystyczny. 

W chwili obecnej na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych po
stawione jest około 20 OOO metrów bieżących zabudowy przeciwerozyj-
nej. 
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Stanowisko nr 11 Zbigniew Gołąb 

Ekosystemy torfowiskowe 

Kolejne stanowisko n,1!->zej śc icLki znajduje się w wyrainym zagłębieniu 
terenu, co sprzyja gromadLcn iu się wód opadowych. Stagnowanie wody 
przez długi okres sµowoclowało z,1bagnienie gruntu, a rozwój specyficznej, 
wilgociolubnej roślinno�( i doprowadził do powstania toriowiskJ - ekosys
temu znc1jduj<1cego się na liście chronionych !>iedlisk Europy. 

Ekosysterny torfowiskowe s,1 bagnami typu stałego, w których następuje 
akumulacja substancji organicznej . Charc1ktcrystyczn,1 cech,1, w fe.łzie ich 

rozwoju, jest proces torfienia, prow,1clz,1cy do nc1grorn,1clzc1nic1 sic;- pokładów 
toriu. Do pocłst,1wowy( h roślin toriotwórczych należ,l mt hy, turzy( e, weł
nianki i krzewinki 7 roclLiny wrzosowatych, ,1 także trzcin,1. Rośliny te wy
kazuj<) wzrost nieograniczony ich dolne starsze partie stopniowo obumie
raj<) µowiększaj,1c warstwę torfu. Proces tworzenia się pokł,1clów toriu wy
maga przewagi produk( ji biomasy n,1cl jej rozkładem. W n,1turze może się 
to odbywać tylko przy słabej aktywności rnikroorganiLmów, czyli w niskiej 
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Tur1yc,1 ,k,)Pokwi.11m,,1 rmlin,11 ( 1emom·1 Li,ty Ko,1111 Z,1-

g10/011yc h w l'ol'>C (' \\ y,11,•puJ,]C ,\ 11,1 lrntowisk.1c h 
Có1 SIOlm,ych T.K. 

temperaturze i w warun
kach ogrc1niczonego dostę
pu tlenu. Dlatego też tor
fowiska rozwijają sic; w 
strefie klimatu chłodnego i 
wilgotnego. Ponad 90% 
toriowisk na Ziemi znajdu
je się w strefie chłodnej i 
umiarkowanej głównie na 
półkuli północnej. Wystę
pują tam, gdzie woda do
starczana jest w dużych 
ilościach tj.: w zagłębie
n i ach teren u gromJdzą

c ych wody opJdowe, w miejscc1eh gdzie wody gruntowe wychodzą na po
wierzchnie;, nJ terasach /<1lewowych rLck i potoków, a także w wyniku za
rastania jezior. Sposób, w jaki loriowisko zaopatrywane jest w wodę, decy
duje o jego typie, który przejc1wiJ się chJrJkterystycznym skł.:idem gatun
ków roślin. WyróLniJnc 5<1 trzy typy: 

Torfowiska wysokie - często nazyw<rne mszarJmi; rozwijc1ją się nJ ob
S/Jrc1ch bezodpływowych, zJsil,1ne sq przez wody opadowe, cechuje je 
uboga w gatunki roślinność, której chJraktcrystycznym składnikiem są mchy 
torfowce, tworz,1t e gc;ste darnie rosnqce tu w różniqcych się warunka,,-,i 
wodnymi Lespoł<ich „kępkowych" i „dolinkowych". 

Torfowiska niskie - LasilJne <;ą przez bogate w sklJdniki pokarmowe 
wody przepływowe pot hodzqcc ze źródlisk, cieków i rzek, występuj,1 na 
niżu, rozwijaj<) się na nit h zbiorowiska wysokich turzyc i mchów brunat
nych. 

Torfowiska przejściowe-pośrednie, co do sposobu n,1wodnieni.:i i sklJ
du gc1tunkowego roślin. 

