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2673 

ROZPORZĄDZENIE Nr 45 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 8 listopada 2006 r. 

 

zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla re zerwatów przyrody. 

 
Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 108) zarządza się, 
co następuje: 
 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 306 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie 
ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody 
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 104, poz. 1482) § 1 
otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatów przyrody:  

1) „Borki” - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 
do niniejszego rozporządzenia pn.: „Plan ochrony 
rezerwatu przyrody Borki”; 

2) „Dziki Kąt” - w brzmieniu stanowiącym załącznik 
Nr 2 do niniejszego rozporządzenia pn.: „Plan 
ochrony rezerwatu przyrody Dziki Kąt”; 

3) „Boczki” - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 
3 do niniejszego rozporządzenia pn.: „Plan 
ochrony rezerwatu przyrody Boczki”; 

4) „Mechacz Wielki” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 4 do niniejszego rozporządzenia 
pn.: „Plan ochrony rezerwatu przyrody Mechacz 
Wielki”; 

5) „Czerwona Struga” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 5 do niniejszego rozporządzenia 
pn.: „Plan ochrony rezerwatu przyrody Czerwona 
Struga”; 

6) „Bukowy” - w brzmieniu stanowiącym załącznik 
Nr 6 do niniejszego rozporządzenia pn.: „Plan 
ochrony częściowego rezerwatu przyrody 
Bukowy”; 

7) „Dębowo” - w brzmieniu stanowiącym załącznik 
Nr 7 do niniejszego rozporządzenia pn.: „Plan 

ochrony częściowego rezerwatu przyrody 
Dębowo”; 

8) „Gązwa” - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 
8 do niniejszego rozporządzenia pn.: „Plan 
ochrony częściowego rezerwatu przyrody 
Gązwa”; 

9) „Piłaki” - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 9 
do niniejszego rozporządzenia pn.: „Plan ochrony 
częściowego rezerwatu przyrody Bukowy”; 

10) „Jezioro Karaś” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 10 do niniejszego rozporządzenia 
pn.: „Plan ochrony rezerwatu Jezioro Karaś”; 

11) „Sosny Taborskie” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 11 do niniejszego rozporządzenia 
pn.: „Plan ochrony rezerwatu przyrody Sosny 
Taborskie”; 

12) „Koniuszanka I” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 12 do niniejszego rozporządzenia 
pn.: „Plan ochrony rezerwatu przyrody 
Koniuszanka I”; 

13) „Koniuszanka II” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 13 do niniejszego rozporządzenia 
pn.: „Plan ochrony rezerwatu przyrody 
Koniuszanka II”; 

14) „Małga” - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 
14 do niniejszego rozporządzenia pn.: „Plan 
ochrony rezerwatu przyrody Małga”; 

15) „Dęby Napiwodzkie” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 15 do niniejszego rozporządzenia 
pn.: „Plan ochrony rezerwatu przyrody Dęby 
Napiwodzkie”; 

16) „Kamienna Góra” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 16 do niniejszego rozporządzenia 
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pn.: „Plan ochrony leśnego rezerwatu przyrody 
Kamienna Góra”; 

17) „Pupy” - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 
17 do niniejszego rozporządzenia pn.: „Plan 
ochrony rezerwatu przyrody Pupy”; 

18) „Ostrów Tarczyński” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 18 do niniejszego rozporządzenia 
pn.: „Plan ochrony rezerwatu przyrody Ostrów 
Tarczyński”; 

19) „Klonowo” - w brzmieniu stanowiącym załącznik 
Nr 19 do niniejszego rozporządzenia pn.: „Plan 
ochrony przyrody rezerwatu Klonowo”; 

20) „Czapliniec Werski” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 20 do niniejszego rozporządzenia 
pn.: „Plan ochrony rezerwatu przyrody Czapliniec 
Werski”; 

21) „Jasne” - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 
21 do niniejszego rozporządzenia pn.: „Plan 
ochrony rezerwatu Jasne”; 

22) „Zatoka Elbląska” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 22 do niniejszego rozporządzenia 
pn.: „Plan ochrony rezerwatu Zatoka Elbląska”; 

23) „Jezioro Kośno” - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 23 do niniejszego rozporządzenia 
pn.: „Plan ochrony rezerwatu Jezioro Kośno”. 

 
§ 2. Załączniki, o których mowa w § 1, podlegają 

publikacji wraz z niniejszym rozporządzeniem. 
 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 listopada 2001 r. 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Adam Supeł 

 

 
Załącznik Nr 1 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 

 
PLAN OCHRONY REZERWATU PRZYRODY 

„BORKI” 
 

SPIS TREŚCI 
I CZĘŚĆ OGÓLNA  
1 Opis ogólny rezerwatu 
1.1 Rys historyczny, podstawa prawna i cel utworzenia 

rezerwatu 
1.2 Znaczenie rezerwatu w krajowym systemie ochrony 

przyrody 
1.3 PołoŜenie rezerwatu 
1.4 Stan posiadania i stosunki własnościowe 
1.5 Opis granic i gruntów przyległych 
1.6 Podział powierzchniowy 
1.7 Stan środowiska w rejonie rezerwatu 
1.8 Infrastruktura techniczna w rezerwacie i na jego 

obrzeŜach 
1.9 Opis dotychczas wykonanej ochrony 
2 Warunki przyrodniczo-geograficzne 
2.1 Środowisko geograficzne 
2.2 Klimat 
2.3 Stosunki wodne 
2.4 Ukształtowanie geomorfologiczne 
2.5 Gleby rezerwatu 
2.6 Flora i roślinność  
2.7 Rośliny chronione i rzadkie 
2.8 Fauna 
3 Opis siedlisk i drzewostanów 
3.1 Siedliskowe typy lasu 
3.2 Skład gatunkowy, zapas i przyrost drzewostanów 
3.3 Struktura klas wieku 
3.4 Fazy rozwojowe drzewostanów 
3.5 Podstawowe procesy ekologiczne w zbiorowiskach 

leśnych 
3.6 Stan zdrowotny i predyspozycje chorobowe 
4 Zasady ochrony rezerwatu 
4.1 Ogólne zasady ochrony 
4.2 Udostępnienie rezerwatu do zwiedzania 
4.3 Propozycje badań naukowych  
5 Wskazania ochronne 
5.1 Lasotwórcza rola drzew i krzewów 
5.2 Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne 
5.3 Ochrona fauny 
5.4 Ochrona przed szkodami ze strony czynników 

biotycznych i abiotycznych 

6 Metodyka i zakres prac  
7 Streszczenie 
8 Literatura i materiały źródłowe 
II SZCZEGÓŁOWY PLAN OCHRONY REZERWATU 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Opis ogólny rezerwatu 
 
1.1. Rys historyczny, podstawa prawna i cel 

utworzenia rezerwatu 
 
Rezerwat Borki leŜy na obszarze Mazur Garbatych, w 

centrum zwartego kompleksu Puszczy Boreckiej. Puszcza ta 
stanowi pozostałość rozległej Puszczy Galindzkiej, 
pokrywającej w minionych wiekach południowo-wschodnie 
obszary Pojezierza Mazurskiego, aŜ po ziemie Jadźwingów 
na wschodzie. Za czasów krzyŜackich ziemie te stanowiły 
obszary kresowe o waŜnej roli strategicznej. KrzyŜacy juŜ w 
XIV wieku załoŜyli szereg zamków obronnych, pod osłoną 
których powstawać zaczęły większe osady ludzkie. Od XVI 
wieku datuje się intensywna kolonizacja Mazur Garbatych, w 
tym równieŜ obszarów przyległych do dzisiejszej Puszczy 
Boreckiej. Wokół puszczy powstały wówczas liczne wsie: 
Banie Mazurskie - 1566 r., Grabowo - 1515 r., Mazury -  
1566 r., Rogonie - 1569 r., Kruklanki - 1535 r. i wiele innych. 
JuŜ na początku XVII wieku istniały wyraźnie zaznaczone 
zarysy obecnej Puszczy Boreckiej. Przetrwały one w mało 
zmienionej postaci aŜ po czasy dzisiejsze. 

W kolonizacji terenów przyległych do puszczy 
decydującą rolę odegrali osadnicy z Polski. Przypuszcza się, 
Ŝe nazwa Puszcza Borecka (Puszcza Borkowska lub Lasy 
Borkowskie) wywodzi się od nazwiska braci Borkowskich, 
kolonistów z Mazowsza, załoŜycieli pobliskiej wsi Borki. 

Wraz ze zmniejszaniem się powierzchni puszczy miała 
miejsce zmiana składu gatunkowego drzewostanów. Do XII 
wieku w lasach masowo występowała lipa drobnolistna, grab, 
dąb szypułkowy i świerk. Na glebach lŜejszych panowała 
sosna i na siedliskach bagiennych olcha i jesion wyniosły. W 
wyniku akcji osiedleńczej zmniejszał się udział gatunków 
liściastych, głównie dębu i lipy, przy jednoczesnym wzroście 
udziału i roli świerka. Ten fakt stworzył sprzyjające warunki 
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rozwoju szkodników owadzich, głównie brudnicy mniszki i 
korników. Pierwszy masowy pojaw mniszki miał miejsce w 
latach 1795 - 1798. Wycięto wówczas 400 000 m3 drewna. Na 
powstałych haliznach sadzono świerk, co dodatkowo 
spotęgowało niebezpieczeństwo powstania dalszych szkód. 
Inwazje mniszki i kornika stały się odtąd częstym zjawiskiem w 
lasach puszczy. Szczególnie dotkliwa inwazja miała miejsce w 
latach 1853 - 1862. Zniszczone zostały wówczas duŜe obszary 
Puszczy Boreckiej, między innymi lasy obecnego leśnictwa 
Walisko. Pozyskane drewno zuŜytkowano jako opał w hucie 
szkła, w Nadleśnictwie Czerwony Dwór. 

Po tak duŜej klęsce ówczesna administracja niemiecka 
nie była w stanie zalesić natychmiast wszystkich 
ogołoconych obszarów puszczy. Większość z nich 
odnowiono wprawdzie świerkiem z domieszką dębu 
szypułkowego, resztę pozostawiono własnemu losowi, jako 
tzw. „dzikie oddziały". Obejmowały one między innymi 30 
oddziałów Leśnictwa Walisko, wg ówczesnej numeracji 169-
174, 184-192, 205-214, 223-227. Powierzchnie te odnowiły 
się w sposób naturalny, stopniowo dostosowując skład 
gatunkowy drzewostanów do warunków siedliskowych. 

JuŜ przed II wojną światową ówczesna administracja 
leśna dostrzegła walory lasów naturalnych, powstałe z 
odnowienia naturalnego. Wydzielony obszar lasu w zasięgu 
„dzikich oddziałów" od 1937 roku objęto nieformalną ochroną 
prawną. Formalne uznanie tej powierzchni za rezerwat 
przyrody nastąpiło jednak dopiero w 1958 roku, na mocy 
Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 
dnia 21 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 42, poz. 244 z 
dnia 30.05.1958). Pełny tekst Zarządzenia zamieszczono w 
części dokumentacyjnej niniejszego planu ochrony. Rezerwat 
jest objęty ochroną częściową. Jest rezerwatem leśnym - typ 
L (lasów i borów), w podtypie Ini (lasów nizinnych), 
połoŜonym w centralnej części zwartego kompleksu lasów 
Puszczy Boreckiej. 
 Rezerwat utworzono w celu zachowania naturalnych, 
dobrze wykształconych lasów, lasów mieszanych i borów 
mieszanych bagiennych, charakterystycznych dla Puszczy 
Boreckiej. SłuŜyć one mają dla celów naukowych i 
dydaktycznych. 

 
1.2. Znaczenie rezerwatu w krajowym systemie 

ochrony przyrody 
 
Rezerwat spełnia doniosłą rolę w zachowaniu i 

ochronie naturalnych zbiorowisk leśnych zarówno w 
Puszczy Boreckiej jak regionie całej Polski Północno-
Wschodniej. W istotny sposób uzupełnia sieć leśnych 
rezerwatów przyrody zarówno Dzielnicy Pojezierza 
Mazurskiego jak i Krainy Mazursko-Podlaskiej. Rezerwat 
jest obiektem unikalnym zarówno w skali regionu jak i 
Polski. Wynika to zarówno z historii lasów rezerwatowych, 

powstałych prawie w całości w sposób naturalny jak i 
obfitego nagromadzenia gatunków rzadkich i reliktowych 
oraz typowych dla wschodnich obszarów Pojezierza 
Mazurskiego zespołów roślinnych. Wartość rezerwatu 
podnoszą walory krajobrazowe, w tym wyniesienia 
morenowe, jary, rynny i zagłębienia wytopiskowe. 

 
1.3. PołoŜenie rezerwatu 
 
Rezerwat połoŜony jest w województwie warmińsko-

mazurskim, w powiecie GiŜycko, w gminie Kruklanki. Pod 
względem administracyjno-leśnym połoŜony jest na 
terenie nadleśnictwa Borki, w obrębie leśnym Borki, w 
leśnictwie Lipowo, w oddziałach 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22. Siedziba nadleśnictwa mieści się w 
Kruklankach ul. 22 Lipca 4 w odległości około 19 km od 
granic rezerwatu. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem 
sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Borki mgr inŜ. 
Krzysztof Wyrobek. 

Rezerwat połoŜony jest w centralnej części Puszczy 
Boreckiej, przy drodze prowadzącej z Kruklanek do 
Czerwonego Dworu. Dojazd do rezerwatu jest dogodny i 
nie przedstawia problemów. Usytuowanie rezerwatu na tle 
Puszczy Boreckiej i najbliŜszych okolic przedstawia ryc. 1. 

 
1.4. Stan posiadania i stosunki własnościowe 
 
Powierzchnia ogólna rezerwatu wynosi 235,04 ha. 

Została ona ustalona na podstawie pomiarów 
geodezyjnych wykonanych juŜ po formalnym utworzeniu 
rezerwatu w latach 1965 - 1966 i potwierdzonych w 1989 
roku. W Zarządzeniu powołującym rezerwat podana jest 
powierzchnia orientacyjna - 232,00 ha. 

Na ogólną powierzchnię rezerwatu 235,04 ha składają 
się następujące kategorie gruntów: 
  - powierzchnia leśna zalesiona i nie zalesiona: 227,62 ha, 
  - powierzchnia leśna związana z gospodarką 

rezerwatową: 7,04 ha, 
  - powierzchnia nieleśna: 0,38 ha (droga gminna w oddz. 15). 

 
Wszystkie grunty rezerwatu stanowią własność Skarbu 

Państwa i są zarządzane przez Nadleśnictwo Borki z 
siedzibą w Kruklankach. 

 
1.5. Opis granic i gruntów przyległych 
 
Rezerwat połoŜony jest w centrum zwartego kompleksu 

lasów Puszczy Boreckiej. Ze wszystkich stron otoczony jest 
lasami gospodarczymi róŜnych klas wieku. Od południa, 
zachodu i północy graniczy z lasami Obrębu Borki, od 
wschodu z lasami Nadleśnictwa Czerwony Dwór. 
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Granice rezerwatu są dobrze widoczne w terenie. 
Najbardziej czytelna jest granica południowa, biegnąca 
wzdłuŜ utwardzonej drogi Ŝwirowej, której jedno 
odgałęzienie wiedzie na wschód do wsi Czerwony Dwór, 
drugie w kierunku północno-wschodnim do wsi 
Jeziorowskie. Pozostałe granice biegną po 
nieutwardzonych drogach leśnych lub jak na odcinku 
wschodnim i zachodnim po liniach oddziałowych. 
Północna granica rezerwatu jest jednocześnie granicą 
pomiędzy obrębami Borki i Przerwanki. Łączna długość 
granic rezerwatu wynosi około 8,0 km, w tym: 
  - granica z lasami Nadleśnictwa Borki około 7600 m,  
  - granica z lasami Nadleśnictwa Czerwony Dwór około 

400 m. 
 

Na większych załamaniach granic ustawione są tablice 
informacyjne, a przy drodze Kruklanki - Czerwony Dwór 
tablice poglądowe. Wszystkie granice pomalowane są 
zieloną farbą. Stopień rozczłonkowania granic wynosi  
3,4 km/ 100 ha i jak na warunki Polski Północno-Wschodniej 
jest zadowalający. W trakcie prac inwentaryzacyjnych nie 
stwierdzono naruszenia granic rezerwatu. 
 

1.6. Podział powierzchniowy 
 

Podział powierzchniowy rezerwatu stanowiący integralną 
część podziału Obrębu Borki, opiera się głównie na 
granicach naturalnych (warstwice, cieki wodne) oraz na 
starych, juŜ dziś mało uczęszczanych drogach leśnych. Ten 
stan rzeczy powoduje, Ŝe kształt oddziałów jest nieregularny. 
Układ dróg oddziałowych i wewnętrznych wskutek zarastania 
jest mało czytelny. Na wielu załamaniach brak jest słupów 
oddziałowych, co w znacznym stopniu utrudnia orientację w 
terenie. Przeciętna wielkość oddziału w rezerwacie wynosi 
21,37 ha. 
 

1.7. Stan środowiska w rejonie rezerwatu 
 

Szczegółowa ocena stanu środowiska w odniesieniu 
do całego województwa prezentowana jest w publikacjach 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Olsztynie. Wynika z nich, Ŝe jest to obszar o najniŜszym 
zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Z danych Stacji 
Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza 
Borecka (Degórska A., Prządka Z., ŚnieŜek T., śarska B., 
1970) wynika, Ŝe największy udział w zanieczyszczeniu 
powietrza atmosferycznego w rejonie puszczy mają 
dalekie źródła emisji. Powodują one roczne stęŜenie SO2 
w wysokości około 4 mg/m3, co stanowi 61,6% stęŜenia 
sumarycznego. Źródła zanieczyszczeń średniego zasięgu 
powodują średnie roczne stęŜenie SO2 w wysokości  
1,8 mg/m3 (27,6% stęŜenia sumarycznego) i źródła 
lokalne stanowią 10,8% zanieczyszczeń w stosunku 
rocznym. Średnie miesięczne stęŜenia związków siarki 
były wyŜsze w miesiącach zimowych, największe w lutym 
- 7,05 mg/m3 i pozostałych miesiącach zimowych, a 
najmniejsze w lipcu - 0,45 mg/m3. Wzrost stęŜeń SO2 
notowano przy napływie mas powietrza z południowego 
wschodu, południa i południowego zachodu. 
Średnioroczne stęŜenie NO2 w powietrzu wynosiło w  
1998 r. 4,7 mg/m3, z maksimum w styczniu i grudniu i 
minimum od kwietnia do sierpnia (Inspekcja Ochrony 
Środowiska. 1998). NaleŜy sądzić, Ŝe wyŜej podane 
stęŜenia są reprezentatywne dla dłuŜszego okresu czasu. 

Koncentracja metali cięŜkich w opadach 
atmosferycznych była w 1998 r. najniŜsza w Polsce i 
wynosiła: kadm - 2,9 mg/l, ołów - 3,1 mg/l, cynku -  
112,8 mg/l. Niski poziom koncentracji metali cięŜkich 
pozostaje w związku z brakiem w na omawianym 
obszarze ośrodków przemysłu cięŜkiego. 

Prowadzone od 1995 roku pomiary ozonu 
troposferycznego dla stacji w Diablej Górze wykazały w 
1996 roku nietypowy przebieg roczny stęŜeń ozonu, 
którego średnia wartość roczna wynosiła 65 mg/m3. 
Wartość ta przekroczyła dwukrotnie naturalne stęŜenie 
ozonu troposferycznego (wg normy polskiej - 30 mg/m3). 
NajwyŜsze stęŜenia wystąpiły na wiosnę: w marcu i 
kwietniu, najniŜsze w listopadzie i grudniu. W kwietniu 
zdarzały się przypadki, kiedy w godzinach 
popołudniowych stęŜenia godzinne przekraczały normą 
zdrowotną - 180 mg/m3. Mogło to równieŜ mieć 
negatywne skutki dla roślinności. 

Opady i cyrkulacja mas powietrza miała (w 1996 roku) 
znaczący wpływ na rozkład stęŜeń i ładunków 
zanieczyszczeń wniesionych z opadami do gleby. 
Największe stęŜenia chlorków i jonu sodowego 
zanotowano przy cyrkulacji północno-zachodniej, 
magnezu i wapnia przy cyrkulacji wschodniej. Badania 
wykazały, Ŝe ładunki wszystkich badanych 
zanieczyszczeń były mniejsze lub zbliŜone do 
obserwowanych w latach poprzednich. Stwierdzono 
równieŜ zmniejszenie kwasowości opadów. 
 

1.8. Infrastruktura techniczna w rezerwacie i na jego 
obrzeŜach 
 

Infrastruktura techniczna rezerwatu Borki jest uboga. 
Południowym skrajem rezerwatu biegnie Ŝwirowa droga 
publiczna z Kruklanek do Czerwonego Dworu z 
rozgałęzieniem do wsi Jeziorowskie. W samym 
rezerwacie ogranicza się ona do sieci, zarastających 
stopniowo, gruntowych dróg leśnych, w okresach 
roztopów trudno przejezdnych. Sieć rowów 
odwadniających, wykonanych przed II wojną światową, 
nie jest konserwowana. Wysokie walory rezerwatu 
skłaniają do wytyczenia ścieŜki przyrodniczej dla celów 
turystyki kwalifikowanej. 
 

1.9. Opis dotychczas wykonanej ochrony 
 

Plan urządzania lasu rezerwatu Borki został sporządzony 
na okres od 01.01.1989 r. do 31.12.1998 roku. W 
drzewostanach łukowatych i silnie przerzedzonych, bez 
wartościowych nalotów i podrostów, zaprojektowano 
przebudowę starodrzewi rębnią stopniowo-gniazdową (Illd), 
na łącznej powierzchni manipulacyjnej 22,90 ha. Ponadto 
planowano uprzątnięcie płazowin na powierzchni 4,21 ha i 
halizn na 0,84 ha. 

W ramach zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych 
zaprojektowano trzebieŜe selekcyjne na powierzchni 84,07 
ha i trzebieŜe sanitarne na powierzchni 57,76 ha. Część 
drzewostanów wyłączono z wszelkich zabiegów, jako 
powierzchnie obserwacyjne do śledzenia sukcesji naturalnej - 
oddz. 7b, 17a, 17d, 18a, 19a, oraz ostoje dzięcioła 
białogrzbietego - olsy w oddz. 8f, 15f, 16c, 17c. 

W planie hodowli lasu zaprojektowano odnowienia 
otwarte na powierzchni 5,05 ha, odnowienia pod osłoną 4,58 
ha, dolesienia luk, poprawki i uzupełnienia na powierzchni 
2,52 ha, pielęgnację gleby 11,23 ha oraz czyszczenia 
wczesne i późne na powierzchni 11,23 ha. 

Analiza zapisów oraz bezpośrednie obserwacje terenowe 
wskazują na wykonanie następujących czynności 
hodowlano-ochronnych w okresie ostatnich 10-ciu lat: 
uprzątnięcie płazowin i halizn w 6 poddziałach na łącznej 
powierzchni 4,19 ha, z pozyskaniem 242 m3 grubizny 
netto (w tym grubizna iglasta - 67 m3 i grubizna liściasta - 
175 m3), na pozostałej powierzchni (0,86 ha) uznano 
odnowienia naturalne. 
trzebieŜe selekcyjne wykonano na łącznej powierzchni 
85,08 ha z pozyskaniem 1089 m3 grubizny netto (tym 
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grubizna liściasta - 696 m3 i grubizna iglasta - 393 m3), 
przeciętne natęŜenie trzebieŜy selekcyjnych wynikało z 
potrzeb hodowlano-ochronnych i wyniosło 12,8m3/ha, 

trzebieŜe sanitarne wykonano na łącznej powierzchni 
52,45 ha z pozyskaniem 565 m3 grubizny netto (w tym 
grubizna iglasta 285 m3 i grubizna liściasta 280 m3). 
Przeciętne natęŜenie trzebieŜy sanitarnych wynikało z 
konieczności usunięcia nadmiaru posuszu czynnego i 
wyniosło 10,8 m3 grubizny netto, 

ciecia porządkujące wykonano w latach 1999 - 2000 w 
drzewostanach po przejściu huraganu ANATOL. Cięcia 
koncentrowały się w drzewostanach z przewagą lub duŜym 

działem świerka. Pozyskano wówczas 1000 m3 
grubizny w tym iglastej 950 m3 i liściastej - 50 m3. 

 
W ramach prac hodowlanych odnowiono sztucznie 

powierzchnię, bądź uznano odnowienia naturalne na 
dawnych haliznach i płazowinach na łącznej powierzchni 
5,05 ha. Powierzchnie te aktualnie weszły w skład I klasy 
wieku. Jednocześnie w trakcie inwentaryzacji 
zarejestrowane nowe powierzchnie o charakterze halizn i 
płazowin na 3,25 ha. Prowadzono równieŜ czyszczenia 
wczesne i czyszczenia późne. Po analizie zabiegów 
gospodarczo-ochronnych, przy uwzględnieniu stanu 
zachowania drzewostanów i aktualnego stanu sanitarnego 
lasu, naleŜy gospodarkę nadleśnictwa prowadzoną w 
okresie ostatniego 10-lecia na terenie rezerwatu Borki 
ocenić pozytywnie. Świadczy o tym wiele faktów, miedzy 
innymi zwiększenie zasobów drzewnych rezerwatu o 17%, 
wzrost średniego wieku drzewostanów oraz duŜa 
dynamika przyrostu. 
 

II. Warunki przyrodniczo-geograficzne 
 

2.1. Środowisko geograficzne 
 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski 
(Kondracki J., 1998), omawiany obszar połoŜony jest na: 
  - NiŜu Wschodniobałtycko - Białoruskim - 84, 
  - w Prowincji Pojezierza Wschodniobałtyckiego - 842, 
  - w Podprowincji Pojezierza Mazurskiego - 842.8, 
  - w Makroregionie Pojezierza Ełckiego-842.86. 
 

Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski (Trampler T., i 
inni, 1990) umiejscawia rezerwat w II Krainie Mazursko-
Podlaskiej, w Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego, w 
Mezoregionie Pojezierza Ełcko-Suwalskiego. W 
mezoregionie dominuje krajobraz pagórkowaty, pojezierny. 
Rezerwat określaj ą następujące współrzędne geograficzne: 

długość geograficzna wschodnia 220 07’ 
szerokość geograficzna północna 540 10’ 

 
2.2. Klimat 

 
Rezerwat Borki połoŜony jest w regionie klimatycznym 

Mazursko-Podlaskim (Woś A., 1999), w jednym z 
najchłodniejszych miejsc w Polsce. Dominują tu 
kontynentalne cechy klimatu, a więc stosunkowo niska 
temperatura powietrza, duŜa jej amplituda i przewaga 
opadów letnich nad zimowymi. Region ten cechuje 
równieŜ duŜa zmienność pogody z dnia na dzień i z roku 
na rok. Omawiany obszar odznacza się krótkim latem oraz 
długą i mroźną zimą. 

 
Z wieloletnich obserwacji (1951-1980) na stacji IMGW w 

Suwałkach wynika, Ŝe okres wegetacyjny trwa średnio 160 
dni, przymrozki występują najczęściej przez 130 dni w roku. 
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń z przeciętną 
temperaturą około -5,4°, najcieplejszym lipiec z temperatur ą 
+17,0°. W okresie tym rozpi ętości temperatur sięgały od -39° 
zimą do +34° latem. Du Ŝą zmienność roczną cech 

klimatycznych, zwłaszcza opadów, potwierdzają dane z 
pomiarów Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska 
Puszcza Borecka w Diablej Górze (Degórska A., Prządka Z., 
ŚnieŜek T., śarska B., 1997). 

Średnie usłonecznienie dobowe nie przekracza 4,5 
godziny, roczne usłonecznienie - 1648 godzin. Najbardziej 
usłonecznionym miesiącem jest czerwiec - 8,9 godz., 
najmniej słonecznym miesiącem jest grudzień - około 1 
godziny (GUS. 1998). 

Dominują wiatry z kierunków zachodnich, południowo-
zachodnich i południowo-wschodnich. Średnia roczna 
prędkość wiatrów wynosi 3,7 m/s, jednak zdarzają się 
często wiatry o sile huraganu. 

Suma roczna opadów wynosiła przeciętnie w latach 
1981-1990: 581 mm, w latach 1991 - 1995: 587 mm. Są to 
wartości zbliŜone do przeciętnej sumy opadów dla całej 
Polski. Opady występują średnio przez 163 dni w roku, przy 
czym wyraźnie dominują opady letnie - 62%. Pokrywa 
śnieŜna pojawia się często juŜ w listopadzie i trwa niekiedy 
aŜ do maja, utrzymując się przez 90 - 100 dni (GUS. 1998). 

Znaczny wpływ na lokalną modyfikację klimatu 
wywiera las. Zaznacza się to między innymi w 
zmniejszeniu prędkości wiatru i zwiększeniu wilgotności 
względnej powietrza. Ze względu na zmniejszone 
napromieniowanie, w lesie dłuŜej zalega pokrywa śnieŜna, 
a do dna lasu dochodzi tylko część opadów 
atmosferycznych (Obmiński Z. 1977). Podstawowe dane 
klimatyczne z omawianego terenu zamieszczono w części 
dokumentacyjnej operatu. 
 

2.3. Stosunki wodne 
 

Stosunki wodne rezerwatu naleŜy rozpatrywać na tle 
całej Puszczy Boreckiej. Jest bowiem obszar wybitnie 
pagórkowaty, pełen bezodpływowych, silnie zabagnionych 
obniŜeń, dolin i rynien polodowcowych. Ten obraz 
uzupełniają liczne strumyki i niewielkie jeziora. Charakter 
sieci wodnej jest uwarunkowany przede wszystkim 
konfiguracją terenu i materiałem geologicznym podłoŜa. 
Wody opadowe, a takŜe wody wysiękowe, spływające po 
pochyłościach zbierają się w obniŜeniach terenowych, 
tworząc zalane doliny, zajęte przez olsy i bory tofowcowe. 

Zabagnione doliny połączone są zwykle pomiędzy sobą 
systemem wysychających latem strumyków, 
odprowadzających wody do większych strumieni i jezior. 
Stąd są transportowane na północ do dorzeczy Pregoły (za 
pośrednictwem Pregoły) lub do Wisły (poprzez Łęk) Przez 
Puszczę Borecką przebiega bowiem dział wodny, 
rozdzielający dorzecze Wisły od Pregoły. 

W ostatnich latach moŜna zaobserwować powolny, lecz 
wyraźny proces zabagniania dolin rezerwatu. Jest on 
następstwem zamulania rowów odwadniających i braku 
odpływu przez przepusty drogowe. Ma to miejsce w części 
wschodniej i północno-zachodniej, gdzie doszło do trwałego 
podtopienia części poddziałów. Zasadniczą rolę odwadniającą 
spełnia w rezerwacie strumień zwany Czarną Strugą. Bierze 
on swój początek w leśnictwie Diabla Góra i przepływa przez 
rezerwat z północy na południe przez oddziały 6, 16, 17. Łączą 
się z nim dwa dopływy, zbierające wody w oddz. 16, 6 oraz 18. 
Inne naturalne strumienie związane z rezerwatem odgrywają 
mniejszą rolę. Tu naleŜy wymienić lokalny strumień 
odprowadzający wody w kierunku północno-zachodnim i 
strumień odprowadzający wody w kierunku południowo-
wschodnim, aŜ do jeziora Szwałk Wielki. 

Podział hydrograficzny rezerwatu Borki i okolic 
przedstawia ryc. 2. 
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2.4. Ukształtowanie geomorfologiczne 

 
Omawiany teren jest połoŜony na terenie północno-

wschodniej Polski. RóŜnicuje się on na połoŜone na 
wschodzie i północy obszary wysoczyzn polodowcowych 
oraz połoŜony na południu sandr suwalsko-augustowski. 
Dotychczasowe badania prowadzone przy okazji 
opracowania mapy geologicznej Polski, uzupełnione w latach 
1957 - 1991 wierceniami sięgającymi podłoŜa krystalicznego 
(najgłębsze wiercenie - 2822,8 m), pozwoliły rozpoznać dość 
dobrze środkową i wschodnią część Pojezierza Suwalskiego 
(Ber A., 2000). Tereny połoŜone bardziej na zachód są mniej 
rozpoznane. Powierzchnia wysoczyzn polodowcowych 
obniŜa się z północy na południe i zbudowana jest gliny 
zwałowej, urozmaicona licznymi formami marginalnymi i 
wytopiskami martwego lodu. 

Opracowanie Bera (2000) dotyczące osadów 
plejstoceńskłch północno-wschodniej Polski wskazuje, Ŝe 
na omawianym obszarze w świetle dotychczasowych 
wyników badań litologiczno-petrograficznych wyróŜniono 8 
do 11 poziomów glacjalnych związanych z 8 
zlodowaceniami: Narwi, Lidy, Sanu, Wilgi, Liwca, Odry, 
Warty i Wisły. Palinologicznie zostały udokumentowane 
osady organiczne tylko dwóch interglacjałów 
mazowieckiego i eemskiego. Współczesna powierzchnia 
omawianego obszaru została ostatecznie ukształtowana 
wskutek deformującej, glacitektonicznej działalności 
lądolodu zlodowacenia Wisły (Ber A., 2000). Deformacje 
te wywołane były naciskami lądolodu, statycznym 
(uzaleŜnionym od ukształtowania powierzchni starszych 
epok geologicznych) i dynamicznym (poziomym spływem 
lądolodu). One to spowodowały festonowe ukształtowanie 
powierzchni. Tak więc, jak wskazuje Ber (2000), na 
współczesne ukształtowanie powierzchni największy 
wpływ wywarły: akumulacyjna i burząca działalność 
lodowca, budowa geologiczna, struktury tektoniczne i 
prawdopodobnie ukształtowanie starszego podłoŜa. Autor 
uwaŜa, Ŝe mniejszy wpływ miały akumulacyjna i erozyjna 
działalność wód fluwioglacjalnych i zastoiskowych. 

Na tak ukształtowaną powierzchnię nałoŜyły się utwory 
holoceńskie. W wyniku działalności róŜnych czynników 
powstały osady piasków i Ŝwirów wodno-lodowcowych, 
część glin została odpowierzchniowo spiaszczona. W 
obniŜeniach wytopiskowych, wcięciach erozyjnych i 
dolinach rzecznych odłoŜyły się utwory organogeniczne 
(głównie torfy i namuły holoceńskie). 

Rezerwat Borki odznacza się bardzo zróŜnicowaną 
rzeźbą, uwarunkowaną obecnością licznych wzgórz 
morenowych. Przedzielają je głębokie obniŜenia 
terenowe, zajęte zazwyczaj przez zabagnione torfowiska i 
jary z wykształconymi lokalnie strumieniami. Wysokość 
wyniesień waha się przeciętnie od 180 - 190 m n.p.m. 
NajwyŜsze wyniesienie (206,5 m n.p.m.) występuje w 
oddz. 18. Deniwelacje terenu wynoszą na ogół 10 - 40 m, 
sporadycznie sięgają 60 m. 
 

2.5. Gleby rezerwatu 
 

Podstawą klasyfikacji i charakterystyki gleb rezerwatu 
Borki była „Systematyka gleb Polski" opracowana przez 
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze w 1989 r. 
Przedstawia się ona jak niŜej. 

Gleby brunatne. Gleby brunatne powstają skutkiem 
wymycia węglanów i następczych procesów wietrzenia 
fizycznego, biochemicznego, wtórnej syntezy minerałów i 
związków mineralno-organicznych w odwapnionym 
materiale mineralnym. Powstające kompleksy mineralno-
organiczne osadzane są na powierzchniach ziaren 
minerałów w formie koloidalnej otoczki o barwie brunatnej. 

Powstający in situ poziom wzbogacania jest 
podpowierzchniowym poziomem diagnostycznym cambic, 
nazywanym poziomem brunatnym. W rezerwacie Borki 
gleby brunatne właściwe występują w dwu podtypach, 
jako brunatne wyługowane i brunatne bielicowane. 
Większe płaty tych gleb występują w oddz. 8, 15 oraz 19. 
Wytworzone są najczęściej z głębokich i średnio głębokich 
odwapnionych piasków zalegających na glinie zwałowej. 

Gleby brunatne wyługowane występują pod 
siedliskami lasów mieszanych i lasów świeŜych. 
Charakteryzuje je najczęściej następująca budowa profilu: 

 
Ol - A - Bbr - C 

 
Próchnica nadkładowa występuje najczęściej w 

podtypie drosomull lub drosomodermull. W skład jej 
wchodzą resztki rozkładających się liści i igliwia 
świerkowego oraz obumarłych resztek runa leśnego. 
Próchnica szybko ulega procesom rozkładu, zwykle w 
przeciągu jednego okresu wegetacyjnego. 

Poziom próchniczny jest dobrze rozwinięty, barwy 
szaro-brunatnej do ciemnobrunatnej, w zaleŜności od 
zawartości próchnicy i uwilgotnienia. Jest silnie przerośnięty 
korzeniami i ma zazwyczaj strukturę gruzełkowatą. 

Poziom brunatnienia o róŜnych odcieniach barwy 
brunatnej ma miąŜszość 25 - 55 cm i jest w miarę 
jednorodny, lecz dość silnie przerośnięty korzeniami. 
Widoczne są równieŜ nacieki próchnicy po rozłoŜonych 
korzeniach. Poziom ten tworzą najczęściej piaski słabo 
gliniaste pylaste, rzadziej utwory mocniejsze. Często 
spotykane są drobne i średnie kamienie. 

Skałę macierzystą tworzą zarówno utwory piaszczyste 
jak i gliny lekkie, często ze siadami węglanów. 

Gleby brunatne bielicowane charakteryzuje 
następująca budowa profilu:  

 
Ol - Ofh -AEes - BbrBfe- BbrC - C 

 
W porównaniu z glebami brunatnymi wyługowanymi, 

wyróŜnia je forma próchnicy nadkładowej (zwykle 
drosomoder), większe zakwaszenie poziomów 
powierzchniowych i zmniejszenie wysycenia kationami 
zasadowymi mineralnych poziomów glebowych. Odczyn i 
wysycenie w głębszych poziomach tych gleb jest zbliŜone 
do gleb brunatnych wyługowanych. W poziomie 
próchnicznym zaznacza się wstępne stadium poziomu 
albic, w postaci białych ziaren kwarcu lub popielatych smug, 
niekiedy tworzących jednolity poziom. Poziom spodic jest 
słabo zaznaczony w postaci kawowo-brunatnych plam. 
 

Gleby płowe. Gleby płowe charakteryzuje proces 
polegający na przemieszczaniu minerałów ilastych z 
górnych do głębszych poziomów profilu glebowego, po 
uprzednim wymyciu węglanów. W kolejnych etapach 
procesu przemieszczane są częściowo sole rozpuszczalne, 
wolne Ŝelazo i wolny glin. Efektem tych procesów jest 
zuboŜenie wierzchnich poziomów i powstanie poziomu luvic 
- Eet oraz wzbogaconego poziomu wmycia - Bt. Tak więc, 
głównymi poziomami diagnostycznymi gleb płowych są 
poziom luvic - Eet (barwy płowej) i barwy brunatnej poziom 
agric - Bt. Efektem procesu płowienia jest profil o 
następującej budowie: 
 

O - A - Eet - Bt - C  lub O - A - Eet - Bt - Cca. 
 

Poziom próchniczny osiąga miąŜszość od kilku do 
kilkunastu cm. Jest barwy ciemnoszarej do brunatno 
szarej. Przechodzi on płytkimi zaciekami w szaroŜółty 
poziom wymycia. Poziom Eet sięga do głębokości 60 cm i 
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przechodzi falistymi zaciekami w wzbogacony w ił 
koloidalny poziom Bt, barwy ceglasto brunatnej. Jest on 
często odgórnie oglejony i bardziej plastyczny od niŜej 
leŜącej skały macierzystej. W niŜej połoŜonych partiach 
terenu skała macierzysta jest oddolnie oglejona. 

Gleby płowe są w znacznym stopniu wyługowane ze 
związków zasadowych, a przede wszystkim z węglanów i 
dlatego mają odczyn najczęściej kwaśny. W skale 
macierzystej często występują węglany. Próchnica 
nadkładowa reprezentuje zwykle drosomull, rzadziej 
drosomodermull. Cechuje ją szybko przebiegający proces 
mineralizacji. 

PodłoŜem gleb płowych rezerwatu Borki są najczęściej 
odpowierzchniowo spiaszczone gliny zwałowe i piaski 
gliniaste zalegające na glinach zwałowych. Stanowią one 
siedliska Ŝyznych lasów świeŜych. Występują w trzech 
podtypach jako gleby płowe zbrunatniałe, płowe typowe i 
płowe opadowo-glejowe. 

Gleby płowe zbrunatniałe wyróŜniają się obecnością 
pod poziomem próchnicznym cech poziomu brunatnienia. 
Proces brunatnienia, o miąŜszości od kilku do kilkunastu 
cm, zachodzi w stropowej części poziomu Et i uwidacznia 
się w morfologii profilu w postaci barwy brunatnej. Budowa 
profilu gleb płowych zbrunatniałych jest następująca: 
 

O - A - Bbr - Eet - Bt - C lub Cca. 
 

Gleby płowe typowe charakteryzuje następująca 
budowa profilu glebowego: 
 

O - A - Eet - Bt - C  lub  O - Eet - Bt - Cca. 
 

Gleby płowe opadowo glejowe występują w niŜszych 
połoŜeniach terenowych, przy jednoczesnym wyraźnym 
zróŜnicowaniu uziarnienia pomiędzy poziomem 
eluwialnym - Eet, a poziomem iluwialnym - Bt. Silnie 
kontrastowe uziarnienie powoduje okresowe stagnowanie 
wód opadowych na styku Eet i Bt, co morfologicznie 
uwidacznia się występowaniem zaciekowego oglejenia i 
konkrecji Ŝelazisto-manganowych w dolnej części 
poziomu Eet. Gleby te charakteryzuje okresowe 
nadmierne uwilgotnienie i słabe napowietrzanie. Gleby 
płowe opadowo glejowe charakteryzuje poniŜszy schemat: 
 

O - A - Eetg - Btg - C. 
 

Gleby bielicowe właściwe występują sporadycznie. 
Charakteryzuje je próchnica typu mor, czasem modermor, 
kumulująca kwasy próchniczne, stymulujące proces 
bielicowania. W wyniku procesu bielicowania wykształcają 
się dwa charakterystyczne dla tych gleb poziomy 
diagnostyczne: podpowierzchniowy albic i leŜący pod nim 
spodic. Budowa profilu gleb bielicowych właściwych 
przybiera najczęściej postać: 
 

Ol - Of- Oh - AEes - Ees - Bhfe - BfeC - C 
 

Gleby bielicowe w rezerwacie Borki wykształciły się na 
ubogich piaskach słabo gliniastych, zalegających na 
odwapnionych piaskach luźnych. Spotykane są na 
niewielkich płatach w oddz. 8 oraz 18. 
 

Gleby glejobielicowe właściwe występują 
sporadycznie. WyróŜniającymi poziomami 
diagnostycznymi tych gleb są: albic i glejospodic oraz 
leŜący w dolnej części profilu gleyic. Budowa profilu 
przybiera najczęściej następującą postać: 

 
Ol - Ofh - AEes - Ees - Bhfe - Gor - Gr 

 

Gleby opadowo - glejowe właściwe. Do typu gleb 
opadowo-glejowych zalicza się gleby silnie odgórnie 
oglejone, w których proces oglejenia opadowego jest 
procesem dominującym, a cechy glejowe i redukcyjne 
odpowiadają kryterium poziomu stagnic - Gg. Oglejenie 
wywołane jest okresowym lub trwałym nadmiernym 
uwilgotnieniem górnej części profilu co najmniej do 
głębokości 80 cm, spowodowanym zaleganiem trudno 
przepuszczalnych glin. W budowie profilu tych gleb 
wykształcają się zwykle następujące poziomy genetyczne:  

 
O - A - Gg - Cg - C  lub  O - Aa - Gg - Ggo - Cg - C  

lub  O - Aa - Gg - Btg - Cg - C 
 

Próchnica nadkładowa przyjmuje zazwyczaj postać 
higromoder do higromull. Pod poziomem próchnicznym 
występuje zawsze poziom opadowo-glejowy, w róŜnym 
stopniu wykształcony. W stanie suchym poziom ten jest 
silnie scementowany. Pod nim występuje oglejona skała 
macierzysta. W przypadku wystąpienia wody gruntowej 
gleby te nabierają cech amfigleji. 
 

Gleby gruntowo-glejowe właściwe występują w 
rezerwacie sporadycznie, głównie na przejściach do gleb 
bagiennych. Diagnostycznym poziomem 
podpowierzchniowym tych gleb jest gleyic - Podstawowa 
budowa profilu gleb gruntowo glejowych sprowadza się do 
następującej formuły: 
 

O - A - Gr lub O - A - Go - Gor - Gr 
 

Typ próchnicy nadkładowej jest zróŜnicowany. 
Gleby torfowe charakteryzuje proces torfotwórczy 

zachodzący w powierzchniowej warstwie torfowiska, w 
której starsze warstwy przykrywane są młodszymi osadami 
organicznymi, poziomem diagnostycznym gleb torfowych 
jest poziom histic. Ze względu na stadium zabagniania gleb 
torfowych w rezerwacie Borki moŜna wydzielić dwie 
odmiany podtypów: gleby słabo zabagniane (Pt - 1 stopień 
rozkładu torfu silny - R3) oraz średnio zabagniane (Ptll - 
stopień rozkładu średni - R2). W rezerwacie gleby torfowe 
występuj jako gleby torfowe torfowisk niskich oraz gleby 
torfowe torfowisk przejściowych. 

Gleby torfowe torfowisk niskich związane są z wodami 
przepływowymi strumieni puszczańskich. Charakteryzuje 
je poniŜsza budowa profilowa: 

Potni - Otni lub na obrzeŜach torfowiska Potni - Otni - D 
Torfowiska niskie występują w obniŜeniach terenowych 

często w sąsiedztwie strumyków leśnych. Większe ich 
powierzchnie występują w oddz. 7, 8, 15-18. Tworzą 
najczęściej siedliska olsów i łęgów jesionowo-olszowych. 

Gleby torfowe torfowisk przejściowych wykształciły się 
w warunkach powolnego przepływu wód powierzchniowych 
oraz przy słabym przepływie wody gruntowej. Warunki te 
spowodowały zuboŜenie siedlisk. Gleby torfowe torfowisk 
przejściowych charakteryzuje następująca budowa profilu: 
 
Potpr - Otpr  lub  Potpr - Otpr - Otni  lub  Potpr - Otpr - D 

 
Gleby torfowisk przejściowych występują 

sporadycznie, najczęściej w sąsiedztwie torfowisk niskich. 
Tworzą siedliska świerczyn bagiennych. 