Ekosystemy torfowiskowe prLedstawiaj,1 olbrzymi<) wJrtość przyrodniczq 
naukow,1 i gospoclarcz,1. CharJkteryzujq się specyficzn<) roślinnością, zgru
powanq w licznych zbiorowisk,ich, których wystc;powanie na terenie Polski 
jest już w znaC?nyrn stopniu ograniczone. Liczne elementy tej flory to rośli
ny zagrożone: 24 gatunki ujęte sq w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, a 
66 nJcąniowych roślin torfowiskowych i 22 gatunki mszaków znajdują się 
na Czerwonej Liście Roślin ZagroLonyt h w Polsce. Bardzo bog,1ta jest fau
na torfowiskow<1. W prLcciętnym mokradle żyje kilkaset, a czasem ponad 
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1000 gatunków Lwierzqt. S1czególnie licznie repreLenlow,1rw '>,1 mu( h6w
ki i ważki, ,1 poci wzglc,,'dem ilościowym skoczogonki (cło l O OOO o"obników 
na 1 m' lortowisk,1).Torfowiska grornaclz,1 i zatrzyrnuj,1 zn,1urw ilości wody, 
(1 kg sl,1bo ro1lożoncj '>lichej masy tortu z torfowisk wysokie h jc'>l 1clolny 
wchlonc1ć B 25 I ! wody). Ma to duże znaczenie w hamowaniu jej odpły
wu ze zlewni bzcLególnie w tcrenJch górzystych) ort11 w k-,1t,1ltow,111iu 
lokJlncgo klirn,11u. [kosysterny tor
fowiskowe rn,1j,1 t,1k,i:c istotny wpływ 
nJ gloh,1 I ne 1111 i,rny k I i matu, a 
szczególnie 11,1 „efekt c icplarni,1ny''. 
Znaune i łoś( i wc,'glcl i Motu Lostajq 
bowiem wył,1c 1orw L ,1trnosfery w 
poslac i Lwi,17ków org,rniunych bu
cluj,1cych pokl,1cly torfu. Na podsta
wie do„konale konserwuj,1cych się 
w toriie Li aren pyłku i -,ze L,1tków ro
�lin rnożn,1 odtworzy( hi'>lorię ro
�linno�c i i Lrniany klimatu, jakie na
stępowały n,1 danym ob„zarze. Tori 
ma duże zn,1e 1enie pr,1ktyune. Sto
sowany j<.''>l j,1ko materiał opalowy, 
na1,,vóz org,rniun) i <,urowiec che
micmy cło produkcji tarb, węgla ak
ty\,\incgo i wo„ku. Me hy torfowce 
używane -,q j,1ko ściółka w upr.:iwie 
sloruyków. D,1wniej pokruszony 
torf <,to<,owano cło produkcji prochu 

\\'pl111,mL1 pm h,,m,,11,L T t..: 
slrzelniuego. Wy'>U'>Lonc torfowce 
służyły cło U'>1uelni crnia clrewni,rnych budynków, ,1 w u,1„ic' wojc'n odpo
wiednio oc 1y'>zc zone j,1ko 1,1stępczy materiał op.:itrunkowy n,1 r,rny. 

Trzy wieki ternu torfowisk,, były pospolitym elementem kr,1jobr,1zu Cór 
Stołowy< h o uyrn świaclcz,1 Lnajclowane na rnc1p.:ich lurystyc iny< h n,11wy 
m,1j,1cc w swym < ;łonie rnokr<.1cłlo (Długie Mokr<.1cllo, Kr,1głc Mokradło) lub 
lt1ka (Równa L1k,1 Ks1t,11ln<.1 t,1ka, Czesk.:i t,1kc1, Burzowa t,1k,1, Nikn,1< ,1 t,1kc1). 
N,1zwa „t,1ka" przetlurn,1c Lona z czeskiego i niemieckiego pr1yjęt,1 byl,1 dl,1 
określenia ob<,1,1rów w obrębie zw.:irtych komplebów leśny< h, gcl1ic' 1c 
w1glądu n,1 podtopienie drzewa nie chci.:iły rosnąć. Pow'>lcw1.rniu lorlowi'>k 
"przyj,11,1 huclc)W,l geologie zna i wynikaj,1c<.1 z niej rzelba terenu, cll,1 której 
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niezwykle charakterystyczne są rozlegle płaszczyzny zrówna 11. Płaskie wierz
chowiny górnego i środkowego stopnia zrównania „uszczelnione" zwie
trzeliną drobnoziarnistych mułowców sprzyjały grollladzeniu się wód opa
dowych w zagłębieniach terenu i rozwojowi ;oślinności torfowiskowej. Tor
fowiska zajlllowały spore przestrzenie płaszczyzny szczytowej lllasywu Skal
niaka i Narożnika - w rejonie Skal Puchacza, a także na obniżeniu pomię
dzy Karlowelll i Batorowelll . Niestety w wyniku działalności człowieka tor
fowiska sudeckie uległy zniszczeniu lub degradacji na skutek lllelioracji i 
osuszenia, a następnie wprowadzenia na nich sztucznych świerczyn. Miało 
to miejsce głównie w XIX i na poczqtku XX w., gdy były przeszkodą w pro
wadzeniu gospodarki leśnej, a nie zdawano sobie sprawy z wartości przy
rodniczej tych ekosystelllów. 