Gleby torfowo-murszowe występują sporadycznie na 
obrzeŜach torfowisk niskich. Powstały one w wyniku procesu 
murszenia, zachodzącego w przypowierzchniowych 
warstwach odwodnionych bagiennych gleb torfowych. 
Poziomem diagnostycznym gleb jest poziom melanic. Profil 
morfologiczny gleb jest następujący: 
 

M1 - M2 - M3 - Ot - D  lub  Mt - Ot - D  lub  Mt - Ot 
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ObniŜenie poziomu wód gruntowych, przy 

przemiennych warunkach aerobowych i anaerobowych, 
powoduje napowietrzenie warstw torfowych, humifikację 
oraz częściową mineralizację torfu, a w konsekwencji 
powstanie poziomów murszowych M. 

Gleby murszowate naleŜą do typu gleb murszowych. 
Są to gleby powstałe z odwodnionych płytkich gleb 
mineralno-murszowych na mineralnym podłoŜu silnie 
oglejonym. Budowa profilowa tych gleb jest następująca: 
 

AOM - ADG - DG. 
 

Występują na niewielkich powierzchniach, często na 
styku z torfowiskami niskimi lub w obniŜeniach terenowych 
w sąsiedztwie okresowo wysychających strumieni leśnych. 

Oprócz wyŜej opisanych gleb w rezerwacie Boczki, na 
niewielkich powierzchniach występują gleby brunatno-
rdzawe i mady. 

Wyniki analiz laboratoryjnych, opisy odkrywek i 
wierceń zasięgowych przedstawione są w części 
dokumentacyjnej niniejszego operatu. 
 

2.6. Flora i roślinność 
 

Flora rezerwatu Borki liczy około 320 gatunków 
(Sokołowski A.W., Kot J. 1996). Latem 2000 roku 
zinwentaryzowano 192 gatunki roślin, w tym: 15 drzew, 11 
krzewów, 136 ziół i 30 mszaków. Alfabetyczny spis roślin 
przedstawia lista, zamieszczona w części III. W ramach 
prac fitosocjologicznych wykonano w lipcu 2000 r. 61 
zdjęć florystycznych, które zgrupowano w tabele. Dla 
porównania podano stałość dla poszczególnych 
gatunków, jaką osiągały one w 1989 r. i podobnie wartość 
systematyczną „D" dla poszczególnych grup 
syngenetycznych, pozwalającą ocenić znaczenie tej grupy 
w konkretnym zespole. 

Oceniając zbiorowiska leśne zaznaczyć naleŜy, Ŝe 
skład drzewostanu, w okresie 1989 - 2000 r., nie zmienił 
się w sposób istotny, a zatem oddziaływanie 
poszczególnych gatunków drzew na całą roślinność jest 
podobny. Przedstawia go poniŜsze zestawienie. 

 
Tabela 1. Zmiany zasobności drzewostanów według 
gatunków rzeczywistych w rezerwacie BORKI 
 

1989 r. 2000r. Gatunek 
drzewa m3 brutto % m3 brutto % 

Świerk 
pospolity 23025 32,6 21987 26,6 

Lipa 22780 32,2 28675 34,6 
Olsza czarna 8715 12,3 8883 10,7 
Grab 6135 8,7 10105 12,2 
Dąb 4215 5,9 4170 5,0 
Klon 2320 3,3 4200 5,1 
Jesion 2020 2,8 2625 3,2 
Brzozy 1565 2,2 2015 2,4 
Osika - - 140 0,2 
Razem 70775 100,0 82000 100,0 

 
Odnotować naleŜy, Ŝe zwiększył się ogólny zapas 

drewna w rezerwacie o 8,63%. Stosunkowo najsilniej 
powiększył się zapas grabu, bo z 8,7% do 12,2% 
ogólnego zapasu. Pozostałe gatunki, oprócz świerka, 
który zmniejszył swój udział wskutek wiatrołomów, 
zachowały podobne proporcje przyrostu. 
 

ZróŜnicowanie roślinności leśnej przedstawia się jak 
niŜej.  
 

Klasa: Alnetea glutinosae 
zespół: Carici elongatae - Alnetum  

Klasa: Querco - Fagetea 
zespół Tilio - Carpinetum 
zespół Fraxino - Ulmetum 
zespół Stellario - Alnetum 
zespół Circaeo - Alnetum 

Klasa: Vaccinio - Piceetea 
Zespół Sphagno girgensohnii - Piceetum 

 
Charakter roślinności przedstawiają zamieszczone w 

części dokumentacyjnej tabele fitosocjologiczne. 
WaŜniejsze ich cechy przedstawia się poniŜej. 
 

Carici elongatae - Alnetum (tabela I). 
 

Zespół reprezentuje sześć zdjęć. W drzewostanie 
zdecydowanie dominuje olsza czarna. Niewielką 
domieszkę tworzą świerk i jesion, które występują głównie 
w niŜszych piętrach drzewostanu. Warstwa krzewów jest 
dość dobrze rozwinięta, a roślinność runa zakrywa prawie 
całą powierzchnię gleby. Pokrycie mchów jest niskie i 
ogranicza się głównie do kęp Ols zajmuje niewielkie, silnie 
zabagnione powierzchnie, mozaikowo rozrzucone po 
całym terenie rezerwatu. Charakterystyczne są drobne 
„oczka", praktycznie przez cały rok zalane wodą, wzdłuŜ 
drogi utwardzanej, stanowiącej wschodnią i południową 
granicę rezerwatu. Jest to wynik niedroŜności przepustów 
powodujący miejscowe zahamowanie przepływu wód 
gruntowych. Ols występuje na glebach torfowych, 
wytworzonych z torfów niskich. Elementy olsowe, w 
okresie 1989 - 2000 r. umocniły swoją pozycję, wartość 
współczynnika „D" podniosła się o prawie cztery punkty 
procentowe. Stało się tak za sprawą zwiększenia stałości 
głównie Alnus glutinosa, Salix cinerea, Lycopus 
europaeus i Dryopteris cristata. MoŜna zatem wnosić, Ŝe 
charakter olsowy rezerwatu się umocnił. Zdecydowanie 
wzrosło (o ponad 9%) znaczenie roślinności szuwarowej. 
Fakty te sygnalizują zwiększanie się podtopienia w 
niektórych partiach rezerwatu. MoŜe być to zjawisko 
okresowe związane z zahamowaniem przepływu wód. 
Reasumując powyŜsze naleŜy sądzić, Ŝe ols jest aktualnie 
zrównowaŜonym zespołem roślinnym i obiektem godnym 
specjalnej ochrony. Wobec generalnie występującego 
odwodnienia reprezentuje on jeden z najcenniejszych 
elementów roślinności. 
 

Tilio - Carpinetum (tabela II - IV). 
 

Grąd, obejmujący zdecydowaną większość płatów w 
rezerwacie, jest zespołem wielopostaciowym, grupującym 
zarówno postacie wilgotne (grądy niskie) jak i świeŜe 
(grądy wysokie). Reprezentuj ą go 34 zdjęcia. 

WyróŜniono tu cztery podzespoły: czyśćcowy Tilio - 
Carpinetum stachyetosum (14 zdjęć), typowy Tilio - 
Carpinetum typicum (11 zdjęć), turzycowy Tilio - Carpinetum 
caricetosum (3 zdjęcia) i trzcinnikowy Tilio - Carpinetum 
calamagrostietosum (6 zdjęć). 
 

Tilio -Carpinetum stachyetosum (tabela II a) 
 

W wielowiekowym i wielopiętrowym drzewostanie, 
dominuje lipa drobnolistna i grab z domieszką klonu, 
świerka, dębu szypułkowego, jesionu i wiązu górskiego. 
Sporadycznie spotyka się brzozę brodawkowatą i osikę. 
W południowo-zachodniej części obiektu spotkać moŜna 
szereg starych okazów drzew, głównie grabów, świerków, 
lip i dębów wieku ponad 100 lat. W niŜszych piętrach 
drzewostanu licznie występuje grab z domieszką lipy, 
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wykazującej tendencje do zwiększania udziału w składzie 
warstwy drzew. 

W skład średnio rozwiniętej warstwy krzewów wchodzi 
najczęściej leszczyna oraz gatunki tworzące drzewostan. 
Miejscami spotkać moŜna głóg, kalinę koralową i 
trzmieliny. 

W warstwie ziół dominuje Anemone nemorosa, 
Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Adoxa 
moschatelina, Stellaria holostea, Stellaria nemorum, 
Equisetum sylvaticum, Stachys sylvatica, Asarum 
europaeum, Aegopodium podagraria, Equisetum 
pratense, Hepatica nobilis, Pulmonaria obscura, 
Dryopteris filix-mas, Mycelis muralis, Brachypodium 
sylvaticum, Viola reichenbachiana, Milium effusum, Ficaria 
verna, Gagea lutea, Corydalis solida, Mercurialis perennis, 
Ranunculus cassubicus i szereg innych. 

W warstwie mchów, o niewielkim pokryciu, przewaŜają 
Eurhynchium angustirete i Atrichum undulatum. 

W roślinności podzespołu zdecydowanie przewaŜają 
gatunki klasy Querco-Fagetea, osiągające wartość 
współczynnika „D" - 54,32% oraz gatunki „inne", o 
wartości „D" - 8,53%. 

Grąd czyśćcowy pokrywa przewaŜnie dolne i 
środkowe partie stoków, a w części zachodniej równieŜ 
szczyty wzniesień morenowych. Wykształcił się na 
glebach płowych, rzadziej opadowo-glejowych. 
 

Tilio - Carpinetum caricetosum (tabela II b) 
 

Grąd turzycowy zajmuje niewielkie powierzchnie w 
obniŜeniach terenowych między stokami, najczęściej w 
bezpośrednim sąsiedztwie łęgów. Wykształcił się na 
Ŝyznych glebach opadowo-glejowych i gruntowo-glejowych. 

W dość silnie przerzedzonym drzewostanie panuje 
lipa, olsza czarna i grab, ze znaczną domieszką świerka i 
jesionu. Pojedynczo spotyka się brzozę brodawkowatą. 

Pod okapem drzewostanu dość słabo rozwija się 
podszycie, w którym duŜą stałość osiągają podrosty 
gatunków budujących drzewostan oraz leszczyna, 
jarzębina i klon. 

Bujnie rozwinięte runo reprezentowane jest głównie 
przez gatunki z klasy Querco-Fagetea, zwłaszcza: Carex 
remota, Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Stellaria 
nemorum, Equisetum sylvaticum, Aegopodium 
podagraria, Mercurialis perennis, Ficaria vernat, Impatiens 
noli-tangere, Geum urbanum, Carex sylvatica i 
Chrysosplenium alternifolium. Nieliczną reprezentację 
mają przedstawiciele klas: Vaccinio-Piceetea, Molinio-
Arrhenatheretea i Alnetea glutinosae. DuŜą stałość 
wykazują natomiast gatunki towarzyszące: Oxalis 
acetosella, Urtica dioica, Ranunculus repens, Athyrium 
filix-femina i Geranium robertianum. 

Z nielicznych mszaków na uwagę zasługują: 
Plagiomnium undulatum i Eurhynchium angustirete. 

Głównym elementem roślinności podzespołu są 
gatunki grądowe, o współczynniku „D" osiągającym 
wartość 62,89% oraz gatunki „inne" (wartość „D" - 
10,98%). Ich wartość ekologiczna praktycznie nie uległa 
zmianie w porównaniu z 1989 r. Znacznie natomiast 
zmalał udział klasy Vaccinio-Piceetea (z 11,69% do 
2,72%), głównie w wyniku „wypadania" świerka. 
 

Tilio - Carpinetum typicum (tabela III) 
 

Grąd typowy budują drzewostany z przewagą lipy, 
świerka i grabu, z domieszką klonu, dębu i brzozy 
brodawkowatej. Niekiedy w niŜszych piętrach pojawia się 
wiąz. Niektóre płaty, szczególnie na wierzchowinach 
pagórków, zdominowane są przez lipę. Pod zwartym 
okapem drzew wykształca się średnio rozwinięte 

podszycie, zdominowane przez leszczynę i podrosty 
gatunków tworzących drzewostan. Pojedynczo spotyka 
się głóg, wiciokrzew i jarzębinę. 

Wśród bujnie wykształconego runa zdecydowanie 
przewaŜają gatunki z klasy Querco-Fagetea, zwłaszcza: 
Anemone nemorosa, Galeobdolon luteum, Dryopteris filix-
mas, Stellaria holostea, Milium effusum, Viola 
reichenbachiana, Galium odoratum, Hepatica nobilis, 
Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Equisetum pratense i 
szereg innych. Z duŜą stałością występuje Calamagrostis 
arundinacea i Rubus saxatilis z klasy Vaccinto-Piceetea oraz 
Oxalis acetosella, Majanthemum bifolium, Rubus idaeus i 
Convallaria majalis, reprezentujące gatunki towarzyszące. 

Warstwę mchów, o pokryciu na ogół nie 
przekraczającym 10%, zdominowały: Eurhynchium 
angustirete, Plagiomnium affine, Atrichum undulatum i 
Polytrichum commune. 

Głównym elementem roślinności podzespołu są 
gatunki gradowe, o współczynniku „D” osiągającym 
wartość 47,18%. Dobrą pozycję zajmują gatunki „inne" 
(wartość „D" - 10,96%), oraz klasy Vaccinio-Piceetea 
(wartość „D" - 8,02%). Wartość ekologiczna „D" wrosła 
dość równomiernie we wszystkich grupach roślinności. 
Przyczyną tego jest rozluźnienie zwarcia drzewostanów 
(wiatrołomy świerka). 

Grąd typowy zajmuje tereny nieco wyŜej połoŜone w 
stosunku do grądu czyśćcowego. Wykształcił się na 
glebach brunatno-płowych, płowych typowych i brunatnych. 
 

Tilio - Carpinetum calamagrostietosum (tabela IV) 
 

NajuboŜszą postać grądu w rezerwacie reprezentuje 
podzespół grądu trzcinnikowego. Wykształcił się on na 
glebach brunatnych i bielicowych, wytworzonych z piasków 
podścielonych gliną zwałową. Występuje fragmentarycznie 
na wierzchowinach wśród grądu typowego oraz na 
wyniesieniach wokół świerczyny bagiennej. 

W drzewostanie zdecydowanie przewaŜa świerk z 
liczną domieszką lipy, pojedynczą dębu, a w niŜszych 
piętrach takŜe grabu. 

Dość słabo rozwinięte podszycie tworzą: leszczyna, 
grab, klon, lipa i jarzębina. 

W runie przewaŜają gatunki grądowe: Anemone 
nemorosa, Milium effusum, Moehringia trinervia, Mycelis 
muralis, Galeobdolon luteum, Viola reichenbachiana, 
Galium odoratum, Equisetum pratense i szereg innych. 

W dobrze rozwiniętej warstwie mszystej dominują: 
Eurhynchium angustirete, Pleurozium schreberi, 
Plagiomnium affine i Polytrichum commune. 

W okresie 1989 - 2000 r. umocniły swoją pozycję, 
kosztem roślinności grądowej, gatunki klasy Vaccinio-
Piceetea, gdzie wartość współczynnika „D" podniosła się 
o prawie cztery punkty procentowe (zwiększenie stałości 
głównie Sorbus aucuparia, Dryopteris carthusiana i 
Lycopodium annotiniim) i gatunki „inne", które zwiększyły 
swój potencjał niemalŜe o pięć procent (wzrost stałości 
Quercus robur, Convallaria majalis i Hieracium murorum). 
Jest to jednak stan przejściowy, wynikający z silnego 
ocienienia wnętrza lasu przez drzewostan. 
 

Fraxino - Ulmetum (tabela V) 
 

Łęg wiązowo-jesionowy wykształcił się na skarpach i 
wąskich dnach jarów, po których płyną rwące strumyki, 
tworzące liczne zakola. Występuje na glebach gruntowo-
glejowych właściwych. 

Silnie rozluźniony drzewostan tworzy jesion i olsza 
czarna, z domieszką wiązu, świerka, dębu, lipy, grabu i 
klonu. 
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Piętro krzewów, średnio zwarte, reprezentują podrosty 
gatunków budujących drzewostan i leszczyna. 

Bujnie rozwiniętą warstwę ziół tworzą, występujące z 
duŜymi stałościami, gatunki łęgów i grądów niskich. Na 
uwagę zasługuje liczny udział „geofitów" - Ficaria verna, 
Corydalis solida, Gagea lutea, Lathyrus vernus, Anemone 
ranunculoides, Adoxa moschatelina - oraz osobliwości 
florystycznych: Matteucia struthiopteris i Alium ursinum. 

Wśród słabo rozwiniętych mszaków wysokie stopnie 
pokrycia w niektórych płatach osiąga Plagiomnium 
indulatum. 

W okresie 1989-2000 r. nastąpiło umocnienie 
potencjału roślinności łęgów i grądów z klasy Querco-
Fagetea, współczynnik „D" wzrósł tu o ponad osiem 
punktów procentowych. Pozostałe grupy syngenetyczne 
utrzymały się na podobnym, jak w 1989 r. poziomie. 
 

Circaeo - Alnetum (tabela VI a) 
 

Występuje fragmentarycznie w zabagnionych dolinach 
strumieni. 

Drzewostan łęgu jesionowo-olchowego tworzy olsza 
czarna i jesion. W niŜszych partiach drzewostanu pojawia 
się pojedynczo lipa, wiąz i grab. Średnio rozwiniętą 
warstwę krzewów buduje głównie leszczyna, porzeczka 
czarna, lipa, jesion i grab z nieznaczną domieszką 
świerka, olszy, jarzębiny i czeremchy. 

Bujnie wykształcone zioła najliczniej reprezentują: 
Stellaria nemorum, Chrysosplenium alternifolium, 
Impatiens noli-tangere, Circaea alpina, Equisetum 
sylvaticum i Mercurialis perennis z klasy Querco-Fagetea; 
Solanum dulcamara, Lycopus europaeus i Galium 
palustre z klasy Alnetea, Cirsium oleraceum, Caltha 
palustris i Crepis paludosa z klasy Molinio-
Arrhenatheretea. Wśród gatunków towarzyszących 
największy stopień pokrycia osiąga Urtica dioica, 
Athyrhum filix-femina i Ranunculus repens. 

W nielicznej warstwie mchów przewaŜa Plagiomnium 
undulatum i Eurhynchium angustirete. 

Głównym elementem roślinności zespołu są gatunki 
gradowe, o współczynniku „D" osiągającym wartość 
23,37%. Dobrą pozycję zajmują gatunki wilgotnych łąk 
klasy Molinio - Arrhenatheretea (wartość „D" - 12,71%) 
oraz gatunki „inne" (wartość „D" - 9,94%). Znacznie 
zmniejszyły swój udział gatunki klasy Alnetea glutinosae 
(z 13,15% do 8,78%). 
 

Stellario-Alnetum (tabela VIb) 
 

W miejscach płaskich, okresowo zalewanych wodą, 
przez płynące w pobliŜu strumyki, wytworzył się zespół 
łęgu gwiazdnicowo-olszowego. 
Silnie przerzedzony drzewostan tworzy olsza czarna, z 
nieznaczną domieszką jesionu a w niŜszych piętrach równieŜ 
lipy, wiązu i grabu. W warstwie krzewów pojedynczo 
występują: jesion, lipa, wiąz, grab, klon, olsza i leszczyna. 

Warstwa ziół jest dobrze rozwinięta. Budują ją głównie 
gatunki związku Alno-Padion i klasy Querco-Fagetea. 
NajwyŜszym stopniem pokrycia charakteryzują się: 
Stellaria nemorum, Impatiens noli-tangere, Mercurialis 
perennis, Galeobdolon luteum i Stachys sylvatica. Wśród 
gatunków towarzyszących dominuje Urtica dioica, 
Athyrium filix-femina i Ranunculus repens. W zespole łęgu 
gwiazdnicowego spotkać moŜna pojedyncze osobniki 
Matteucia struthiopteris. 

Słabo rozwiniętą warstwę mchów najczęściej 
reprezentuje Plagiomnium undulatum.  

Głównym elementem roślinności zespołu są gatunki 
łęgowe i grądowe, o współczynniku „D" osiągającym 
wartość 57,15% oraz gatunki „inne" o współczynniku  

„D" = 16,15%. Ich wartość ekologiczna praktycznie nie 
uległa zmianie w porównaniu z 1989 r. Znacznie natomiast 
zmalał udział klasy Alnetea glutinosae (z 6,53% do 3,97%), 
głównie w wyniku zwiększenia się potencjału ekologicznego 
klasy Vaccinio-Piceetea, która uprzednio nie była 
reprezentowana (aktualna wartość „D" = 2,14%) i co 
szczególnie moŜe niepokoić roślinności wilgotnych łąk z 
klasy Molinio-Arrhenatheretea (z 0,67% do 2,98%). Z 
powyŜszego wynika, Ŝe tendencja dynamiczna zbiorowiska 
jest jednoznaczna. MoŜna ją określić jako „grądowacenie". 
 

Sphagno girgensohnii - Piceetum (tabela VII) 
 
Bór świerkowy torfowca wy zajmuje bezodpływowe 
obniŜenia z grubym pokładem torfu niskiego lub 
przejściowego. 

W drzewostanie zdecydowanie panuje wielogeneracyjny 
świerk z niewielką domieszką brzozy omszonej, 
sporadycznie sosny i olszy czarnej. Świerk jest tu gatunkiem 
trwałym, wykazującym dobre odnowienie naturalne. 

Dobrze rozwinięte podszycie zdominował świerk z 
domieszką brzozy omszonej i jarzębiny. Sporadycznie 
pojawia się leszczyna, dąb i kruszyna. 

Warstwę ziół najliczniej reprezentują gatunki klasy 
Vaccinio-Piceetea: Vaccinium myrtillus, Lycopodium 
annotinum, Dryopteris carthusiana, Pteridium aquilinum i 
Rubus saxatilis. DuŜą stałością wyróŜniają się Oxalis 
acetosella, Rubus idaeus i Majanthemum bifolium. W 
zespole tym spotkać moŜna rzadki gatunek storczyka - 
listerę sercowatą (Listera cordata). 

W bujnie rozwiniętej warstwie mchów dominują 
torfowce. Towarzyszą im płonnik pospolity (Polytrichum 
commune), rokiet pospolity (Pleurozium schreberi), 
widłozęby (Dicranum), gajnik lśniący (Hylocomium 
splendens) i szereg innych. 

Głównym elementem roślinności są gatunki borowe, 
których znaczenie w badanym okresie wzrosło o ponad 
pięć punktów procentowych. Dość znacznie wzrósł 
równieŜ udział gatunków towarzyszących (o około cztery 
punkty procentowe). Zmalał natomiast udział gatunków 
grądowych (o ponad dwa punkty procentowe). Pozostałe 
grupy syngenetyczne utrzymały się na podobnym, jak w 
1989 r. poziomie. Płaty Sphagno-Piccetum z Puszczy 
Rominickiej posłuŜyły Polakowskiemu (1962) do opisu, 
nowego dla roślinności Europy, zespołu pod nazwą 
Sphagno girgensohnii - Piceetum. 

Roślinność rezerwatu Borki jest w duŜym stopniu 
naturalna. Wykazuje ona niekiedy tendencję do 
„grądowienia", co jest zrozumiałe w okresie 
występujących susz klimatycznych i spadku poziomu wód 
gruntowych. Zbiorowiska złoŜone są z miejscowych 
gatunków o dobrze zachowanej strukturze i kompozycji 
gatunkowej, z lokalnymi śladami działalności człowieka. 
Skład gatunkowy drzewostanów odpowiada wzorcom 
lasów uwaŜanych za naturalne. 
 

2.7. Rośliny chronione i rzadkie. 
 

Według art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 
1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z 
1992 roku Nr 54, poz. 254 i z 1994 roku Nr 89, poz. 415) 
ochroną całkowitą objęte są: 
 

Daphne mezereum 
Lilium martagon 
Listera cordata 
Lycopodium annotinum 
Matteucia struthiopteris 
Neottia nidus - avis 
Platanthera chlorantha 
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Ponadto taką formą ochrony powinny być objęte 
wszystkie występujące w rezerwacie grzyby i porosty. 
Ochroną częściową objęte są:  

 
Frangula alnus 
Ribes nigrum 
Viburnum opulus 
Asarum europaeum 
Convallaria majalis 
Galium odoratum 

 
Z gatunków rzadkich na uwagę zasługują: Alium ursinum, 

Alliaria petiolata, Anemone ranunculoides, Bromus benekeni, 
Calla palustris, Cicuta virosa, Corydalis, Hordelymus 
europaeus i Ranunculus cassubicus. Osobliwością 
przyrodniczą są niewątpliwie dwa stanowiska cisa (Taxus 
baccata), połoŜone w pobliŜu południowej granicy rezerwatu, 
około 50 m na południowy - wschód od pomnika 
poświęconego pamięci leśnika Stachurskiego. 
 

2.8. Fauna 
 

Do chwili utworzenia w Puszczy Boreckiej Stacji 
Kompleksowego Monitoringu Środowiska nie prowadzono na 
tym terenie kompleksowych badań fauny. Jedynym źródłem 
informacji o zwierzętach były dane łowieckie, rejestracja 
liczebności orłów i atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce 
(1983). Po utworzeniu Stacji w ramach monitoringu 
środowiska dokumentowano waŜniejsze taksony zwierząt 
związanych ze środowiskiem leśnym (Maciejewski 1995, 
1996). Badano saprofityczne bezkręgowce występujące w 
dnie lasu, a więc: dŜdŜownice (Lumbricidae), równonogi 
(Isopoda) i krocionogi (Diplopoda). Z pajęczaków 
monitoringiem objęto: zaleszczotki (Pseudoscorpiones), 
kosarze (Opiliones), pająki (Aranei), i mechowce (Oribatei). Z 
chrząszczy rozpoznaniem objęto biegaczowate (Carabidae) i 
Ŝukowate (Scarabeidae). 

Stosunkowo dobrze rozpoznana jest grupa chrząszczy 
(Coleoptera). Badania nad tą grupą owadów prowadziło 
wielu entomologów. Na uwagę zasługują badania 
prowadzone w latach 1992-1996 przez Maciejewskiego 
(1995, 1996), Pozwoliły one na dość szczegółową 
inwentaryzację nadrodzin spręŜyków (Elateriodea), Ŝuków 
(Scarbaeoidea) oraz myśliczek (Staphylinidae, Steninae). 
W trakcie badań, z grupy spręŜyków, odnaleziono w 
Puszczy Boreckiej 37 gatunków Elaterdae (z czego 10 
gatunków znanych było dotychczas tylko z pojedynczych 
stanowisk), 2 gatunki Throscidae i 2 gatunki Eucnemidae. 
Na badanym terenie stwierdzono kilka gatunków o 
charakterze borealno-górskim, oraz wiele gatunków 
rzadko spotykanych, w tym niektórych gatunków 
zaliczanych do reliktów lasów pierwotnych. 

Równie liczna jest grupa Ŝuków, reprezentowana 
przez 49 gatunków, co stanowi około 30% fauny Polski. 
Wśród nich 21 gatunków zostało po raz pierwszy 
wykazane w tej części kraju. Z grupy myśliczek 
stwierdzono występowanie 36 gatunków, wiele z nich to 
gatunki charakterystyczne dla południowej części kraju. 

Na uwagę zasługują badania prowadzone w Puszczy 
Boreckiej przez Buszko (maszynopis). Pozwoliły one 
opisać szczegółowo występujące na tym terenie motyle 
(Lepidoptera). PoniŜej przedstawiono zestawienie motyli 
według rodzin występujących na tym terenie. 
Szczegółowa lista znajduje się w części dokumentacyjnej 
niniejszego pracowania. 

 
 
 
 
 

 
Rodzina L. gat. Rodzina L. gat. 

Micropterigidae 4 Momphidae 7 
Eriocraniidae 6 Blastobasidae 2 
Hepialidae 3 Amphisbatinae 4 
Nepticulidae 52 Cosmopterigidae 3 
Opostegidae 3 Gelechiidae 67 
Heliozelidae 3 Limacodidae 2 
Adelidae 8 Zygaenidae 5 
Prodoxidae 6 Sesiidae 7 
Incurvariidae 4 Cossidae 2 
Tischeriidae 2 Tortricidae 224 
Tineidae 21 Choreutidae 2 
Psychidae 7 Schreckensteiniidae 1 
Roeslerstammiidae 1 Epermeniidae 3 
Douglasiidae 1 Pterophoridae 13 
Bucculatricidae 10 Pyralidae 105 
Gracillariidae 61 Lasiocampidae 10 
Yponomeutidae 28 Endromididae 1 
Ypsolophidae 14 Saturniidae 2 
Plutellidae 2 Sphingidae 13 
Acrolepiidae 2 Hesperiidae 6 
Orthotaeliidae 1 Papilionidae 2 
Glyphipterigidae 5 Pieridae 8 
Lyonetiidae 5 Lycaenidae 15 
Ethmiidae 2 Nymphalidae 32 
Depressariidae 18 Drepanidae 13 
Elachistidae 24 Geometridae 204 
Agonoxenidae 2 Notodontidae 28 
Scythrididae 2 Noctuidae 242 
Chimbachidae 2 Pantheidae 1 
Oecophoridae 1 Lymantriidae 9 
Batrachedridae 2 Nolidae 3 
Coleophoridae 53 Arctiidae 23 

 Razem 1414 
 

Z grupy biotrofów badaniami objęto głównie potencjalne 
szkodniki pierwotne i wtórne występujące drzewostanach 
Puszczy, głównie motyle z rodziny sówkowatych 
(Noctuidae) oraz gąsieniczniki pasoŜytujące na owadach 
(Ichneumonidae, Hymenoptera). Rozpoznanie szkodników 
wtórnych prowadził głównie Kolk (1984 - 1987). 

Badania te wykazały, Ŝe istotny wpływ na stan 
zdrowotny drzewostanów liściastych Puszczy i rezerwatu 
mają zwójka zieloneczka (Tortix viridana) i miernikowce 
(Openophtera brumata, Openophtera boreata i Hibernia 
defoliata). Z grupy szkodników wtórnych istotne znaczenie 
dla drzewostanów liściastych mają: rębacz szary (Rhagium 
mordax), ścigi (Phymatodes almi i Phymatodes testaceus), 
rzemlik plamisty (Saperda scalaris), ogłodek dębowiec 
(Scolytus intricatus) i paśnik pałączasty (Phagonotus 
arcuatus). W drzewostanach świerkowych licznie spotykany 
jest kornik drukarz (Ips typographus), rytownik pospolity 
(Pityogenes chalcographus), polesiak obramowany 
(Hylurgopos palliatus), czterooczek świerkowy (Polygraphus 
polygraphus) i ściga lśniąca (Tetropium castaneum). W 
starodrzewiach sosnowych najwięcej szkód wyrządza 
cetyniec większy (Blastophagus piniperda) rębacz pstry 
(Rhagium inquisitor), drwalnik paskowany (Trypodendron 
lineatum) i tycz cieśla (Acanthocinus aedilis). 

Z badań ornitologicznych (Gromadzki, Przystupa 1985, 
1987, Rąkowski 1989, 1990) wynika, Ŝe na omawianym 
obszarze występuje co najmniej 141 gatunków ptaków. Wiele 
z nich związana jest ze starymi drzewostanami grądów, 
świerczyn bagiennych i olsów rezerwatu Borki. Większość 
ptaków objęta jest ochroną gatunkową. Wśród nich 
występują gatunki ginące jak bielik (Haliaeetus albicilla) i 
zięba jer (Fringilla montifringilla) oraz gatunki silnie zagroŜone 
wyginięciem, w tym: orlik krzykliwy (Aquila pomarina), Ŝuraw 
(Grus grus), puchacz (Bufo bufo), krogulec (Accipiter nisus), 
trzmielojad (Pernis apivorus), pustułka (Falco tinnunculus), 
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kobuz (Falco subbuteo) i bocian czarny (Ciconia nigra). Dla 
części gatunków zagroŜonych wyginięciem stworzono strefy 
ochronne o obostrzonych rygorach ochronnych. 

Na uwagę zasługuje dzięcioł białogrzbiety 
(Dendrocopos leucotos), mający swoją ostoje w starych 
drzewostanach olszowych. Ze względu na liczną 
populację tego gatunku w planie ochrony rezerwatu 
wyłączono z zabiegów gospodarczo-ochronnych 
starodrzewie olszowe i ich bezpośrednie obrzeŜa na 
powierzchni 21,62 ha. 

Listę ptaków przelotnych i lęgowych Puszczy 
Boreckiej, wraz z zakresem ochrony prawnej i stopnia 
zagroŜenia, zamieszczono w części dokumentacyjnej 
niniejszego operatu. Przedstawiona lista nie jest 
kompletna i miarę postępu badań zostanie uzupełniona. 

Urozmaicona rzeźba terenu, róŜnorodność i wysoki 
stopień naturalności drzewostanów i siedlisk powodują, Ŝe 
zarówno Puszcza Borecka jak i rezerwat Borki jest 
siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Występują tu licznie 
takie gatunki jak: 
 
  - Ŝubr (Bison bonasus), osiedlony w Puszczy Boreckiej 

w 1956 r., początkowo hodowany w ośrodku 
zamkniętym, od 1962 r. wypuszczony na wolność, dziś 
penetruje cały obszar Puszczy Boreckiej, często 
widywany w rezerwacie Borki. Puszcza Borecka jest 
drugim po Puszczy Białowieskiej miejscem w Polsce, 
gdzie Ŝubr występuje na wolności,  

  - jeleń (Cervus elaphus), gatunek łowny, występuje 
pospolicie na terenie Puszczy i rezerwatu, wyrządza 
duŜe szkody w uprawach i młodnikach, 

  - łoś (Alces alces), gatunek łowny, zasiedlił te tereny w 
sposób naturalny w wyniku migracji z terenów dawnej 
Rosji, podobnie jak Ŝubr i jeleń wyrządza duŜe szkody 
w drzewostanach młodszych klas wieku, 

  - sarna (Capreolus capreolus), gatunek łowny występuje 
pospolicie, wyrządza niewielkie szkody w uprawach, 

  - dzik (Sus scrofa), gatunek łowny, występuje 
pospolicie,  

  - zając (Lepus europaeus), gatunek łowny występuje 
pospolicie, nie wyrządza szkód w ekosystemach 
leśnych, waŜny gatunek w łańcuchu troficznym duŜych 
drapieŜników, 

  - piŜmak (Ondatra zibethica), gatunek łowny, w 
ostatnich latach wypierany przez norkę amerykańską, 

  - ryś (Lynx lynx), objęty ochroną gatunkową, spotykany 
sporadycznie, równieŜ w rezerwacie Borki, 

  - wilk (Canis lupus), objęty ochrona gatunkową, spotykany 
sporadycznie, przechodni w rezerwacie Borki, 

  - lis (Vulpes vulpes), gatunek łowny, spotykany 
pospolicie, 

  - jenot (Nycterentes procyoinides) gatunek łowny, 
zasiedlił te tereny w wyniku migracji z terenów dawnej 
Rosji, występuje pospolicie, 

  - borsuk (Meles meles) gatunek łowny, spotykany 
pospolicie, 

  - kuna leśna (Martes martes), objęta ochrona 
gatunkową, występuje pospolicie, 

  - tchórz (Mustela putorius), występuje pospolicie. 
 

3. Opis siedlisk i drzewostanów  
 
3.1. Siedliskowe typy lasu 

 
W rezerwacie Borki występuje 7 typów siedliskowych 

lasu. Najliczniej reprezentowany jest las świeŜy - około 
79%. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują ols, ols 
jesionowy i bór mieszany bagienny. Udział lasu 
mieszanego świeŜego, lasu mieszanego bagiennego i 
lasu wilgotnego jest symboliczny. 

Powierzchnię siedliskowych typów lasu według 
panujących gatunków drzew Przedstawia zamieszczone 
niŜej oraz rycina Nr 3. 
 
Tabela 2. Powierzchnia siedliskowych typów lasu wg 
gatunków panujących w rezerwacie BORKI 
 

Sw Db Js Gb Brz Ol Lp Razem Typ 
Siedl 

Pow. 
W ha 

Udział 
% Powierzchnia w ha - udział w % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13,97 6,2 13,97       13,97 BMb 

- - 100,0       100,0 
0,62 0,3 0,62       0,62 LMśw 

- - 100,0       100,0 
0,87 0,4     0,87   0,87 LMb 

- -     100,0   100,0 
179,64 78,9 44,33 10,13  16,76   108,42 179,44 Lśw 

- - 24,68 5,64  9,33   60,35 100,0 
1,90 0,8   0,93   0,97  1,90 Lw 

- -   48,95   51,05  100,0 
16,22 7,1      16,22  16,22 Ol 

- -      100,0  100,0 
14,10 6,3   0,45   13,95  14,40 OIJ 

- -   3,12   96,88  100,0 
227,62 100,0 58,92 10,13 1,38 16,76 0,87 31,14 108,42 227,62 Razem 

- - 25,89 4,45 0,61 7,36 0,38 13,68 47,63 100,0 

 
Ryc. 3. Powierzchnia siedliskowych typów lasu według 

gatunków panujących 
 

 
 

Bór mieszany bagienny  występuje na powierzchni 
13,97 ha, co stanowi 6,2% ogółu siedlisk rezerwatu. 
Ogólny zapas drzewostanów wynosi 3945 m3, zapas 
przeciętny - 282,4 m3/ha. Drzewostany tworzy świerk z 
nieznaczną domieszką brzozy brodawkowatej, sosny i na 
obrzeŜach olszy czarnej. W lukach i w prześwietleniach 
dobre warunki rozwoju znajduje tu świerk, który tworzy 
zwarte przyszłościowe kępy podrostów. Runo jest typowo 
rozwinięte, odpowiada zespołowi Sphagno girgensohii - 
Piceetum. Bór mieszany bagienny zajmuje wyraźne 
obniŜenia terenowe wypełnione torfem przejściowym, 
rzadziej torfem niskim. 

Las mieszany  świeŜy występuje sporadycznie na  
0,62 ha. W drzewostanie dominuje świerk II klasy wieku. 

Las mieszany bagienny  występuje fragmentarycznie 
na powierzchni 0,87 ha. W drzewostanie dominuje brzoza 
I b klasy wieku, w domieszce spotykany jest świerk i olsza 
czarna. Runo jest słabo wykształcone, typowe dla siedlisk 
przejściowych. Zajmuje gleby torfowe torfowisk niskich. 

Las świeŜy jest typem wyraźnie dominującym wśród 
wszystkich siedlisk rezerwatu. Jego powierzchnia wynosi 
179,64 ha, zapas ogólny 68637 m3 grubizny brutto, Zapas 
przeciętny jest wysoki i wynosi 386,6 m3/ha. Tworzy 
drzewostany wielogatunkowe (głównie starodrzewie) o 
złoŜonej strukturze piętrowej. Gatunkami panującymi w 
drzewostanach są: lipa - 60,3% pow., świerk - 24,7%, grab 
- 7,3% i dąb - 5,7% powierzchni. Zwraca uwagę duŜy udział 
drzewostanów z panującą lipą i niewielki odsetek 
drzewostanów dębowych. W domieszce występuje klon, 
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jesion, brzoza, osika i wiąz. W niŜszych piętrach 
drzewostanu występują wszystkie główne gatunki siedliska 
za wyjątkiem dębu i na niektórych płatach świerka. 

Las świeŜy związany jest głównie z glebami płowymi, 
wytworzonymi ze spłaszczonych glin lub piasków 
naglinowych. Na niewielkich powierzchniach występuje na 
piaszczystych glebach brunatnych. 

Las wilgotny  występuje na powierzchni 1,90 ha. 
Ols typowy  reprezentują drzewostany olszowe z 

jednostkową domieszką świerka i jesionu i brzozy 
omszonej. Ols występuje na powierzchni 16,22 ha z 
zapasem 4618 m3. Przeciętna zasobność drzewostanów 
wynosi 284,7 m3/ha. Występuje w obniŜeniach 
terenowych wypełnionych silnie uwodnionym torfem 
niskim. Część powierzchni, wskutek zahamowania 
odpływu wód, jest silnie podtopiona przez cały okres 
wegetacyjny. Ols typowy odpowiada zespołowi  
Carici elongatae - Alnetum. 

Ols jesionowy występuje na powierzchni 14,40 ha. 
Drzewostany tworzą olsza i jesion. W domieszce 
występują klon, lipa grab, świerk i dąb. Zapas ogólny 
drzewostanów wynosi 4950 m3 grubizny brutto, zapas 
przeciętny jest wysoki i wynosi 343,7 m3/ha. Ols jesionowy 
występuje w obniŜeniach między morenowych, na glebach 
na płytkich torfowiskach niskich, glebach murszowych i 
madach rzecznych. W fitosocjologii odpowiada zespołom 
Circaeo - Alnetum i Stellario - Alnetum. 

Powierzchniowy udział siedlisk rezerwatu Borki ilustruje 
tabela Nr 2, zamieszczona na stronie 33 oraz rycina 4. 
 

Ryc. 4. Udział siedliskowych typów lasu (w ha) w 
rezerwacie Borki 

 
 

3.2. Skład gatunkowy, zapas i przyrost drzewostanów 
rezerwatu. 
 

Powierzchnia ogólna drzewostanów rezerwatu Borki 
wynosi 227,62 ha. W skład jej wchodzą grunty leśne 
zalesione (drzewostany) na powierzchni 224,37 ha oraz 
grunty leśne nie zalesione (płazowiny i halizny) na 
powierzchni 3,25 ha. Ogólny zapas drzewostanów 
rezerwatu wynosi 82800 m3 grubizny brutto, w tym na 
gruntach leśnych zalesionych 82574 m3 oraz na 
płazowinach i haliznach 256 m3. 

Skład gatunkowy drzewostanów rezerwatu wg 
gatunków panujących, według stanu na 1.01.1989 r. oraz 
na 1.01.2000 r. przedstawia tabela Nr 4 i rycina Nr 5 i 6. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4. Powierzchnia, zapas oraz zasobność 
drzewostanów rezerwatu Borki w latach 1989 i 2001. 
 

Stan na 1.01. 1989 Stan na 1.01.2001 Gatunek 
panujący pow. w 

ha 
zapas 
w m3 

m3/ ha % pow. pow. w 
ha 

zapas 
w m3 

m3/ ha % pow. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Lipa  91,78 30175 328,8 40,4 108,42 43780 403,8 47,6 
Swierk 64,74 21860 337,6 28,4 58,92 22435 380,8 25,9 
Olsza 35,75 9715 271,8 15,7 31,14 9763 313,5 13,7 
Grab 17,49 3800 217,3 7,7 16,76 4212 251,3 7,4 
Dąb 6,21 2260 363,4 2,7 10,13 2165 213,7 4,4 
Jesion 1,32 295 223,5 0,6 1,38 385 279,0 0,6 
Brzoza  1,22 180 147,5 0,5 0,87 60 69,0 0,4 
Klon 9,24 2490 269,5 4,0 - - - - 
Razem 227,75 70775 310,8 100,0 227,62 82000 363,8 100,0 

 
Ryc. 5. Udział powierzchni (w %) według gatunków 

panujących w rezerwacie Borki w latach 1989 i 2001 

 
 

Ryc. 6. Zasobność gatunków panujących w m3/ha w 
rezerwacie Borki w latach 1989 i 2001. 

 
 

W porównaniu do inwentaryzacji drzewostanów z 
przed 10 lat zwiększył się udział drzewostanów z 
panującą lipą o 7,2% i dębem o 1,7%. Uległ zmniejszeniu 
udział drzewostanów z panującym świerkiem o 2,5% i z 
panującą olszą o 2,0%. Udział pozostałych gatunków 
pozostał na poziomie z przed 10 lat. 

Przeciętny zapas drzewostanów wynosi 363,8 m3/ha i 
w okresie ostatnich 10 lat wzrósł o 17,0%. NajwyŜszą 
zapas przeciętny wykazują drzewostany z panującą lipą - 
403,80 m/ha i panującym świerkiem 380,8 m3/ha. 

Szczegółową tabelę klas wieku wg gatunków 
panujących i siedliskowych typów lasu oraz tabelę wg 
gatunków rzeczywistych zamieszczono w części 
dokumentacyjnej planu ochrony. 

Skład gatunkowy drzewostanów rezerwatu wg 
gatunków i wieków rzeczywistych przedstawia tabela Nr 5 
i rycina Nr 7. 
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Tabela 5 Zapas drzewostanów rezerwatu Borki (w m3) 
według gatunków rzeczywistych w latach 1989 i 2001. 
 

Stan na 1.01. 1989 Stan na 1.01.2001 Gatunek 
Zapas w m3 % Zapas w m3 % 

1 2 3 4 5 
Świerk 23025 32,6 21987 26,6 
Lipa 22780 32,2 28675 34,6 
Olsza 8715 12,3 8883 10,7 
Grab 6135 8,7 10105 12,2 
Dąb 4215 5,9 4170 5,0 
Klon 2320 3,3 4200 5,1 
Jesion 2020 2,8 2625 3,2 
Brzoza 1565 2,2 2015 2,4 
Osika - - 140 0,2 
Razem 
Rezerwat 70775 100,0 82000 100,0 

 
Ryc. 7. Procentowy udział gatunków rzeczywistych w 
drzewostanach rezerwatu Borki w latach 1989 i 2001. 

 

 
 

W układzie gatunków rzeczywistych głównymi 
składnikami drzewostanów są lipa, świerk, grab i olsza 
stanowiące około 85% ogólnego zapasu rezerwatu. Udział 
pozostałych gatunków, takich jak: dąb, klon, jesion, brzoza 
i osika nie przekracza 15%. Pojedynczą domieszkę na 
siedliskach bagiennych stanowi brzoza omszona, w 
grądach wiąz górski i sztucznie wprowadzony modrzew. 
Przy drogach spotykany jest kasztanowiec zwyczajny. 

W okresie ostatnich 10 lat w układzie procentowym 
gatunków rzeczywistych zaszła jedna istotna zmiana, a 
mianowicie świerk zmniejszył swój udział z 32,6% do 
26,6%. Jest to wynikiem działania wywalających wiatrów, 
jak i wkraczaniem do drzewostanu gatunków grądowych, 
głównie lipy, grabu i jesionu. 

BieŜący przyrost roczny drzewostanów rezerwatu 
wynosi ogółem 1079,1 m3. Przyrost przeciętny 
drzewostanów rezerwatu wynosi 3,29 m3/ha, a przyrost 
bieŜący roczny 4,81 m3/ha Dane z tego zakresu ilustruje 
poniŜsze zestawienie (tabela Nr 6) oraz rycina Nr 8. 
 
Tabela Nr 6. Przeciętny wiek, przyrost roczny przeciętny i 
bieŜący drzewostanów rezerwatu Borki według gatunków 
panujących. 
 