Torfowiska Gór Stołowych powstawały głównie w zJgłębieniach tere
nu, zasilanych wodallli odpadowyllli i dlatego reprezentowały głównie typ 
torfowiska wysokiego. Swój wysokotorfowiskowy charakter zachowało -
Wielkie Torfowisko Batorowskie chronione jako rezerwat przyrody od 1938 
r., (dziś obszar ochrony ścisłej w Parku Narodowylll), choć i ono w wyniku 
przeprowadzonych zabiegów odwadniających utraciło cały szereg intere
sujących gatunków roślin. Obok pospolitych roślin torfowiskowych, jak 
wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna, czy żurawina błotna, rosną 
tu niektóre rzadsze gatunki: bagno zwyczajne, turzyca nitkowata, turzyca 
skąpokwiatowa (z listy roślin zagrożonych w Polsce) i lllodrzewnica pół
nocna. Najbardziej zagrożonym gatunkiem spośród roślin naczyniowych 
na tylll torfowisku jest obecnie sosna błotna -gatunek z Polskiej Czerwonej 
Księgi Roślin . Park Narodowy Gór Stołowych dzięki dotacji z fundacji ,, Eko
fundusz" prowadzi restytucję tego rzadkiego drzewa. Również przy wspar
ciu tej fundacji wykonano w roku 2002 zabiegi zmierzające do ratowania 
torfowiska Niknqca Łąka i udostępnienia go do celów turystyczno-dydak
tycznych. W roku 2005 przy dofinansowaniu 11 Ekofunduszu", mając na 
uwadze zwiększenie retencji wody w masywie Skalniaka oraz odtworzenie 
cennego siedliska podjęto próbę restytucji torfowiska, na którylll się znajdu
jemy. Wykonano szereg zastawek drewnianych na rowach melioracyjnych 
dla zapewnienia lepszego uwodnienia oraz zabezpieczenia przed zasypy
waniem lllokradła piaskiem. Jest on transportowany przez wody z rejonu, 
gdzie biegn<)Ca w pobliżu leśna droga osiqga najwyższe wyniesienie. W 
tym też miejscu przeprowadzono prace budowlane w celu przywrócenia 
naturalnej granicy zlewni spływajqcego na południowy-zJchód potoku 
Czerlllnica i płynącej na północ do Czech Trnklawy. 
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Stanowisko nr 12 Lidia Małek 

Formy ochrony przyrody w Parku Narodowym 
-----'---------

ZnJjclujerny -,ie,' w rejonie Błędnych Skal. Jesl Io obsLJr włc1czony do 
streiy ochrony uynnej P,1rku N,1rodowego Gór Stołowych. Teren PJrku zo
stał podzielony na trą rodz,1je strci ochrony: ochron9 ścist1, czynnc1 i krc1jo
brazow,1-

Ochrona ścisła polega na całkowilyrn zakMie dokonywania jc1kichkol
wiek zrnic1n w przyroclLie poprzeL wykluczenie ingerencji człowieka w LJ
chodz,1ce w niej procesy. 

TJk,1 forrn,1 ochrony obejrnuje się przede ws1ystkim ekosysterny o cha
r.ikterze natur.ilnyrn, dobrze zachow.ine lub w niewielkim stopniu zniekszt.ił
cone. Z punktu widzeni.i ochrony przyrody wsk,1zane jest, aby rniejsc.i, w 
których pr1yrocb pozoslawiona jest samej sobie, były liczne i zróLnicowJ
ne, dlatego ochronę ścisł,1 wprowadza się takLc w ekosystem,1eh półnatu-

I> 

FormyochronywPNGs 
rc1lnych, świadomie do
prowadzaj;ic do proce
sów naturalnej sukcesji 
roślinności. Kształtujc1ce 
się na takich frJgmen
tach terenu dynamiczne 
układy przyrodnicze sc1 
bar dzo intcresujc1ce z 
punktu widzenia nauko
wego, urnożliwiJjcl bo
wielll poznanie sponta
nicL11ych procesów cly
narniki ekosystemów. 