Przyrost roczny w m3/ha Gatunek 
panujący 

Przeciętny wiek 
Lat przeciętny bieŜący 

Świerk 105 3,63 5,85 
Dąb 58 4,46 6,55 
Jesion 123 2,27 1,81 
Grab 146 1,71 2,44 
Brzoza 15 4,60 8,62 
Olsza 83 3,83 4,40 
Lipa 123 3,29 4,61 
Rezerwat 
razem 112 3,28 4,81 

 
 
 

Ryc. 8. Przyrost roczny (w m3/ha) według gatunków 
panujących w rezerwacie Borki. 

 
 

3.3. Struktura klas wieku 
 

Strukturę klas wieku w odniesieniu do gatunków 
panujących i gatunków rzeczywistych przedstawiają 
tabele Nr zamieszczone w części dokumentacyjnej planu 
ochrony. W rezerwacie dominują drzewostany lipowe, 
świerkowe i grabowe starszych klas wieku (VI klasa wieku 
i starsze). Stanowią one 78,0% powierzchni wszystkich 
lasów rezerwatowych. Drzewostany średnich klas wieku, 
od 60 - 100 lat, stanowią 17,6% powierzchni. Na 
pozostałej powierzchni występują uprawy, młodniki i 
drągowiny. Grunty leśne nie zalesione (płazowiny i 
halizny) zajmują powierzchnię 3,25 ha. 
 

3.4. Fazy rozwojowe drzewostanów 
 

Pod pojęciem fazy rozwojowej (w ujęciu Leibundguta) 
naleŜy rozumieć typ drzewostanu występujący w określonym 
zespole leśnym wyodrębniony ze względu na strukturę 
właściwą dla danego stopnia rozwoju. W rezerwacie Borki 
występują niŜej opisane fazy rozwojowe drzewostanów. 

Faza młodociana  obejmuje uprawy leśne, na ogół nie 
przekraczające 10 lat, powstałe w wyniku odnowień 
sztucznych na powierzchniach otwartych, o stopniu pokrycia 
uprawy 0,6 i wyŜej. W tej fazie brak jest górnej warstwy 
drzewostanu. śywotność młodego pokolenia drzewostanu 
jest dobra, jednak w wyniku presji zwierzyny płowej jakość 
hodowlana jest obniŜona. W runie dominuje roślinność 
porębowa. 

Faza młodnikowa  rozpoczyna się z chwilą wystąpienia 
zwarcia koron obejmuje, w zaleŜności od gatunku, 
drzewostany 10-20 letnie powstałe zarówno z nasadzeń 
sztucznych (młodniki dębowe) jaki odnowień naturalnych. 
Stopień pokrycia drzewostanem jest zróŜnicowany, z reguły 
0,7 i wyŜej. W odnowieniach naturalnych spotykane są 
egzemplarze drzew z poprzedniego pokolenia lasu. W tej 
fazie następuje intensywny przyrost wysokości, a w zwartych 
płatach zaznacza się proces naturalnego wydzielania 
posuszu. Pierśnica drzew dominujących nie przekracza 10 
cm. Zasobność gatunków silnie przyrastających sięga 70 
m3/ha. Podobnie jak w fazie młodocianej jakość i Ŝywotność 
drzewostanu obniŜają Ŝery zwierzyny płowej. 

Faza drągowiny  występuje sporadycznie i obejmuje 
najczęściej drzewostany II klasy wieku, niekiedy starsze, 
wykazujące intensywny przyrost zarówno wysokości jak i 
miąŜszości. Przeciętna zasobność drzewostanów jest 
wysoka. RównieŜ wysoki jest bieŜący przyrost roczny. 
śywotność drzew jest dobra. Roślinność runa jest 
zuboŜała w stosunku do zespołu końcowego. 

Faza optymalna wczesna , obejmująca początek 
owocowania drzewostanów, grupuje zazwyczaj drzewostany 
IV-V a klasy wieku. Zasobność drzewostanów, zwłaszcza 
świerkowych, jest wysoka i wynosi przeciętnie ponad  
350 m3/ha. BieŜący przyrost roczny zaleŜy od składu 
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gatunkowego i zadrzewienia, jest wysoki i znacznie 
przewyŜsza ubytki. Górna warstwa drzew jest dość zwarta, 
lecz niezbyt szczelna z drobnymi przerzedzeniami. 
śywotność drzew jest dobra. Pierśnica drzew dominujących 
jest dość duŜa i w zaleŜności od gatunku wynosi 30 - 40 cm. 
Runo o składzie gatunkowym zbliŜonym do zespołu 
końcowego. Faza optymalna wczesna występuje na 
niewielkiej powierzchni i obejmuje zazwyczaj drzewostany 
olszowe, dębowe i młodsze świerczyny. 

Faza optymalna pó źna obejmuje drzewostany w pełni 
owocowania, głównie V i starszych klas wieku. 
Drzewostany o stopniu pokrycia 0,7 - 1,0 osiągają w tej 
fazie maksymalną wysokość. Przyrost miąŜszości jest 
nadal duŜy i przewaŜa nad ubytkami. Przeciętny zapas 
jest wysoki. Pierśnica drzew dominujących osiąga  
35 - 45 cm. śywotność drzew poza świerkiem i osiką nie 
budzi większych zastrzeŜeń. Runo jest w pełni 
zregenerowane. Faza optymalna późna występuje na 
niewielkiej powierzchni i obejmuje głównie powierzchnie z 
panującą olszą. 

Faza zrównowa Ŝenia  dominuje w rezerwacie Borki. 
Występują tu drzewostany starszych klas wieku nie 
wykazujące przyrostu wysokości. Są to zazwyczaj lasy 
wielogatunkowe o złoŜonej strukturze piętrowej, część z nich 
wykazuje budowę dwupiętrową. Dobrze są wykształcone 
warstwy podrostu, podszytu i nalotu. Zwarcie drzew górnego 
piętra jest rozluźnione o stopniu pokrycia najczęściej 0,6 - 09. 
Pierśnica drzew dominujących przekracza 40 cm. Przyrost 
drzewostanów wykazuje tendencje spadkowe, choć 
rekompensowany jest przyrostem z prześwietlenia. Runo jest 
w pełni ustabilizowane. 

Fazy terminalna wczesna i pó źna występują w 
rezerwacie na niewielkich powierzchniach i obejmują 
drzewostany starszych klas wieku, o zwarciu luźnym, 
niekiedy o charakterze płazowin. Fazy terminalne 
reprezentują drzewostany o róŜnym stopniu rozpadu. 
Ubytki w drzewostanie zawsze przekraczają przyrost 
zapasu. Wysokość drzewostanów jest zróŜnicowana, a 
pierśnica przekracza zazwyczaj 40 cm. Drzewa z powodu 
osiągnięcia wieku biologicznego stopniowo obumierają. 
Proces destrukcji przyśpieszają huraganowe wiatry. 

Fazy inicjalna  obejmuje drzewostany z dobrze 
rokującym odnowieniem naturalnym. Górna warstwa 
drzew jest silnie rozluźniona o niskim stopniu pokrycia. 
Część drzew osiąga wiek biologiczny. Silnie prześwietlony 
pułap lasu stwarza dogodne warunki do naturalnego 
odnowienia lasu. Tu znajdują dogodne warunki rozwoju 
naloty i podrosty świerka, jesionu, olszy i klonu. 
 

3.5. Podstawowe procesy ekologiczne w 
zbiorowiskach leśnych 
 

Historia lasów rezerwatowych, aktualny skład 
gatunkowy drzewostanów, układ klas wieku, biodynamiczne 
tendencje rozwojowe wszystkich pięter lasu oraz wpływy 
zewnętrzne były podstawą wyróŜnienia głównych procesów 
ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych 
rezerwatu Borki. Definicje procesów ekologicznych przyjęto 
wg J.B. Falińskiego (1991). 

W trakcie prac terenowych wyróŜniono i 
zinwentaryzowano cztery podstawowe procesy ekologiczne 
zachodzące w ekosystemach leśnych rezerwatu: 
- fluktuacja, 
- regeneracja  
- degeneracja, 
- regresja. 

 
Podstawowym procesem ekologicznym występującym na 

przewaŜającej części rezerwatu jest fluktuacja. W świetle 
definicji Falińskiego (1991) jest to proces nieustających 

zmian o róŜnym czasie trwania, występujący mozaikowo i nie 
powodujący zmian w zbiorowisku jako całości. W rezerwacie 
Borki fluktuacji podlegają głównie fitocenozy z 
drzewostanami starszych klas wieku, reprezentujące 
wszystkie główne zespoły roślinne. Szczególnie wyraźnie 
proces ten przebiega w bogatych zespołach grądowych, z 
wielopiętrowym i wielogatunkowym drzewostanem 
pochodzenia naturalnego, w zbiorowiskach łęgowych i w 
świerczynach bagiennych. Fluktuacja przejawia się 
stopniową wymianą starszych komponentów drzewostanu 
przez osobniki młodsze tego samego gatunku (np. w 
świerczynach bagiennych), lub przez inne główne gatunki 
zbiorowiska. W drzewostanach występują zazwyczaj 
wszystkie podstawowe gatunki zbiorowiska, usytuowane we 
wszystkich piętrach lasu. W większości zbiorowisk dobrze 
wykształcona jest warstwa podrostu, którą tworzą: w 
zbiorowiskach grądowych grab, jesion, lipa i rzadziej świerk i 
wiąz, w świerczynach bagiennych dogodne warunki znajduje 
świerk i na obrzeŜach świerczyn olsza i jesion. W 
zbiorowiskach łęgowych dobre warunki rozwoju znajdują 
jesion i olsza. 

Drugim procesem ekologicznym, w odniesieniu do 
zajmowanej powierzchni (około 9,5 ha), jest regeneracja. 
Obejmuje ona z reguły wszystkie drzewostany, które 
wcześniej z róŜnych przyczyn uległy degeneracji. W procesie 
regeneracji zaznaczają się wyraźnie dwie fazy, wczesna 
obejmująca drzewostany powstałe na powierzchniach 
zniszczonych przez huraganowe wiatry oraz fazę późna 
obejmująca drzewostany dębowe powstałe, prawdopodobnie 
z sadzenia, na początku XX wieku. 

W obu fazach regeneracji występują wszystkie 
podstawowe gatunki zbiorowiska. Na siedliskach 
grądowych znaczącą rolę pełnią gatunki lekkonasienne i 
świerk. Struktura zbiorowisk jest uproszczona. Czynnikiem 
przyśpieszającym regeneracje są pojedyncze stare 
drzewa i bliskie sąsiedztwo starodrzewi. Późną fazę 
regeneracji cechuje stosunkowo dobrze rozwinięte runo, 
postępujące zróŜnicowanie piętrowe drzewostanu oraz 
pojawiające się w prześwietleniach nalotu i podrosty 
gatunków głównych zbiorowiska. 

Innym procesem ekologicznym występującym na 
powierzchni około 4,00 ha jest degeneracja. Jest nie 
zakończony proces zniekształcania struktury zbiorowisk 
leśnych spowodowanych głównie przez działaniem 
czynników naturalnych lub antropogenicznych. W 
przypadku rezerwatu Borki były to niszczące huragany 
oraz silne i trwałe podtopienie zbiorowisk bagiennych. 

Sporadycznie w rezerwacie zanotowano procesy 
destrukcyjne noszące znamiona regresji lasu. 
 

3.6. Stan zdrowotny i predyspozycje chorobowe 
 

Stan zdrowotny fitocenoz leśnych rezerwatu Borki jest 
zróŜnicowany. Drzewostany porastające Ŝyzne siedliska 
grądowe i łęgowe wykazują dobrą kondycję fizyczną i 
poza jesionem wykazują zadowalające odnowienia 
naturalne. Istotne szkody, zwłaszcza w starszych 
drzewostanach świerkowych, czynią huby i opieńka. 
Grzyby te pośrednio przyczyniają się do zwiększenia 
szkód spowodowanych przez wywalające wiatry. Wiatry, 
często o sile huraganu, czynią w rezerwacie wiele szkód, 
zwłaszcza w płytko ukorzenionych świerczynach. 
Przykładem tego jest ostatni huragan ANATOL, który w 
grudniu 1999 roku spowodował konieczność usunięcia z 
drzewostanów około 1000 m3 grubizny. 

W ostatnich latach na terenie całego Nadleśnictwa Borki, 
jak i w rezerwacie, obserwuje się zjawisko masowego 
obumierania jesionu. Młodsze egzemplarze tego gatunku 
giną, w starszych obumierają konary boczne i pędy 
wierzchołkowe, jednocześnie w uprawach i młodnikach 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12292 - 

obumierają podziemne części roślin. Przyczyny tego 
zjawiska, nie są do końca poznane. Przyjmuje się, Ŝe istotną 
rolę w zamieraniu jesionu odgrywają czynniki biotyczne jak i 
współdziałające z nimi czynniki abiotyczne. Do czynników 
biotycznych naleŜy zaliczyć zgorzel kory, występującą na 
pędach, gałęziach bocznych i pniach, rak bakteryjny jesionu 
wywołany przez bakterie Pseudomonas sovastanoi pv. 
Froxini, rak gruzłekowy spowodowany najczęściej przez 
grzyb Nectria galligena. Z innych grzybów mogących mieć 
istotny wpływ na choroby nadziemnych części roślin 
wymienia się parcha jesionu, mączniaka prawdziwego 
jesionu, antraktozę, plamistość liści i rdzę. Z chorób 
powodujących zgniliznę korzeni najczęściej wymieniana jest 
opieńka, huba korzeniowa i grupa grzybów naleŜących do 
rodzajów Phytium i Phytophthora. 

NaleŜy przypuszczać, Ŝe istotny wpływ na kondycję 
drzewostanów mają czynniki abiotyczne we współudziale 
z czynnikami biotycznymi. Zmiany w fizjologii roślin 
zachodzące pod wpływem czynników abiotycznych 
stwarzają warunki do rozwoju grzybów uwaŜanych za 
pasoŜyty słabości, które w normalnych warunkach mogą 
Ŝyć jako nieszkodliwe saprofity (Przybył K., 2000). 
Natomiast obecność organach roślin niektórych bakterii 
wykazujących zdolność przyśpieszania krystalizacji lodu w 
komórkach roślin moŜe zmniejszyć odporność roślin na 
niską temperaturę (Pukacki P., Przybył K. 1999). 
Z czynników antropogenicznych wpływających na stan 
sanitarny lasu naleŜy zaliczyć okresowe podtopienia 
siedlisk bagiennych, zarówno na obrzeŜach rezerwatu, jak 
i w jego sąsiedztwie. JuŜ dziś obserwuje się zjawisko 
wydzielania się świerka i usychanie olszy. Istotnym 
zagroŜeniem jest równieŜ zgryzanie nalotów i podrostów 
oraz spałowanie młodników przez zwierzynę płową. 
 

4. Zasady ochrony rezerwatu  
 
4.1. Ogólne zasady ochrony 

 
Podstawowym celem ochronnym w rezerwacie Borki jest 

„zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu 
mieszanego pochodzenia naturalnego zawierającego 
zespoły charakterystyczne dla Puszczy Boreckiej". 
Podstawowym celem zabiegów ochronnych w rezerwacie 
jest zachowanie i pomnaŜanie wartości przyrodniczej 
zbiorowisk leśnych. Zaprojektowane czynności z zakresu 
ochrony, odnowienia i pielęgnowania drzewostanów zdąŜają 
do eliminacji zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych 
rezerwatu, w celu przywrócenia ekosystemom leśnym 
charakteru naturalnego. 

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, Ŝe większość 
lasów rezerwatu odznacza się wysokim stopniem 
naturalności. W tych drzewostanach dominują procesy 
fluktuacji i w mniejszym stopniu regeneracji. W 
drzewostanach z dobrze rokującymi odnowieniami 
naturalnymi świerka, jesionu, olszy, lipy, wiązu i innych 
głównych gatunków drzewiastych, w najbliŜszym 20-leciu 
nie projektowano zabiegów ochronnych, za wyjątkiem 
zaleceń dotyczących kontroli sanitarnej lasu oraz 
usuwania nadmiaru posuszu czynnego. Część 
drzewostanów na siedliskach bagiennych wyłączono z 
zabiegów gospodarczych ze względu wstepujące tam 
strefy ochrony ścisłej bociana czarnego i ostoje dzięcioła 
białogrzbietego. Taki sposób postępowania nie oznacza, 
Ŝe obszary bez wskazań gospodarczych objęte są 
ochroną ścisłą. W przypadku zaistnienia zagroŜeń czy 
klęsk elementarnych zakres czynności ochronnych 
uzgodni administracja rezerwatu z konserwatorem 
przyrody. W rezerwacie Borki bez projektowanych 
zabiegów ochronnych pozostawiono 42,74 ha 
drzewostanów, tj. około 19% powierzchni rezerwatu. 

W pozostałych drzewostanach rezerwatu 
zaprojektowano zabiegi ochronne zmierzające do 
osiągnięcia celów załoŜonych w zarządzeniu o powołaniu 
rezerwat. Czynności te zmierzają do unaturalnienia 
drzewostanów poprzez regulację składu gatunkowego 
młodników, z uwzględnieniem typów siedlisk i zbiorowisk 
roślinnych, kształtowania form zmieszania gatunków i 
struktury pionowej drzewostanów oraz stopniowym 
stwarzaniu warunków do naturalnego odnowienia lasu. 
Dla osiągnięcia powyŜszych celów słuŜą odpowiednio 
zmodyfikowane czyszczenia wczesne, czyszczenia późne 
w młodnikach i w zwartych kępach odnowień naturalnych, 
trzebieŜe późne i trzebieŜe stabilizacyjne. 

W planie nie projektowano cięć o charakterze sanitarnym. 
W drzewostanach naraŜonych na klęski elementarne 
zaprojektowano monitorowanie stanu lasu i zagroŜeń 
drzewostanów. W opisach taksacyjnych i planie 
szczegółowym ujęto to w formie zapisu „kontrola stanu 
sanitarnego" oraz usuwanie złomów, wywrotów i posuszu 
czynnego. Usuwanie posuszu czynnego musi być 
ograniczone, o ile nie stwarza podstaw do nadmiernej 
rozmnoŜy szkodników wtórnych. Usuwanie posuszu 
jałowego i leŜaniny moŜe być uznane za naruszenie 
przepisów o ochronie przyrody, znaczy to, Ŝe nie naleŜy ich 
usuwać. 

Zarządzenie o powołaniu rezerwatu wprowadza 
szereg istotnych ograniczeń i zakazów porządkowych 
zmierzających do zachowania zbiorowiska w stanie 
naturalnym. Do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć zakaz 
zmiany stosunków wodnych oraz pobierania uŜytków 
drzewnych nie wynikających z planu ochrony rezerwatu. 
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na zakaz zbioru owoców i 
nasion, ziół leczniczych, pozyskiwania ściółki i kopalin, 
zanieczyszczania wody, wzniecania ognia i stosowania 
wszelkich środków chemicznych. 
 

4.2. Udostępnienie rezerwatu do zwiedzania 
 

Do chwili obecnej brak jest uzgodnień w sprawie 
udostępnienia rezerwatu do masowej turystki poznawczej. 
Południowym skrajem rezerwatu, po drodze Ŝwirowej z 
Kruklanek do Czerwonego Dworu biegnie szlak turystyczny. 
Po odpowiednim przygotowaniu moŜliwa jest modyfikacja 
przebiegu szlaku i dopuszczenie ograniczonego ruchu 
turystycznego, po wyznaczonych ścieŜkach dydaktycznych. 
ŚcieŜki powinny być oznakowane na gruncie w 
porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i w 
zasadzie przebiegać po zarastających juŜ drogach. Do 
zwiedzania naleŜałoby włączyć okazałe egzemplarze cisów 
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu. Z 
penetracji naleŜy wyłączyć wszystkie siedliska bagienne 
oraz obszary o silnie nachylonych stokach. 
 

4.3. Propozycje badań naukowych 
 

Jeszcze do niedawna, leŜący z dala od duŜych 
ośrodków naukowych, rezerwat Borki pozostawał poza 
zainteresowaniami większości przyrodników. Wprawdzie z 
tego terenu prof. Polakowski B. (1962) opisał pierwszy raz 
zespół świerczyny bagiennej, to jednak do chwili 
powstania Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska 
w Diablej Górze, naleŜącej do Instytutu Ochrony 
Środowiska w Warszawie, stan zachowania przyrody 
Puszczy Boreckiej i rezerwatu Borki był słabo poznany i 
nadal pozostawia wiele do Ŝyczenia. 

Tu powinny być prowadzone dalsze badania 
florystyczne zmierzające do poznania dynamiki bogatych 
form lasów gradowych, jak i rzadkich zbiorowisk świerczyn 
bagiennych. Obszar rezerwatu nie posiada badań 
faunistycznych. Jest to ewidentna strata dla ochrony 
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przyrody. Tu mogą mieć swoje ostoje zwierzęta rzadkie i 
chronione, zwłaszcza drobne ssaki bytujące w naturalnych 
starodrzewiach. Podobnie sprawa wygląda z ptakami dla 
których zróŜnicowany teren, dobre zaopatrzenie w wodę i 
bogactwo roślinne powodują, Ŝe znajdują w rezerwacie 
unikalne ekotopy, dające schronienie gatunkom rzadko 
spotykanym w Polsce. BliŜszego rozpoznania wymagają 
równieŜ cieki wodne i wypływy wód podziemnych. 
 

5. Wskazania ochronne 
 

5.1. Lasotwórcza rola drzew i krzewów 
 

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej w rezerwacie 
Borki stwierdzono występowanie 15 gatunków drzew oraz 
11 gatunków krzewów. Ponadto w sąsiedztwie rezerwatu 
występują 2 egzemplarze cisa, traktowane przez 
administrację nadleśnictwa jako pomniki przyrody. 

Z punktu widzenia wskazań ochronnych w 
drzewostanach rezerwatu przyjmuje się podział na poniŜsze 
grupy gatunków w powiązaniu ze zbiorowiskami leśnymi: 
  a) zbiorowiska borów mieszanych i lasów mieszanych 

bagiennych - gatunki popierane 
- świerk, 
- sosna, 
- brzoza omszona, 
- olsza czarna, 
- inne rodzime gatunki liściaste w formie 

jednostkowej i grupowej domieszki. 
  b) zbiorowiska lasów mieszanych i grądów - gatunki 

popierane 
- dąb szypułkowy, 
- lipa drobnolistna, 
- klon zwyczajny, 
- grab pospolity, 
- wiąz szypułkowy, 
- jesion wyniosły, 
- świerk pospolity - lasach mieszanych do 40% 

pokrycia, w grądach wysokich do 30% pokrycia. 
  c) zbiorowiska lasów mieszanych i grądów - gatunki 

tolerowane 
- brzoza brodawkowata, 
- osika, 
- modrzew europejski, 
- iwa. 

  d) zbiorowiska olsów i łęgów - gatunki popierane 
- olsza czarna, 
- jesion wyniosły, 
- brzoza brodawkowata do 30% pokrycia, 
- brzoza omszona do 30% pokrycia, 
- świerk pospolity do 20% pokrycia, 
- inne rodzime gatunki liściaste w formie 

jednostkowej lub grupowej domieszki.  
Za gatunki niepoŜądane, zarówno drzewiaste jak 

równieŜ krzewy, powinny zostać uznane wszystkie gatunki 
obce (aktualnie nie występują). 
 

5 2. Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne 
 
Rezerwat Borki objęty jest ochroną częściową. 

Proponowane poniŜej metody ochrony i zagospodarowania 
lasu dąŜą do utrzymania, względnie przywrócenia 
naturalnego charakteru zbiorowisk roślinnych z 
wykorzystaniem procesów sukcesji naturalnej. Zawarte w 
dalszej części rozwiązania z zakresu ochrony i pielęgnacji 
drzewostanów rezerwatu oparto o rozpoznane, w trakcie 
prac taksacyjnych, fazy rozwojowe drzewostanów i procesy 
ekologiczne zachodzące w zinwentaryzowanych 
zbiorowiskach leśnych. Zalecane sposoby postępowania 
oparte są o doświadczenia naturalnej i pomaturalnej hodowli 

lasu Zabiegi pielęgnacyjne w pierwszej kolejności zdąŜają do 
zwiększenia odporności biologicznej poprzez kształtowanie 
struktury gatunkowej, złoŜonej struktury wiekowej i piętrowej 
drzewostanów, przy jednoczesnym zachowaniu wartości 
genetycznych chronionych zbiorowisk leśnych. 

W ramach planu ochrony ekosystemów leśnych 
rezerwatu Borki zaprojektowano następujące czynności 
hodowlano-ochronne: 
  - czyszczenia wczesne w drzewostanach 

projektowanych do obsiewu naturalnego -1,27 ha, 
  - czyszczenia późne w młodnikach - 5,07 ha, 
  - czyszczenia późne w zwartych podokapowych kępach 

podrostów - 7,56 ha, 
  - trzebieŜe późne pozytywne - 4,71 ha, 
  - trzebieŜe stabilizacyjne - 7,56 ha. 

Jednocześnie na powierzchni 167,54 ha zalecono 
kontrolę stanu sanitarnego lasu oraz usuwanie nadmiaru 
złomów, wywrotów i posuszu czynnego. Na powierzchni 
42,74 ha nie planowano Ŝadnych czynności 
gospodarczych. Do tej grupy lasów zaliczono: 
  - drzewostany w strefie ochrony bociana czarnego i 

dzięcioła białogrzbietego - 21,62 ha, drzewostany 
naturalne nie wymagające ingerencji ludzkiej - 17,87 ha, 

  - drzewostany projektowane do obsiewu naturalnego - 
1,27 ha, 

  - drzewostany projektowane do sukcesji naturalnej - 
1,42 ha, 

  - drzewostany silnie podtopione spełniające rolę 
zbiornika retencyjnego - 0,56 ha. 
Szczegółowy plan zabiegów zamieszczono w dalszej 

części opracowania. PoniŜej Podajemy podstawowe 
wytyczne odnośnie prowadzenia czyszczeń i trzebieŜy w 
lasach rezerwatowych. 

Czyszczenia wczesne. Do podstawowych czynności 
wykonywanych w ramach czyszczeń naleŜą: 
  - usuwanie lub hamowanie wzrostu zbędnych 

domieszek w uprawie,  
  - łagodzenie róŜnic wysokości drzewek na styku granic 

grup lub kęp odnowienia, 
  - usuwanie drzewek chorych i obumierających oraz 

wadliwych przerostów,  
  - przerzedzanie przegęszczonych partii samosiewów. 

Przy regulacji składu gatunkowego upraw i odnowień 
podokapowych naleŜy uwzględniać składy gatunkowe upraw 
odpowiadające określonym zbiorowiskom roślinnym. 
Przykładowo w podzespole grądu czyścowego oprócz dębu 
naleŜy preferować lipę klon, wiąz, jesion, grab i inne gatunki 
liściaste pozostające w niedoborze, natomiast w podzespole 
trzcinnikowym grądu dąb, świerk i grab. Z samosiewów nie 
naleŜy usuwać domieszek jeŜeli tworzą one osłonę dla 
gatunków wraŜliwych na wpływy atmosferyczne, gatunków 
pozostających w niedoborze oraz gatunków 
biocenotycznych. Za zasadę przyjmuję się popieranie 
grupowej formy zmieszania. Czyszczenia wczesne naleŜy 
przeprowadzać systematycznie we wszystkich uprawach, 
odnowionych gniazdach i przegęszczonych samosiewach 
podokapowych. Na uprawach i w samosiewach mieszanych 
powinny być wykonane 2 lub 3 zabiegi pielęgnacyjne w 
odstępach co 4 lub 5 lat. 

Czyszczenia późne zaprojektowano w młodnikach 
przegęszczonych, zagroŜonych okiścią, lub teŜ gdy 
zachodziła potrzeba ochrony niektórych gatunków (głównie 
dębu) przed nadmierną konkurencją gatunków 
lekkonasiennych. Czyszczenia późne w drzewostanach o 
nieprawidłowym składzie gatunkowym naleŜy prowadzić pod 
kątem ochrony gatunków głównych występujących w 
niedoborze. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na gatunki 
występujące jednostkowo. W trakcie wykonywania 
czyszczeń jednogatunkowych młodników świerkowych 
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naleŜy pozostawić wszelkie domieszki, zwłaszcza gatunków 
liściastych. 

Wyprowadzanie gatunków głównych w górną warstwę 
młodnika, realizować naleŜy poprzez hamowanie wzrostu 
zbędnych domieszek (ogławianie), a nie przez ich wycinanie. 
Wycinanie zbędnych domieszek prowadzi bowiem do 
szkodliwych zjawisk hodowlanych, zwłaszcza wtórnego 
zachwaszczania się gleby i likwidacji osłony bocznej tak 
istotnej z punktu widzenia hodowlanego niektórych 
gatunków, np. dębu. 

Czyszczenie jako zabieg pielęgnacyjny nie moŜe 
wywołać gwałtownych zmian w środowisku leśnym. 
Przerwanie zwarcia wpływa ujemnie na wszystkie gatunki 
młodnika, ponadto gleba poprzez zwiększony dostęp światła 
zachwaszcza się i zadarnia. Zabiegi pielęgnacyjne powinny 
być umiarkowane, ale przeprowadzane często. Wykonanie 
czyszczenia nie powinno się rzucać w oczy. Młodnik po 
kilkakrotnym zabiegu, a równieŜ po zakończeniu całego cyklu 
pielęgnacyjnego powinien pozostać gęsty. 

Błędem jest wkraczanie z czyszczeniami do dolnych 
warstw młodnika, nie biorących działu w walce 
konkurencyjnej koron warstw górnych i szablonowe ich 
usuwanie. Tak wykonane czyszczenia niszczą strukturę 
warstwową młodnika, pozbawiając go jednocześnie czynnika 
pielęgnacyjnego w odniesieniu do gleby i pozostałych drzew. 
W niŜsze warstwy miodnika naleŜy wkraczać tylko wówczas, 
gdy musimy z nich usunąć drzewka groŜące chorobą 
infekcyjną. 

JeŜeli w młodniku z przewagą gatunków 
lekkonasiennych, występują gatunki główne w duŜym 
niedoborze, pielęgnacją naleŜy objąć tylko te fragmenty na 
których występują w składzie gatunki główne. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na pielęgnację 
mających zbyt małą powierzchnię młodników dębowych. 
Młodniki dębowe muszą być utrzymane w odpowiednim 
zwarciu. Wymagają one troskliwego pielęgnowania aby nie 
doszło do nadmiernego wybujania drzewek. Z drugiej strony 
zbyt rozluźnione zwarcie moŜe zahamować proces 
oczyszczania pni. Z tego powodu przerzedzanie 
zagęszczonych partii młodnika powinno następować 
stopniowo, do osiągnięcia odległości między drzewkami do 
około 1,5 m. JeŜeli dąb i inne gatunki główne są mocno 
przygłuszone przez gatunki lekkonasienne, to naleŜy je 
odpowiednio wzmocnić przez 3 - etapowe cięcia polegające 
na stopniowym przerzedzaniu głównej warstwy młodnika 
utworzonej z gatunków przedplonowych. Trzy etapy 
czyszczeń powinny zmieścić się w okresie 10 lat. W tym 
miejscu naleŜy wspomnieć o pielęgnacyjnej roli brzozy w 
pierwszych latach hodowli młodników dębowych. JuŜ stare 
zasady hodowli lasu wymieniały brzozę, a takŜe sosnę, jako 
najlepsze i najskuteczniejsze gatunki osłonowe w hodowli 
dębu. Tu naleŜy jednak pamiętać, Ŝe brzoza po 
wyprowadzeniu dębu na wysokość 2 - 2,5 m musi zostać 
usunięta. 

TrzebieŜe. Technika prowadzenia trzebieŜy, terminy jej 
wykonania i reakcje środowiska leśnego na zabiegi 
pielęgnacyjne są od dawna poznane. Zagadnienia te znane 
są administracji leśnej z wieloletniej praktyki i nie wymagają 
odrębnego komentarza. Zadania stawiane przed zabiegami 
trzebieŜowymi w lasach ochronnych są inne niŜ w lasach 
gospodarczych, gdzie podstawowym kryterium jest 
osiągnięcie maksymalnego przyrostu pełnowartościowego 
drewna. Podstawowym celem trzebieŜy w lasach rezerwatu 
jest wspomaganie naturalnych procesów ekologicznych w 
kształtowaniu i regeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych. Są 
to więc zabiegi pielęgnacyjne zdąŜające w kierunku 
unaturalnienia lasów zniekształconych, od regulacji składu 
gatunkowego w powiązaniu z typem zbiorowiska, poprzez 
kształtowanie struktury piętrowej lasu, do przygotowania 

środowiska leśnego i samego drzewostanu do pomyślnego 
przebiegu naturalnych procesów odnowieniowych. 

W celu ułatwienia określenia rodzaju zadań i celów 
stawianych przed zabiegami pielęgnacyjnymi w 
drzewostanach średnich i starszych klas wieku, 
wyróŜniono na potrzeby planu następujące zabiegi: 
  - trzebieŜe pozytywne późne - 4,71 ha, 
  - trzebieŜe stabilizacyjne - 7,56 ha. 

W wielu przypadkach projektowano trzebieŜe 
stabilizacyjne. TrzebieŜe te bardzo przypominają zasady 
tzw. trzebieŜy przerębowej, której celem jest uzyskanie 
urozmaiconej struktury pionowej drzewostanu. Mają one 
na celu stabilizację środowiska leśnego i przygotowanie 
drzewostanu do obsiewu i inicjacji odnowienia 
naturalnego. Były one projektowane w drzewostanach 
reprezentujących późne fazy regeneracji i okresowe fazy 
zastoju w procesach naturalnego odnowienia lasu. 

TrzebieŜy o charakterze naturalnym nie projektowano, 
zalecając jedynie kontrolę stanu sanitarnego lasu i usuwanie 
nadmiaru złomów, wywrotów i posuszu czynnego. 

Zgodnie za zaleceniami odnośnie prac planistycznych 
w lasach ochronnych (podobnie jak w lasach 
gospodarczych), plan ochrony rezerwatu nie określa masy 
przeznaczonej do wyjęcia w trakcie trzebieŜy. Jedną z 
przyczyn jest to aby nie sugerować administracji leśnej 
wskaźnika nasilenia trzebieŜy. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
intensywność trzebieŜy musi wynikać z osiągnięcia 
zamierzonych celów i znana będzie dopiero w momencie 
jej wykonywania. Podobnie naleŜy traktować zalecane w 
planie formy trzebieŜy. Jednocześnie, jeŜeli np. po 10 - 15 
latach obowiązywania planu pojawią się pod okapem 
drzewostanu wartościowe odnowienia naturalne, to moŜe 
zaistnieć konieczność wykonania cięć odsłaniających, a 
więc czynności o charakterze trzebieŜy stabilizacyjnej. 

 
5.3. Ochrona fauny 

 
Rezerwat powołano do ochrony zbiorowisk leśnych 

charakterystycznych dla Puszczy Boreckiej. Jest on jednak 
ostoją i miejscem bytowania wielu przedstawicieli krajowej 
fauny. Jej ochrona wiąŜe się z szeroko rozumianą stabilizacją 
i ochroną wszystkich podstawowych biocenoz rezerwatu. Ze 
względu na utrzymanie pełnej róŜnorodności fauny 
szczególnie waŜne jest: 
  - wykonanie w miarę pełnej inwentaryzacji i określenie 

gatunków będących przedmiotem szczególnej troski, 
  - stabilizacja stosunków wodnych, a zwłaszcza 

lokalnych cieków wodnych cieków wodnych, 
  - wzbogacenie nisz ekologicznych, w tym ochrona 

drzew murszastych, dziuplastych i martwych, 
  - ograniczenie penetracji rezerwatu do ściśle 

określonych tras i ścieŜek, zachowanie ciszy, 
  - przestrzeganie zakazów zawartych w akcie prawnym 

powołującym rezerwat. 
 

5.4. Ochrona przed szkodami ze strony czynników 
biotycznych i abiotycznych 
 

Przy pracach hodowlanych, ochronnych, w celu 
ograniczenia do minimum szkód w środowisku leśnym, 
zaleca się: 
  - dostosować okres pozyskania drewna, zaleŜnie od 

lokalnych uwarunkowań do terminów najmniejszego 
zagroŜenia lasu od owadów, wiatru i śniegu oraz 
moŜliwości wykorzystania przez zwierzynę płową 
cienkiej kory na drzewach leŜących, a takŜe do 
okresów nie kolidujących z porą wyprowadzenia lęgów 
przez ptaki, 

  - przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych i 
przebudowy drzewostanu naleŜy upewnić się czy na 
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terenie objętym zabiegami nie występują rośliny 
prawnie chronione i czy zmiana warunków 
środowiskowych nie wpłynie ujemnie na stan 
zachowania chronionej flory i fauny, 

  - stosować sortymentową metodę pozyskania drewna, 
polegającą na wyróbce drewna w drzewostanie,  

  - zrywkę drewna naleŜy prowadzić ciągnikami 
nasiębiernymi, po uprzednio wyznaczonych szlakach. 
W miejscach naraŜonych na duŜe szkody prowadzić 
zrywkę i wywóz drewna sprzęŜajem konnym,  

  - unikać metod wyznaczania i oznakowania drzew, 
polegających na ich ranieniu, 

  - powszechnie stosować środki techniczne chroniące 
pozostające na powierzchni drzewa przed 
uszkodzeniami powstającymi w trakcie zrywki, 

  - wprowadzić do powszechnego stosowania bioleje w 
piłach spalinowych i środkach technicznych w celu 
uniknięcia skaŜenia gleby, 

  - ograniczyć do minimum stosowanie preparatów 
chemicznych na korzyść biologicznych, przy 
zwalczaniu zagroŜeń. Przy konieczności uŜycia 
preparatów chemicznych stosować środki najmniej 
szkodliwe dla środowiska, 

  - w zabezpieczeniu upraw i młodników preferować 
środki mechaniczne, 

  - prowadzić monitoring techniczny i biologiczny w celu 
właściwego prognozowania zagroŜeń. W drzewostanach 
szczególnie naraŜonych na czynniki chorobowe 
zaprojektowano kontrolę stanu sanitarnego, 

  - dąŜyć do utrzymania liczebności szkodników na 
poziomie nie zagraŜającym wystąpieniu szkód 
istotnych (gradacji), 

  - w razie konieczności stosować biotechniczne metody 
ochrony lasu, między innymi wykorzystywać pułapki 
feromonowe uŜywane do zwalczania i prognozowania 
pojawu szkodników wtórnych, 

  - prowadzić aktywną ochronę drapieŜnej entomofauny, 
mogącej w określonych warunkach sprzyjać walce ze 
szkodnikami owadzimi. 

 
6. Metodyka i zakres prac 

 
Plan ochrony rezerwatu częściowego Borki wykonano 

na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora przyrody w 
Olsztynie. Zakres prac wynikał ze zlecenia i wzajemnych 
uzgodnień pomiędzy RDLP w Białymstoku, WKP i 
wykonawcą niniejszego planu. Merytoryczną podstawą 
wykonania planu ochrony były: 
  - Wytyczne sporządzania planów ochrony rezerwatów 

przyrody, MOŚ, ZNiL, Warszawa 1997, zatwierdzone 
do uŜytku słuŜbowego przez Głównego Konserwatora 
Przyrody, 

  - Wytyczne wykonywania zabiegów ochronnych w 
róŜnych typach rezerwatów przyrody, MOS, ZNiL, 
Warszawa 1997, zatwierdzone do uŜytku słuŜbowego 
przez Głównego Konserwatora Przyrody. 

  - Ustalenia robocze pomiędzy Zleceniodawcą i Autorem 
planu ochrony, 
W opracowaniu wykorzystano dostępne opracowania 

naukowe, publikacje i operaty urządzeniowe, między 
innymi: 
  - plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Borki na lata 1990-

1999, 
  - materiały terenowe z prac III rewizji urządzania lasu w 

Nadleśnictwie Borki na lata 2000-2009, 
  - mapy gospodarcze w skali 1:5000 z Nadleśnictwa 

Borki, 
  - mapy przeglądowe w skali 1:20000 z Nadleśnictwa 

Borki, 

  - rejestr powierzchniowy gruntów nadleśnictwa Borki wg 
stanu na 1.01.2000 r., 

  - plan urządzenia lasu rezerwatu przyrody Borki na lata 
1989-1998, 

  - materiały archiwalne RDLP w Białymstoku, 
  - materiały ze zbiorów WKP w Olsztynie,  -  materiały 

Nadleśnictwa Borki, 
  - materiały własne autora planu. 

Prezentowany plan ochrony rezerwatu jest trzecim z 
kolei dokumentem określającym zasady postępowania 
ochronnego. Pierwszy plan urządzania gospodarstwa 
rezerwatowego Borki na okres 1971-1980 sporządzony 
przez Polakowskiego zaginął. 

Podkłady kartograficzne. Jako podkład kartograficzny 
wykorzystano zaktualizowany wyrys z mapy gospodarczej 
w skali 1:5000 (arkusz Nr 1) obrębu leśnego Borki, 
wykonany przez Biuro Urządzania Lasu I Geodezji Leśnej 
w Białymstoku dla potrzeb III rewizji urządzania lasu. 

Inwentaryzacje drzewostanów przyjęto z prac IIl rewizji 
urządzania lasu Nadleśnictwa Borki. Skład gatunkowy, zapas 
i podstawowe parametry taksacyjne drzewostanów określone 
były metodą statystyczno-matematyczną na podstawie sieci 
prób relaskopowych. Dla kaŜdego z drzewostanów 
zaprojektowano zabiegi ochronne. Propozycje zabiegów 
uzyskały akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody 
w Olsztynie, przedstawicieli Nadleśnictwa Borki i 
merytorycznych wydziałów RDLP w Białymstoku. W 
tradycyjnym układzie opisu taksacyjnego wprowadzono 
zmiany polegające na określeniu na gruncie, dla kaŜdego 
wyłączenia typu zbiorowiska leśnego, procesu 
dynamicznego i fazy rozwojowej drzewostanu. Podstawą 
opracowania dynamiki roślinności były między innymi prace 
Falińskiego J. B. (1991). Fazy rozwojowe drzewostanów 
opisano w oparciu o klasyfikację Leibundguta H. (1959), w 
modyfikacji Miścickiego S. (1994). Zasady ochrony 
ekosystemów leśnych formułowano zgodnie z przedmiotem i 
celem ochrony - uwzględniając wyniki badań naukowych 
prowadzonych w lasach rezerwatowych (Sokołowski A. W. 
1995). W opisach taksacyjnych, mapach tematycznych i 
planach stosowano skróty i symbole przyjęte z Instrukcji 
Urządzenia Lasu (IBL 1990). Wykaz skrótów i symboli 
stanowi załącznik do niniejszego planu ochrony. 

Kartowanie i opis gleb przyjęto z poprzedniego planu 
ochrony rezerwatu modyfikując opisy odkrywek i wierceń 
glebowych o obowiązujące aktualnie „Zasady kartowania 
siedlisk leśnych" (Mąkosa K. i inni Warszawa 1994). Przyjęto 
równieŜ następujące analizy laboratoryjne i wyliczenia: 
  - skład granulometryczny metodą Cassagrande'a w 

modyfikacji Prószyńskiego, 
  - pH w H2O i KC1 potencjometrycznie, 
  - zawartość CaCo3 metodą Scheiblera, 
  - metaliczne kationy wymienne fosforu, magnezu i 

potasu,  
  - sumę metalicznych kationów wymiennych z 

wyliczenia,  
  - azot ogólny metodą Kjeldahla 
  - węgiel zmodyfikowaną metodą Tiurina, w poziomie O 

metodą Altena, 
  - kwasowość hydrolityczną i sumę kationów 

zasadowych metodą Kappena, 
  - próchnicę oraz C:N z wyliczenia. 

Klasyfikację gleb skorygowano wg aktualnej systematyki 
gleb Polski (PTG Warszawa, 1989). Podstawową jednostką 
kartograficzną gleb był podtyp gleby. Granice podtypów gleb 
wykreślono szkicowo, lecz moŜliwie najdokładniej, w oparciu 
o widoczną sieć rozgraniczeń terenowych. Opis odkrywek 
glebowych wraz z analizami zamieszczono w III części planu. 
Lokalizację punktów badań terenowych przedstawiono na 
mapie gleb. 
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Zdjęcia florystyczne wykonano w oparciu o 
zmodyfikowaną metodę Braun-Blanqueta. Opis runa w 
fitocenozach o wyraźnie zaznaczonych aspektach 
sezonowych wykonano dwukrotnie. Łącznie wykonano 61 
zdjęć florystycznych. Lokalizację zdjęć zamieszczono na 
mapie zbiorowisk roślinnych. 

Materiały kartograficzne. W ramach dokumentacji 
kartograficznej wykonano: 
  - mapę gospodarczą w skali 1:5000, 
  - mapę przeglądową drzewostanów w skali 1:5000, 
  - mapę przeglądową zbiorowisk roślinnych w skali 

1:5000, 
  - mapę faz rozwojowych drzewostanów w skali 1:5000, 
  - mapę gleb w skali 1:5000. 
 

7. Streszczenie 
 

7.1. PołoŜenie, powierzchnia i formy własności gruntu 
 

Rezerwat przyrody „ Borki" połoŜony jest w 
województwie Warmińsko-Mazurskim, powiecie GiŜycko, 
w gminie Kruklanki. 

Powierzchnia rezerwatu wynosi 235,04 ha, w tym 
227,62 ha to grunty leśne, 7,04 ha związane z lasem i 
0,38 ha to powierzchnia nieleśna (droga). Rezerwat w 
całości stanowi własność Skarbu Państwa, w zarządzie 
Nadleśnictwa Borki i obejmuje poniŜsze oddziały tego 
Nadleśnictwa: 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
 

7.2. Cele ochrony rezerwatu 
 

Celem ochrony rezerwatu „Borki" jest zachowanie 
specyficznych dla tego regionu naturalnych, dobrze 
zachowanych zbiorowisk leśnych. Przyroda rezerwatu na 
duŜą wartość naukową (stąd został opisany przez 
Polakowskiego w 1962 roku nowy dla Europy zespół 
świerczyny bagiennej), dydaktyczną i praktyczno-leśną, ze 
względu na dobrze rozwijające się naturalne odnowienie 
drzew. Rezerwat ze względu swoje walory prezyrodnicze 
kwalifikuje się do włączenia w Europejską sieć 
Ekologiczną Natura 2000. 
 

7.3. Obszary ochrony rezerwatowej wg form ochrony 
czynnej 
 

Obszar rezerwatu „Borki" w całości jest objęty ochroną 
częściową. W jej ramach wyróŜnia się następujące rodzaje: 
  a) ochrona zachowawcza, gdzie nie przewiduje się 

Ŝadnych czynności gospodarczych wynosi 42,74 ha, 
  b) ochrona czynna kreatywna, której celem jest 

kształtowanie właściwej struktury drzewostanów, 
obejmuje ona: 
- czyszczenia wczesne - 1,27 ha,  
- czyszczenia późne - 5,07 ha, 
- trzebieŜe w przegęszczeniach - 7,56 ha, 
- trzebieŜ pozytywna - 4,71 ha, 
- trzebieŜ stabilizacyjna - 7,56 ha 

Razem                        68,91 ha 
 
  c) ochrona profilaktyczna, to jest monitoring rozrodu 

szkodników owadzich i grzybowych zaprojektowano 
na powierzchni 167,54 ha. 