Ochroną ścisł,1 objęto obcrnic zaledwie 7 '¼, powierzchni Parku. Zali
cza się do niej partie wierzchowinowe Mc1łcgo Szczeli1ica, fraglllenly naj
lxirclziej zbliżonych do naturalnych lasów liściastych i towarzyszc1cych illl 
zbiorowisk źródliskowych, ziołoroślowyc h i naskalnych w Dolinie Pośny, 
na zboczach Rogowej Kopy i w jarach potoków w rejonie Ostrej Góry oraz 
obszar Wielkiego Torfowiska Balorowskiego. TJk lllały udział powierzch
niowy ochrony ścisłej świadCLy o dużym znieksLtJłceniu szaty roślinnej 
Gór Stołowyc h. WskaL,1ne jest rozszerzJnie lej kategorii ochrony na terenie 
Parku. Rejony objęle ochrorq czynnc1, w których spont,1niczne procesy pro-
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wadzą do powstani;:i stabilnych ekosyste
mów o charakterze naturalnym, bc;cl<1 w 
przyszłości zwiększać powierzchnię ochro
ny ścisłej. 

W ramach ochrony czynnej można wy
różnić ochronę z;:ichowawczą, czyli 
czynn<) o zerowym stopniu ingerencji. Po
dobnie jak w ochronie ścisłej, stosuje się lu 
bierną ochronę przyrody, jcdn;:ik z możli
wością zmiany sposobu postępowania w 
przypadku wyst<wienia z;:igroże11 natur;:il
nych o charakterze kl<,'ski. Taki bierny spo
sób ochrony stosowany jest w zbiorowi
skach leśnych o ch;:ir;:iktcrze zbliżonym do 
naturalnych, w których pr;:iwidłowo rozwija 
się proces lasotwórczy. Obejmuje on wierz
chowinę Szczelirka Wielkiego, lasy buko
we nad Wambierzycami, Studzicnn<) i 
Darnkowen,, a także lasy świerkowe w Wc)
wozie Piekło w pobliżu Pasterki. 

Sk,ilrm ,1 /\vodniu,1 11.1 ,hoc'·" h Rogo
\\l'i Kopy (ob,,.ir oc hronv śc isll'j) - ic•dy
,w ,1,111owi,ko \\ l'ol,c P ll'I rośliny/.(,. 

Objeęcie obszaru ochroncl czynną umożliwia stosowanie zabiegów kon
serw;:itorskich, które zależnie od zniekształcenia ekosystemu ma na celu jego 
stabiliz;:icję, renatur;:ilizację lub przebudow\' (kre;:icję). StabilizacjJ poleg;:i 
na utrzymaniu istniejc1cych warunków biotopu i zalrzym;:iniu n;:itur;:ilnej suk
cesji. Służy z;:ichowaniu ekosystemów półn;:ituralnych lub stadiów sukce-

syjnych, np. zbiorowisk 
ł<Jkowych i muraw, które bez 
ingerencji człowieka z;:iro
słyby 1.-:isem i strJciły swój 
niepowtarzalny chJrZlkler. 
RenZlturaliz;:icja służy ocl
twarzZlniu zniszczonych ele
mentów przyrody, np. od
tw;:irz;:in ic d;:iwniejszego 
układu WZlrunków wodnych 
nZl torfowiskach. W Pc1rku 
len typ ochrony przewidzia
ny jest przecie wszystkim dla 
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lasów zniebztalconych 
wskutek gospoclJrki leśrwj, 
lecz o dobr?e z,1< howa
nym runie, wsk.:1Luj,1cym 
na po'>iadane zdolności re
gener,Kyjne. Prowadzone 
clzialania zmierzaj,) cło od
budowy wla�ciwego skl,1-
clu g,1tunkowego clr7ewo
stanów. W więk„zo śc. i 
przypadków poleg,1 onJ n,1 
dosadzaniu g,1tunków, któ- o, hwn,1 < 11,m,1 l,11.. l..o,1t•ni<•, u,u\\,llli<•m pol..o,u T.I>-.

rych udział w skłaclLie gatunkowym drzewosl,rnów 1oslal raclykJlnie zmniej
szony, głównie buka i jodły ale lei' jawora, je'>ionJ, jarzębiny, sosny. 