 
7.4. Sposoby minimalizacji zagroŜeń rezerwatu 

 
Przeprowadzona analiza stanu lasu w rezerwacie w 

ostatnim dziesięcioleciu wykazała, Ŝe główne cele ochrony 
rezerwatu nie zostały zagroŜone, a odwrotnie kondycja 
przyrody się polepszyła. WyraŜa się to zwiększeniem zapasu 
i średniego wieku drzewostanów, stopniowe ustępowanie z 

jego składu świerka i wejście na jego miejsce gatunków 
liściastych. Umacnia się zatem jego charakterystyczny profil 
grądowy, właściwy dla jego gleb i siedlisk. Wszystkie 
występujące w rezerwacie zespoły roślinne uwypukliły swój 
indywidualny, właściwy im charakter florystyczny. WyraŜa się 
to poprzez zwiększenie wartości współczynnika „D" przez 
ostatnie 10 lat dla panujących w nim grup syngenetycznych. 
Zmalała natomiast wartość „D" dla gatunków 
towarzyszących. Wskazuje to, Ŝe dotychczasowa 
gospodarka w rezerwacie dobrze słuŜy jego przyrodzie. 
Pomyślnie przebiega równieŜ naturalne odnowienie drzew, 
zapewniając trwałość wszystkim występującym tu 
syntaksonom. Jedynym zagroŜeniem dla rezerwatu mogą 
być gradacje szkodliwych owadów i grzybów w jego 
granicach, lub jego sąsiedztwie. Problemowi temu naleŜy 
poświęcić szczególną uwagę, poprzez odpowiednie 
monitorowanie rezerwatu i jego otoczenia. 
 

7.5. Program działań ochronnych 
 

Na pierwsze miejsce wysuwa się monitorowanie 
ochronne szkodników owadzich i grzybowych. W rezerwacie 
obszar ich w jednym roku określono na 167,54 ha. W 
otoczeniu rezerwatu powierzchnia ta wzrośnie co najmniej 
dwukrotnie. Technikę działań kontrolnych reguluje „Instrukcja 
ochrony lasu" obowiązująca w PGL. 

Kształtowanie struktury upraw i młodników obejmuje 
26,17 ha i nie odbiega istotnie od tych czynności 
wykonywanych w Nadleśnictwie. 

W drzewostanach rezerwatu wiele drzew obumiera, 
wywraca się i gnije. Nie naleŜy ich uprzątać za wyjątkiem 
tzw. „czynnego posuszu świerka". Drzewa obumarłe 
istotnie zwiększają róŜnorodność biologiczną rezerwatu. 

W rezerwacie nie naleŜy zakładać paśników dla 
zwierzyny (Ŝubry, jelenie, dziki) i baczyć aby zwierzęta te 
nie gromadziły się masowo na jego terenie. 
 

7.6. Udostępnienie rezerwatu dla nauki, dydaktyki i 
turystyki 
 

W rezerwacie prowadzonych jest szereg prac 
naukowych. Szczególnie zainteresowani są nimi 
pracownicy Instytutu Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Mazursko-Warmińskiego i Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Prace te mają placet wojewódzkiego 
konserwatora przyrody, nie zawsze jednak uzgadniane są 
z Nadleśnictwem. Stan ten naleŜy w przyszłości naprawić. 

Rezerwat nie powinien być udostępniony dla turystyki 
masowej, zbioru grzybów, owoców leśnych itp. Z uwagi na 
bogactwo rezerwatu i jego rozległy teren winne w nim być 
wytyczone ścieŜki dydaktyczne dla turystów 
kwalifikowanych. Wytyczenie ścieŜek dydaktycznych i ich 
oznakowanie winno być efektem specjalnego 
opracowania. Zwiedzanie rezerwatu winno być zgłoszone 
w Nadleśnictwie Borki w Kruklankach. 
 

7.7. Ustalenia dla miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Obecny stan ochronny rezerwatu przyrody Borki nie 
wymaga szczególnych rozwiązań poprzez ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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II. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZABIEGÓW PIEL ĘGNACYJNO-OCHRONNYCH 
Plan 

Pow. w ha Opis zalecanych czynności 
Lokaliza

cja Skrócony opis fitocenoz Fazy rozwojowe 
manipulac zredukow.  

rok 

6a 4 Lp 3 Św 1 Kl 135 l., 1 Św 951., 1 Db 165 l., zd. 
0,3; faza zrównowaŜenia, Lśw 18,36  Kontrola stanu sanitarnego. Usuwanie złomów, 

wywrotów i posuszu 

2000 95,77 Sw 
2002 Św 145,41 
2003 Św 158  
2004 Św 47,41 

6b 3 Lp 2 Js 1 Ol 105l., 3 Ol 75 l., 1 Ol 65l., zd. 0,8; 
faza zrównowaŜenia, Lw 0,97  Bez zabiegów 2002 Św 11,77 

2003 Św 4,20 

6c 8 O1l Js 80 l., 1 Js 35l., zd. 0,9; faza optymalna 
późna, Ol 0,60  Bez zabiegów  

6d 5 Sw 1 Lp 1 Brz 115l., 2 Sw 80 l., 1 Lp 60l., zd 
0,8 faza zrównowaŜenia, Lśw 

3,18  Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu 

2002 Sw 28,81 
2003 Św 84,77 
2004 Św 71,09 

6f 8 Js 145 l., 1 Ol 1 Js 115 l. zd. 0,8; faza 
zrównowaŜenia, OlJ 0,45  Bez zabiegów  

6g 8 Ol 75 l., 1 Js 1 Ol 120 l., zd. 0,8; faza 
optymalna późna, OlJ 1,08  Bez zabiegów  

7a 5 Ol 75 l., 5 Ol 115 l., zd 0,7; faza optymalna 
późna, Ol 2,87  Bez zabiegów  

Strefa ochrony ścisłej bociana czarnego 2003 180,13 Św 

7b 3 Św 115 l., 2 Lp 1 Js 145l. 1Kl, 1Os, 1Js 90 l., 1 
Gb 165 l., zd 0,8; faza zrównowaŜenia, Lśw 3,91  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu 

2002 Sw 146,5 
2003 Św 58 1,81 
2004 Św 58,1 

7c 6 Ol 1 Sw 1 Js 75l., 1 Js 1 Ol 110 l., zd 0,8; faza 
zrównowaŜenia, OlJ 0,48  Bez zabiegów 2003 Św 10,70 

7d 6 Św 115 l., 2 Brz 2 Św 75l., zd 0,8; faza 
optymalna późna, BMb 0,54  

Kontrola stanu sanitarnego.  
TrzebieŜ stabilizacyjna. CP, w zwartych kępach 

podrostu Św 

 

7f 5 Św 2 Lp 1 Brz 85 l., 1 Św 120l., 1 Db 180l., zd. 
0,8 faza o wczesna, Lśw 1,62  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 
2002 Św 70,84 
2003 24,94 

7g 4 Lp 2 Sw 110 l.,3 Lp 70 l., 1 Db 140 l., zd. 0,8; 
faza zrównowaŜenia, Lśw 

0,40  Bez zabiegów 
Strefa ochrony ścisłej bociana czarnego 

 

7h 9 Św 110l., 1 Św 80l., zd. 0,4; faza terminalna 
późna, BMb 2,72  Bez zabiegów  

Strefa ochrony ścisłej bociana czarnego 

2000 179,5  
2002 Św 26,52 
2003 Św 131,96  
2004 Św 7,97 

7i 6 Ol 80 l., 2 Ol 2 Św 100 l., zd. 0,5; faza 
terminalna wczesna, Ol 0,68  Bez zabiegów  

7j 3 Lp 2 Db 1 Sw 105 l., 2 Js 1 Gb 85 l., 1 Lp 65 l., 
zd. 0,9 faza zrównowaŜenia, Lśw 2,58  Kontrola stanu sanitarnego. 

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 2002 Św 23,68 

7k 6 Gb 1 Sw 1 Kl 125 l., 1Lp 50 l., Js 85l., zd. 0,6; 
faza terminalna wczesna, Lśw 

3,10  Bez zabiegów 2002 Św 69,74 
2003 Św 189,22 

8a 3 Db 3 Ol 3 Js 1 Św 10 l., zd. 0,9; faza 
młodociana, Lśw 0,55  CP 2003 Św 8,96 

8b 6 Św 2 Lp 1 Brz 110l., 1 Św 65l., zd. 0,7; faza 
zrównowaŜenia, Lśw 6,90  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

2000 94,91 Sw 
2002 382,9 Św 
2003 Św 75,81 
2004 Św 13,12 

8c 7 Js 1 Lp 1 Sw 120l., 1 Lp 70l., zd. 0,6; faza 
zrównowaŜenia, Lw 0,93  Bez zabiegów.  

8d 
6 Św 1 Lp 110 l., 1 Brz 1 Św 1 Lp 80 l., zd. 0,6 
faza zrównowaŜenia, Lśw 7,05  

Kontrola staną sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

2000 154,96 Sw + 
7,57 Js 
2002 Św 598,63 
2003 Św 529,45 
2004 Św 115,07 

8f 9 Ol 1 Brz 75l., zd. 0,8; faza optymalna wczesna, 
Ol 5,98  Bez zabiegów  

Strefa ochrony ścisłej ptaków chronionych 
2002 Św 112,51 
2003 Św 114,83 

8g 6 Sw 1 Kl 1 Lp 1 Js 115 l., 1 Gb 75 l, zd. 0,9 faza 
zrównowaŜenia, Lśw 1,01  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 
2003 9,82 Św  
2004 Św 12,12 

8h 5 Db 1 Lp 110 l., 2 Brz 2 Gb 80 l., zd. 0,2 faza 
inicjalna, Lśw 

1,27  Do obsiewu naturalnego.  
CW. 

 

15 a 5 Lp 2 Gb 1 Sw 115 l, 1 Lp 65 l., 1 Kl 85 l., zd. 
0,8; faza zrównowaŜenia, Lśw 3,54  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 
2002 Św 37,76 
2003 Św 165,26 

15 b 4 Ol 30 l., 3 Ol 20 l., 2 Ol 1 Brz 15 l., zd. 0,6 faza 
młodnikowa. OlJ 0,40  Bez zabiegów,  

15 c 4 Św 2 Lp 1 Gb 120 l., 1 Św 145 l., 1 Lp 1 Św 
75l, zd. 0,8 faza zrównowaŜenia, Lśw 

3,20  Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

2000 69,71 Sw  
2002 Św 9,66  
2003 Św 209,66  
2004 62,02 

15 d 6 Św 3 Ol 100 l, 1 Ol 60l. zd. 0,4; faza inicjalna, 
BMb 

1,74  Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

2002 Sw 53,65 
2003 Św 145,31 
2004 Św 45,74 

15 f 
4 Św 4 Lp 1 Gb 115 l., 1 Lp 55 L, zd. 1,0; faza 
zrównowaŜenia, Lśw 6,75  

Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

2000 8,13 Sw 
2001 9,13 Św  
2002 Św 123,34 Kl 1,84  
2003 Św 195,93 
2004 Św 71,03 

15g 
8 Św 100l., 2 Św 75 l.; zd. 0,6; faza terminalna 
wczesna, BMb 3,24  

Kontrola stanu sanitarnego.  
TrzebieŜ stabilizacyjna. CP w podrostach Sw. 

2000 144,31 Sw +  
0,65 Db  
2002 św 56 
2003 Św 161,24 
2004 Św 81,23 

15 h 3Św 2 Js 1 Ol 110 l., 1 Św 1Ol 1Js 70 l., 1 Lp 
50l., zd. 0,8 faza zrównowaŜenia, BMb 

1,80  
Kontrola stanu sanitarnego.  

TrzebieŜ stabilizacyjna. 
CP w zwartych kępach Św. 

2004 Św 13,63 

15 i 6 Ol 1 Js 75 l., 2 Św 105 l., 1 Św 50 l., zd. 0,8; 
faza optymalna późna, Ol 

0,35  Bez zabiegów.  

15j 4 Św 20 l., 2 Św 1 Brz 1 Ol 15 l., 1 Św 1 Brz 10l., 
zd. 0,9 faza młodnikowa, BMb 0,64  CP. 2002 Św 36,70 

2003 Św 32,63 

15 k 9 Db 1 Sw 100 l., zd. 0,8; faza optymalna 
wczesna, Lśw 1,54  TrzebieŜ późna pozytywna na korzyść Db. 2002 Św 50,26 

15 l 8 Św 100 l., 2 Św 70 l., zd. 0,5; faza terminalna 1,40  Kontrola stanu sanitarnego.  2003 Św 52,68  
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wczesna, BMb TrzebieŜ stabilizacyjna.  
CP w zwartych kępach podr. Sw 

2004 Św 60,19 

16 a 
4 Lp 1 Kl 120 l., 2 Lp 1 Św 1Db 155 l., 1Gb 90l., 
zd. 1,0 faza zrównowaŜenia, Lśw 28,76  

Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

2000  
2002 Św 716,75  
Brz 0,84 
2003 Św 776,6 Lp 1,88   
2004 Św 106,51 

16 b 6 Brz 2 Ol 1 Św 15l., 1Św 30 l., zd. 0,8; faza 
młodnikowa, LMb 0,87  CP  

16 c 4 Ol 1 Sw 1 Js 100 l., 4 Ol 70 l., zd. 0,7; faza 
optymalna późna, OlJ 7,30  Bez zabiegów Strefa ochrony ścisłej ptaków 

chronionych. 
2000 51,98 Św  
2002 Św 66,06 

16 d 3 Św 3 Brz 25 l., 3 Św 20l. 1 Św 35 I., zd. 0,8; 
faza młodnikowa, BMb 1,31  Bez zabiegów. 2003 Św 28,30 

16 f Db 100 l. zd. 0,7; faza zrównowaŜenia Lśw 0,44  TrzebieŜ późna pozytywna.  
16 g Halizna. faza terminalna późna, Ol 0,56  Pozostawić jako zbiornik retencyjny.  

16 h 4 Św 1 Ol 12 l., 3 Db 1 Brz 7 l., 1 Św 25l., zd. 
0,9; faza młodnikowa, LMśw 

0,62  CP. 2003 Św 15,90 

17 a 4 Lp 2 Sw 1 Gb 135 l., 1 Lp 1 Gb, 1Kl 105l., zd. 
0,9; faza zrównowaŜenia Lśw 5,92  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

2000 22,38 Św  
2002 Św 79,06  
2003 Św 153,27 

17b 5 Ol 90 l., 5 Ol 110 l. zd. 0,9; faza 
zrównowaŜenia OlJ 3,07  Bez zabiegów ochronnych. 2002 Sw 66,87  

2003 Św 153,27 

17c 8 Ol 1 Sw 1 Brz 90 l. zd. 0,6; faza optymalna 
późna, Ol 

2,35  Bez zabiegów.  
Ostoja ptaków chronionych. 

2002 Św 24,05 

17 d 4 Lp 3 Sw 135 l., 2 Lp 85 l. 1 Lp 55 l., zd. 1,0; 
faza zrównowaŜenia, Lśw 1,48  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 
2002 Św 8,71  
2003 Św 19,70 

18 a 5 Lp 2 Kl 1 Św 135l., 2 Lp 170 l., zd. 0,7; faza 
zrównowaŜenia, Lśw 11,39  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

2000 92,93 Św  
2002 Św 369,62 Db 3,48  
2003 Św 242,98 
2004 Św 67,68 

18 b 4 Lp 2 Św 165 l., 2 Lp 95.l., 1 Gb 1 Kl 125 l., zd. 
0,7; faza zrównowaŜenia, Lśw 7,82  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 
2002 Św 145,06 
2003 Św 76,35 

18 c Ol 70 l., zd. 0,8; faza optymalna wczesna, Ol 0,67  Bez zabiegów.  

18 d Płazowina. 6 Lp 2 Kl 2 Gb 125 l., zd. 0,2; faza 
terminalna późna, Lśw 1,42  Pozostawić do sukcesji naturalnej.  

19 a 
4 Lp 2 Św 1 Gb 1 Kl 1 Js 125l., 1 Św 95l., zd. 
0,6; faza zrównowaŜenia, Lśw 15,73  

Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego. 

2000 126,27 Św + 7,96 Js  
2001 18,95 Św  
2002 Św 652,99 Brz 1,35 
Db 4,33 Kl 2,74 Lp 51,01  
2003 Św 195,31 Lp 0,94  
2004 Św 44,73 

20 a 
3 Lp 1 Św 1 Js 120 l., 2 Gb 145 l., 2 Lp 1Gb 65l., 
zd. 0,9 faza zrównowaŜenia, Lśw 12,44  

Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego. 

2000 30,53 Św  
2001 41,53 Św  
2002 Św 543,13 
2003 Św 191,47 
2004 Św 161,95 

20 b 4 Św 3 Db 3 Ol 11 l., zd. 0,8; faza młodnikowa, 
Lśw 0,21  CP.  

20 c 6 Ol 120l., 3 Ol 80l, 1 Ol 30l., zd. 0,6; faza 
terminalna wczesna, Ol 1,32  Bez zabiegów. 2002 Św 60,92 

20 d Ol 80 l, zd. 0,8; faza optymalna późna, Ol 0,44  Bez zabiegów.  

20 f 3 Db 3 Sw 1 Ol 1 Brz 12 l, zd. 0,9; faza 
młodnikowa, Lśw 0,48  CP. 2002 Św 11,16 

20 g 
4 Św 155l., 2 Lp 1 Św 1 Kl 120l., 1 Gb 50l., 1 Św 
70l. zd. 1,1; faza zrównowaŜenia, Lśw 1,77  

Kontrola stanu sanitarnego. 
 Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego. 

2000 81,67 Św + 
0,56 Brz  
2001 4,03 Św  
2002 Św 38,01 Brz 0,94  
2003 Św 4, 14 

20 h 4 Św 3 Ol 120l, 2 Św 70l, 1 Ol 50 l., zd. 0,6, faza 
terminalna wczesna, BMb 0,58  

Kontrola stanu sanitarnego.  
TrzebieŜ stabilizacyjna CP w zwartych kępach 

podrostów. 

 

21 a 8 Gb 1 Js 1 Św 145 l, zd. 0,6; faza 
zrównowaŜenia, Lśw 13,66  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

2002 Św 165,95 
2003 Św 151,09  
2004 Św 32,21 

21 b 9 Db 80 l., 1 Brz 60 l., zd. 0,8; faza optymalna 
wczesna, Lśw 2,13  TrzebieŜ późna pozytywna.  

22 a 
2 Św 3 Brz 3 Lp 110l., 2 Św 90l., zd. 0,5; faza 
zrównowaŜenia, Lśw 8,73  

Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego. 

2000 29,98 Sw  
2002 Św 111,74 Db 2,89 Js 
9,81  
2003 Św 73,65  
2004 Św 90,64 

22 b 7 Db 1 Gb 1 Św 11 l., 1 Ol 8l., zd. 1,0; faza 
młodnikowa Lśw 1,70  CP.  

22 c 5 Ol 5 Js 80 l., zd. 0,8; faza optymalna wczesna, 
O 1J 

2,02  Bez zabiegów.  

 
W ramach planu ochrony ekosystemów leśnych rezerwatu Borki zaprojektowano: 

 
rodzaj zabiegu powierzchnia w ha 

Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

167,54 

Bez zabiegów 17,87 
Bez zabiegów Strefa ochrony ptaków chronionych 21,62 
TrzebieŜ stabilizacyjna  
CP w zwartych kępach podrostów 

7,56 

TrzebieŜ późna pozytywna 4,71 
Czyszczenie późne 5,07 
Czyszczenie wczesne (1,27) 
Pozostawić do obsiewu naturalnego 1,27 
Pozostawić do sukcesji naturalnej 1,42 
Pozostawić jako zbiornik retencyjny 0,56 
RAZEM 227,62 
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II SZCZEGÓŁOWY PLAN OCHRONY REZERWATU 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Opis ogólny rezerwatu 
1.1. Rys historyczny, podstawa prawna i cel utworzenia 

rezerwatu 
Rezerwat Dziki Kąt jest połoŜony we wschodniej części 

Puszczy Rominckiej, podzielonej granicą państwową 
pomiędzy Polskę i Rosję (Obwód Kalinigradzki). Obszar ten 
leŜy na terytorium dawnych Prus KsiąŜęcych, które od 1657 
roku stanowiły autonomiczną część państwa brandenbursko-
pruskiego. Po dołączeniu do nich Warmii znane były pod 
nazwą Prus Wschodnich. Pod względem własnościowym 
Puszcza Romincka do 1917 roku stanowiła własność 
cesarzy niemieckich. Po I wojnie światowej przeszła na 
własność państwa. W 1938 roku Puszcza wyłączona została 
z bezpośredniej administracji leśnej i podporządkowana 
urzędowi łowieckiemu w Berlinie. Bezpośrednim 
administratorem, który zastrzegł sobie wyłączność polowań 
na jej terenie był H. Gering. 

Lasy puszczańskie od dawna stanowiły teren hodowli 
zwierzyny łownej oraz reprezentacyjnych polowań, a 
głównym celem gospodarki było łowiectwo. Do dnia 
dzisiejszego rozsiane są po Puszczy głazy upamiętniające 
polowania cesarzy niemieckich. 

Wysoki stan zwierzyny łownej, a w szczególności jeleni 
łosi, spowodował duŜe szkody w odnowieniach gatunków 
liściastych, co nie pozostało bez wpływu na obecny skład 
gatunkowy drzewostanów Puszczy. RównieŜ znaczne 
szkody poniosły drzewostany iglaste. Dziś jeszcze jest wiele 
świerków z martwicą boczną pni po spałowaniu przez 
zwierzynę. Szkody starano się zmniejszyć poprzez grodzenie 
upraw i całego kompleksu leśnego. 

UŜytkowanie lasu prowadzono zrębami zupełnymi z koleją 
rębu w gospodarstwie zrębowym sosnowym 120 lat, 
świerkowym 80 lat. Lite świerczyny uszkodzone spałowaniem 
stwarzały dogodne warunki do masowej rozmnoŜy owadów. 
Gradacje brudnicy mniszki wystąpiły w latach 1974-1978, 
1897-1902, 1906-1913, 1933-1937. Gradacjom brudnicy 
towarzyszyły masowe pojawy kornika drukarza. RównieŜ po 
ostatniej wojnie światowej, na skutek nagromadzenia 
znacznych ilości ściętego drewna i zniszczenia sieci rowów 
melioracyjnych, nastąpił masowy rozród korników. 

Rezerwat Dziki Kąt został utworzony w 1974 roku. Jego 
formalne uznanie nastąpiło, na mocy Zarządzenia Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 
roku (M. P. Nr 5, poz. 38, p. 11). Pełny tekst Zarządzenia 
zamieszczono w części dokumentacyjnej niniejszego planu 
ochrony. Rezerwat jest objęty ochroną częściową. Jest 
rezerwatem leśnym - typ L (lasów i borów), w podtypie Ini 
(lasów nizinnych), połoŜonym we wschodniej części 
zwartego kompleksu lasów Puszczy Rominckiej. 

Rezerwat utworzono „w celu zachowania, ze względów 
naukowych i dydaktycznych drzewostanów sosnowo-
świerkowych naturalnego pochodzenia w Puszczy Rominckiej". 