Przebudowa z111ierz,1 do z111iany istniejącego sianu przyrody pr7ez przy
'>pies7enie sukcesji, ?mian<,• jej kierunku, lub wywol,rnie jakichś procesów. 
W P,1rku Narodowym Gór Stołowych przebudowJ dotyuy przecie wszyst
kim szlucznic wprowadzonych monokultur świerkowych czyli na więb10-
�ci powierz< hni le�nej Parku. Celem je„t zast,wienie ich charakterystyuny-

mi dl,1 reglJ dolnego Sudclów la!"1rni bukowo - jodłowymi. 
Ochrona krajobr,17ow.1 służy ZJchowaniu charJkterystyc znych cech krJ

jobrazu. Umożliwia ona rozwój infrastruktury, któr,1 nie rnożc jednak w 
znacz,icy sp<hób wpływ,1( na wartości przyrodnicze Parku oraz powinna 
być uwarunkowJna tradyc. j,1 danego 1T1iejsca. 
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Słownik 

Siedlisko - zespól Clynników abioty(zny(h (klilllaly(Zno-glebowych), 
które panujq w określonym miej'>cu, cl1ialaj,1c yc h n,1 rozwój poszc7<.'gól
nych organizlllów, ich popul,l( j<,' lub ( ,11,1 bion•nozę. 

Biocenoza (gr. bio., - i'ycie i koino., - w„pólny)- nalw,1lny 7<.",pół popula
cji organizmów i'ywyc h cl,rnego śroclowi„b (biotopu), należ,1c yc h cło róż
nych g,1tunków, ,ile powi,)Zanyc h ze sob,1 różnorodnymi uynnik,1mi ekolo
gicznymi, tworz,1( calośc', któ1,1 pozost,1jP ½ p11yrocł1ie ½ -;tanit• honwosta
zy (czyli clyn,1mi( znej równow,1gi). Bioc t'noz,1 wr,11 ze śmclowi„kielll fi1yc z
nym to ekosystem. 

Fitocenoza - zespól organizmów roslinnyc h ½choclz,1cych w skład cl,1-
nej biocenozy. 

Ekosystem - je-;t to lunkcjonaln,1 c ,ilość, w którt>j zachodzi wyllliana 
materii między biocc.•1101,1 i biotopem. 

Wyłączone drzewostany nasienne - s,1 to n,1jleps1c drzcwost,1ny w da
nych warunkach wzro„towyc h i stanowi,1 pocf„tawow,1 bazę na„ienn,1, któ
ra gw,1rantuje 1,1chow,1nic bog,1tej puli gt'nctyc mej w przyszłych drzewo
stanach 

Populacja grupa osobników jechwgo gatunku wy„t<,•puj,1c,1 n,1 tym sa
mym terenie w tylll samym <7,bie. 

Mikoryza rodzaj symbi07y mięcł1y grzyb,1mi, tł roślinami naczyniowy
rni (głównie drzewami). Rośliny clostarc Ztlj,1 grzyholll pokarm, grzyby n,1I0-
llliasl ult1twiaj,1 roślinom poc hltmianic wody i składników rnincr,1lnych. 

Szkodniki wtórne s,1 to szkodliwe owady, które opanowuj,1 drzewa 
O'>labionc i obumieraj<}< e. Rozmnożeniu szkoclnikó'v\ wtórny< h '>przyj,1j,1 
więc okoliczn ości, które powocluj,1 osłabieni<' funkcji i'yc iowyc h c lr1cw,1 i 
pogorszenie jego stanu zdrowotnego. 

Erozja - lllcchanic 1ne nis1c zc.•nic sk,1I (pol,1( zone I u„uwanic.•m pow„Ia
j,1cych okruchów skalnyc hl np.przez wocl(,' (splukiwani(').Uruc horniony Pro
zyjny materia! .,k,1lny uderz,1 podłoże, ponad którylll jest lransporlow,111y, 
intensylikuj,1c jego clal'>/l' nis1c zenie. 

Erozja wąwozowa wyrnyw,rnie i wynos1enie l7tlstck rnincr,1lnych przez 
szybko „pfywaj,1< ,1 wod<,•, w wyniku czego powstaj,1 wyr,1Jne, liniowe we i<,'< ia 
(w,1wóz); wcięc i,1 le prowacl1,1 wodę tylko w u asie intensywnych op,1clów 
lub zaraz po nich, tł także w Cl asie topnieni,1 lodu lub śniegu. [rozja w,1wo
zo,\a roz½ ija „i<: Z½l,1s1c za w „k,1lac h lulnyc h. 
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