1.2. Znaczenie rezerwatu w krajowym systemie 
ochrony przyrody 

Rezerwat spełnia doniosłą rolę w zachowaniu i ochronie 
naturalnych zbiorowisk leśnych zarówno w Puszczy 
Rominckiej jak i w regionie całej Polski Północno-
Wschodniej. W istotny sposób uzupełnia sieć leśnych 
rezerwatów przyrody zarówno Dzielnicy Pojezierza 
Mazurskiego jak i Krainy Mazursko-Podlaskiej. Rezerwat jest 
obiektem unikalnym zarówno w skali regionu jak i Polski. 
Wynika to zarówno z historii lasów rezerwatowych, 
powstałych prawie w całości w sposób naturalny jak i 
dorodnego drzewostanu sosnowo-świerkowego w wieku 130 
- 150 lat. Wartość rezerwatu podnosi obecność świerczyny 
bagiennej, boru łochyniowego i występowanie szeregu roślin 
rzadkich i chronionych. 

1.3. PołoŜenie rezerwatu 
Rezerwat połoŜony jest w województwie Warmińsko-

Mazurskim, w powiecie Gołdap, w gminie Dubeninki, 7 km na 
zachód od Zytkiejm. Pod względem administracyjno-leśnym 
połoŜony jest na terenie nadleśnictwa Gołdap, w obrębie 
leśnym Zytkiejmy, w Leśnictwie Dziki Kąt, w gminie 
Dubeninki, w oddziałach 69 (część), 70. Siedziba 
nadleśnictwa mieści się w Gołdapi ul. 1 Maja 33. 
Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Gołdap mgr inŜ. Andrzej Krajewski. 

Usytuowanie rezerwatu na tle Puszczy Rominckiei i 
najbliŜszych okolic przedstawia ryc. 1 
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1.4. Stan posiadania i stosunki własnościowe 
 

Powierzchnia ogólna rezerwatu Dziki Kąt wynosi  
34,65 ha i jest większa od powierzchni wykazanej w 
„Zarządzeniu..." o uznaniu za rezerwat przyrody o 0,55 ha. 
Podstawą do ustalenia faktycznej powierzchni rezerwatu 
posłuŜyły podkłady geodezyjne, zaktualizowane w 1982 roku 
przez dział geodezji BULiGL w Białymstoku na potrzeby 
urządzania lasu Nadleśnictwa Gołdap. Powierzchnia ta była 
przyjęta równieŜ w ostatnim planie urządzania rezerwatu na 
lata 1984-1993, zatwierdzonym do uŜytku słuŜbowego przez 
Naczelnego Konserwatora Przyrody.  

Na ogólną powierzchnię rezerwatu - 34,65 ha składają się:  
  - grunty leśne (drzewostany) 33,64 ha, 
  - grunty leśne związane z gospodarką leśną 1,01 ha 

(linie podziału powierzchniowego 0,54 ha oraz drogi 
leśne 0,47 ha). 

 
Wszystkie grunty wchodzące w skład rezerwatu 

naleŜą do Skarbu Państwa i administrowane są przez 
Nadleśnictwo Gołdap, wchodzące w skład Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. 
 

1.5. Opis granic i gruntów przyległych 
 

Rezerwat połoŜony jest we wschodniej części 
zwartego kompleksu lasów Puszczy Rominckiej. Ze 
wszystkich stron otoczony jest lasami gospodarczymi 
Obrębu śytkiejmy. Długość granic rezerwatu wynosi  
3,03 km. Granicę zachodnią, północną i południową 
stanowią linie podziału powierzchniowego. Od wschodu 
rezerwat graniczy początkowo z młodnikami i dalej w 
kierunku południowym z zarastającą łąką, przez środek 
której przebiega rów melioracyjny. Granice rezerwatu są 
pomalowane zieloną farbą i dobrze widoczne. 
 

1.6. Podział powierzchniowy 
 

Podział powierzchniowy rezerwatu stanowi integralną 
część podziału obrębu śytkiejmy. Opiera się on o sieć linii 
ostępowych biegnących ze wschodu na zachód i 
prostopadłych do nich linii oddziałowych. Linie podziału 
powierzchniowego są dobrze widoczne w terenie. Sieć 
podziału powierzchniowego jest utrwalona w terenie 
słupami granitowymi. 
 

1.7. Stan środowiska w rejonie rezerwatu 
 

Szczegółowa ocena stanu środowiska w odniesieniu do 
całego województwa prezentowana jest w publikacjach 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Olsztynie. Wynika z nich, Ŝe jest to obszar o najniŜszym 
zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Z danych Stacji 
Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka 
w Diablej Górze, połoŜonej najbliŜej od granic rezerwatu 
Boczki, wynika, Ŝe największy udział w zanieczyszczeniu 
powietrza atmosferycznego w rejonie puszczy mają dalekie 
źródła emisji (Degórska A., Prządka Z., ŚnieŜek T. śarska B., 
1997). Powodują one roczne stęŜenie SO2 w wysokości 
około 4 mg/m3, co stanowi 61,6% stęŜenia sumarycznego. 
Źródła zanieczyszczeń średniego zasięgu powodują średnie 
roczne stęŜenie SO2 w wysokości 1,8 mg/m3 (27,6% 
stęŜenia sumarycznego) i źródła lokalne stanowią 10,8% 
zanieczyszczeń w stosunku rocznym. Średnie miesięczne 
stęŜenia związków siarki były wyŜsze w miesiącach 
zimowych, największe w lutym - 7,05 mg/m3 i pozostałych 
miesiącach zimowych, a najmniejsze w lipcu - 0,45 mg/m3. 
Wzrost stęŜeń SO2 notowano przy napływie mas powietrza z 
południowego wschodu, południa i południowego zachodu. 
Średnioroczne stęŜenie NO2 w powietrzu wynosiło w 1998 r. 

4,7 mg/m3, z maksimum w styczniu i grudniu i minimum od 
kwietnia do sierpnia. 

Koncentracja metali cięŜkich w opadach atmosferycznych 
była w 1998 r. najniŜsza w Polsce i wynosiła: kadm - 2,9 
mg/l, ołów - 3,1 mg/l, cynku - 112,8 mg/l. Niski poziom 
koncentracji metali cięŜkich pozostaje w związku z brakiem w 
na omawianym obszarze ośrodków przemysłu cięŜkiego. 

Prowadzone od 1995 roku pomiary ozonu 
troposferycznego dla stacji w Diablej Górze wykazały w 1996 
roku nietypowy przebieg roczny stęŜeń ozonu, którego 
średnia wartość roczna wynosiła 65 mg/m3. Wartość ta 
przekroczyła dwukrotnie naturalne stęŜenie ozonu 
troposferycznego (wg normy polskiej - 30 mg/m3). NajwyŜsze 
stęŜenia wystąpiły na wiosnę: w marcu i kwietniu, najniŜsze 
w listopadzie i grudniu. W kwietniu zdarzały się przypadki, 
kiedy w godzinach popołudniowych stęŜenia godzinne 
przekraczały normą zdrowotną - 180 mg/m3. NaleŜy sądzić, 
Ŝe wartości te mogą być szkodliwe dla roślinności. 

Opady i cyrkulacja mas powietrza miała (w 1996 roku) 
znaczący wpływ na rozkład stęŜeń i ładunków 
zanieczyszczeń wniesionych z opadami do gleby. 
Największe stęŜenia chlorków i jonu sodowego zanotowano 
przy cyrkulacji północno-zachodniej, magnezu i wapnia przy 
cyrkulacji wschodniej. Badania wykazały, Ŝe ładunki 
wszystkich badanych zanieczyszczeń były mniejsze lub 
zbliŜone do obserwowanych w latach poprzednich. 
Stwierdzono równieŜ zmniejszenie kwasowości opadów. 
 

1.8. Infrastruktura techniczna w rezerwacie i na jego 
obrzeŜach 
 

Infrastruktura techniczna rezerwatu jest uboga. 
Południowym skrajem rezerwatu biegnie wyboista 
wywozowa droga o nawierzchni brukowo-Ŝwirowej 
prowadząca od szosy śytkiejmy-Gołdap w kierunku 
zachodnim, w głąb kompleksu leśnego, do osady Bludzie. 
Przez oddział 70 przebiegają dwie drogi gruntowe o 
szerokości 4,0 m oraz rów melioracyjny, wykonany przed 
utworzeniem rezerwatu, o szerokości 1,5 m. 
 

1.9. Opis dotychczas wykonanej ochrony 
 

Niniejszy plan ochrony rezerwatu Dziki Kąt jest trzecim z 
kolei planem określającym zasady gospodarki rezerwatowej. 
Pierwszy plan został sporządzony na lata 1975-1984. 
Przewidywał on wykonanie wyłącznie cięć sanitarnych na 
ogólnej powierzchni 33,11 ha, z pozyskaniem 313 m3 
grubizny brutto(263 m3 świerka i 50 m3 sosny). Zalecono 
wówczas usuwanie drzew chorych i wywrotów świerkowych, 
groŜących rozmnoŜą szkodliwych owadów. W ramach planu 
Nadleśnictwo prowadziło cięcia sanitarne i przygodne w 
oddz. 69j oraz 70 b na powierzchni 20,75 ha z pozyskaniem 
99 m3 grubizny netto. 

Następny plan sporządzony na lata 1984-1993, 
przewidywał wykonanie cięć sanitarnych na ogólnej 
powierzchni 33,64 ha, z orientacyjną masą 518 m3 
grubizny brutto (389 m3 świerka i 129 m3 sosny). Zalecono 
usuwać wyłącznie drzewa chore i wywroty świerkowe, 
groŜące rozmnoŜą szkodliwych owadów i pasoŜytniczych 
grzybów. Zalecono pozostawianie wszystkich drzew 
dziuplastych i posuszu jałowego. Prace zrywkowe 
naleŜało wykonać przy pomocy sprzęŜaju konnego, zimą 
przy duŜej pokrywie śnieŜnej. Z informacji uzyskanych w 
Nadleśnictwie Gołdap oraz obserwacji terenowych naleŜy 
wnosić, Ŝe zalecenia ochronne zostały wykonane. 

W okresie ostatniego dziesięciolecia lasy puszczańskie 
nawiedziły wielokrotnie huraganowe wiatry. Spowodowały 
one znaczne szkody w drzewostanach rezerwatu. 
Najbardziej ucierpiały świerki, w mniejszym stopniu sosna i 
inne gatunki. Skutki huraganowych wiatrów Nadleśnictwo 
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usuwało na łącznej powierzchni 31,74 ha. Na niektóre 
powierzchnie wkraczano wielokrotnie np. oddz. 69 i, 69 g, 70 c, 
70 d, 70 f. W okresie tym usunięto z drzewostanu 1540,24 m3 
grubizny netto, w tym: 1115,07 m3 - świerka, 410,69 m3 - 
sosny, 11,23 m3 - brzozy i 3,25 m3 -osiki. Z drzewostanu 
usuwano głównie świeŜe złomy i wywroty, zagraŜające 
rozmnoŜą szkodliwych owadów. Nasilenie szkód było duŜe, 
przeciętnie 48,53 m3 grubizny netto. W wyniku wywalających 
wiatrów powstały w drzewostanach przerzedzenia i drobne 
luki. 

Działania ochronne administracji leśnej prowadzone w 
rezerwacie Dziki Kąt, w okresie ostatnich 25 lat, naleŜy 
ocenić pozytywnie. Uzasadnienie tej oceny znajduje się w 
dalszej części operatu. Tu naleŜy podkreślić, Ŝe pomimo 
licznych klęsk wiatrołomów, które nawiedziły tak całą 
Puszczę jak i rezerwat wszystkie podstawowe cele ochrony 
zostały zachowane. 
 

2. Warunki przyrodniczo-geograficzne  
 

2.1. Środowisko geograficzne 
 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski 
(Kondracki J., 1998), omawiany obszar połoŜony jest na: 
  - NiŜu Wschodniobałtycko-Białoruskim - 84, 
  - w Prowincji Pojezierza Wschodniobałtyckiego - 842, 
  - w Podprowincji Pojezierza Litewskiego - 842.7, 
  - w Makroregionie Puszczy Rominckej - 842.71. 
 

Obszar ten rozciąga się między Gołdapią w Polsce a 
jeziorem Wisztynieckim na pograniczu litewsko-rosyjskim. 
Makroregion dzieli się na dwa mikroregiony Nieckę 
Gołdapską, połoŜoną wokół jeziora Gołdap i Lasy Rominckie. 

Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski (Trampler T. i 
inni, 1990) umiejscawia rezerwat w II Krainie Mazursko-
Podlaskiej, w Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego, w 
Mezoregionie Pojezierza Ełcko-Suwalskiego. W mezoregionie 
dominuje krajobraz pagórkowaty pojezierny. Przy północnej 
granicy mezoregionu połoŜony jest silnie pagórkowaty teren 
Puszczy Rominckiej, charakteryzujący się Ŝyznymi siedliskami 
i duŜym udziałem drzewostanów świerkowych. 

Rezerwat połoŜony jest w Puszczy Rominckiej, 
rozciągającej się między Gołdapią a śytkiejmami. Puszczę 
przecina granica państwowa. Północna część Puszczy 
naleŜy do Rosji. PołoŜenie rezerwatu Dziki Kąt 
wyznaczają następujące współrzędne: 
  - długość geograficzna wschodnia 22° 36, 
  - szerokość geograficzna północna 54° 20 
 

2.2. Klimat 
 

Rezerwat Dziki Kąt jest połoŜony w regionie 
klimatycznym Mazursko-Podlaskim (Woś A., 1999), w 
jednym z najchłodniejszych miejsc w Polsce. Dominują tu 
kontynentalne cechy klimatu, a więc stosunkowo niska 
temperatura powietrza, duŜa jej amplituda i przewaga 
opadów letnich nad zimowymi. Region ten cechuje równieŜ 
duŜa zmienność pogody z dnia na dzień i z roku na rok. 
Omawiany obszar odznacza się krótkim latem oraz długą i 
mroźną zimą. 

Z wieloletnich obserwacji (1951-1980) na stacji IMGW w 
Suwałkach wynika, Ŝe okres wegetacyjny trwa średnio 160 
dni, przymrozki występują najczęściej przez 130 dni w roku. 
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń z przeciętną 
temperaturą około -5,4°, najcieplejszym lipiec z temperatur ą 
+17,0°. W okresie tym rozpi ętości temperatur sięgały od -39° 
zimą do +34° latem. Du Ŝą zmienność roczną cech 
klimatycznych, zwłaszcza opadów, potwierdzają dane z 
pomiarów Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska 
Puszcza Borecka w Diablej Górze (Degórska A., Prządka Z., 
ŚnieŜek T., śarska B., 1996). 

Średnie usłonecznienie dobowe nie przekracza 4,5 
godziny, roczne usłonecznienie - 1648 godzin. Najbardziej 
usłonecznionym miesiącem jest czerwiec - 8,9 godz, 
najmniej słonecznym miesiącem jest grudzień - około 1 
godziny (GUS. 1998). 

Dominują wiatry z kierunków zachodnich, południowo-
zachodnich i południowo-wschodnich. Średnia roczna 
prędkość wiatrów wynosi 3,7 m/s, jednak zdarzają się 
często wiatry o sile huraganu. 

Suma roczna opadów wynosiła przeciętnie w latach 
1981-1990: 581 mm, w latach 1991 -1995: 587 mm. Są to 
wartości zbliŜone do przeciętnej sumy opadów dla całej 
Polski. Opady występują średnio przez 163 dni w roku, przy 
czym wyraźnie dominują opady letnie - 62%. Pokrywa 
śnieŜna pojawia się często juŜ w listopadzie i trwa niekiedy 
aŜ do maja, utrzymując się przez 90-100 dni (GUS. 1998). 

Znaczny wpływ na lokalną modyfikację klimatu wywiera 
las. Zaznacza się to między innymi w zmniejszeniu prędkości 
wiatru i zwiększeniu wilgotności względnej powietrza. Ze 
względu na zmniejszone napromieniowanie, w lesie dłuŜej 
zalega pokrywa śnieŜna, a do dna lasu dochodzi tylko część 
opadów atmosferycznych (Obmiński Z. 1977). Podstawowe 
wskaźniki klimatyczne zamieszczono w części 
dokumentacyjnej operatu. 
 

2.3. Stosunki wodne 
 
Obszar całej Puszczy Rominckiej leŜy w dorzeczu 

Pregoły, w zlewni niŜszego rzędu rzeki Węgorapy. Na 
południe od granic Puszczy przebiega dział wodny pomiędzy 
Biebrzą, dopływem Narwi a Węgorapą. Teren Puszczy 
przecina szereg rzeczek i strumieni, często bez nazwy. Do 
najwaŜniejszych cieków naleŜą: Jarka, Gołdapa, Bludzia i 
najbliŜej rezerwatu płynąca Błędzianka. Bludzia wypływa z 
jeziora Przeroś! i wpada do Błędzianki w pobliŜu granicy 
państwowej. Dopływem Błędzianki jest równieŜ śytkiejmska 
Struga, która wypływa z niecki wytopiskowej na południowy 
zachód od śytkiejm, wije się wzdłuŜ granicy Państwa i wpada 
do Błędzianki juŜ za granicą. Błędzianka wypływa z jeziora 
Wersele, jest dopływem Pisy, która wpływa do Pregoły i z nią 
do Bałtyku. W pobliŜu rezerwatu leŜy szereg jezior, z których 
największymi są: Czarne, Gołdap, Pobłędzie, Boczne, 
Stańczyki, Sumowo Górne i Sumowo Dolne (Atlas 
hydrologiczny Polski 1986). 

Na terenie Puszczy podziemnymi wodami uŜytkowymi są 
wody z utworów czwartorzędowych. Wody te mają 
zwierciadło na bardzo zróŜnicowanych poziomach. Najpłycej 
do 2 m zwierciadło wody zalega w dolinach i obniŜeniach 
zajętych przez torfy i namuły. Wody te często łączą się z 
wodami powierzchniowymi tworząc rozległe mokradła. 
Płytkie wody powierzchniowe spotykane są równieŜ na 
wysoczyźnie morenowej w okolicach Bludzi, śabojedów i 
Linowa (Krzywicki T. 1990). Najczęściej jednak zwierciadło 
wody występuje na głębokości 2-5 m, zarówno na 
wysoczyźnie jak i na równinach sandrowych. Na 
wysoczyznach zbudowanych z glin zwałowych wody te 
odizolowane są od wód powierzchniowych. Zwierciadła wód 
na głębokości ponad 10 m spotykane są rzadko i związane 
są z niektórymi formami kemów (Krzywicki T. 1990). 

Wody podziemne na terenach płaskich z pokrywą 
organiczną występują w rezerwacie płytko, na głębokości 20 
- 50 cm. Poziom wód podziemnych na wyniesieniach 
morenowych jest zróŜnicowany i waha się od kilkudziesięciu 
cm do kilku metrów. ObniŜenia między-morenowe zasilane 
są zarówno wodami podziemnymi jak i wodami spływającymi 
ze zboczy morenowych. W takich miejscach tworzą się 
lokalne, okresowo wysychające, cieki wodne. 

Podział hydrograficzny Puszczy Rominckiej i okolic 
przedstawia ryc. 2. 
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2.4. Ukształtowanie geomorfologiczne 

 
Puszcza Romincka, usytuowana na wyraźnym 

obniŜeniu pomiędzy Garbem Szeskim i Garbem WiŜajn, 
stanowi dobrze wyodrębniający się region na Pojezierzu 
Litewskim, którego polska część nazywana jest 
Pojezierzem Suwalskim lub Suwalsko-Augustowskim. Na 
obszarze tym zalegają utwory czwartorzędowe o 
miąŜszości do 200 m. Rzeźba północnej części Pojezierza 
Suwalskiego została ostatecznie uformowana w fazie 
pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego (Krzywicki T., 1990), 
lub jak podaje Ber (2000) w zasięgu lądolodu 
zlodowacenia Wisły. 

Opracowanie Bera (2000) dotyczące osadów 
plejstoceńskich północno-wschodniej Polski wskazuje, Ŝe 
na omawianym obszarze w świetle dotychczasowych 
wyników badań litologiczno-petrograficznych wyróŜniono 8 
do 11 poziomów glacjalnych związanych z 8 
zlodowaceniami: Narwi, Lidy, Sanu, Wilgi, Liwca, Odry, 
Warty i Wisły. Palinologicznie zostały udokumentowane 
osady organiczne tylko dwóch interglacjałów 
mazowieckiego i eemskiego. Współczesna powierzchnia 
omawianego obszaru została ostatecznie ukształtowana 
wskutek deformującej, glacitektonicznej działalności 
lądolodu zlodowacenia Wisły (Ber A., 2000). Deformacje 
te wywołane były naciskami lądolodu, statycznym 
(uzaleŜnionym od ukształtowania powierzchni starszych 
epok geologicznych) i dynamicznym (poziomym spływem 
lądolodu). One to spowodowały festonowe ukształtowanie 
powierzchni. Tak więc, jak wskazuje Ber (2000), na 
współczesne ukształtowanie powierzchni największy 
wpływ wywarły: akumulacyjna i burząca działalność 
lodowca, budowa geologiczna, struktury tektoniczne i 
prawdopodobnie ukształtowanie starszego podłoŜa. Autor 
uwaŜa, Ŝe mniejszy wpływ miały akumulacyjna i erozyjna 
działalność wód fluwioglacjalnych i zastoiskowych. 

Obszar północnej Suwalszczyzny obejmuje 
wysoczyznę morenową z licznymi rynnami 
polodowcowymi oraz obniŜenie Puszczy Rominckiej 
wypełnione w znacznej części osadami 
wodnolodowcowymi (Krzywicki T., 1990). Wysoczyzny 
morenowe o wyniesieniu 170-220 m n.p.m. zajmują 
znaczne obszary Puszczy Rominckiej. Towarzyszą im 
formy utworzone w strefie martwego lodu, głównie niecki 
wytopiskowe. Jedną z nich jest duŜa (4,5 x 1,5 km), silnie 
zatorfiona misa wytopiskowa rezerwatu Mechacz Wielki. 

Znacznie mniejszą nieckę stanowi obniŜenie w 
południowej części rezerwatu Boczki. 

Znaczne obszary zajmują równiny sandrowe i utwory 
wodnolodowcowe. Tu między innymi zlokalizowany jest 
rezerwat Dziki Kąt. W Puszczy Rominckiej znajduje się 
duŜy obszar sandru, rozciągnięty wzdłuŜ doliny 
Błędzianki. Jest to obszar lekko pagórkowaty o 
wysokościach 155-180 m n.p.m. Tu zlokalizowany jest 
rezerwat Dziki Kąt. W obrębie sandru znajduje się szereg 
średnich i duŜych form kemowych. Formy te mają 
zróŜnicowaną wysokość (20-30 m wysokości względnej) i 
kształt owalu (Krzywicki T., 1990). Terasy kemowe 
zbudowane z iłów i mułków przykrytych niewielkiej 
miąŜszości piaskami wodnolodowcowymi występują nad 
rynną Błędzianki. Wznoszą się one na wysokości 162-175 
m n.p.m. i osiągają długość około 4 km. 

W omawianym krajobrazie wyraźnie zaznacza się 
subglacjalna rynna rzeki Błędzianki. Ma ona szerokość 
150-700 m i tylko w okolicach wsi Błędziszki i na północ 
od Stańczyk zwęŜa się do kilkudziesięciu metrów. W tych 
miejscach rzeka tworzy przełomy o stokach dochodzących 
do 40 m wysokości względnej. W niektórych miejscach 
(np. w rejonie wiaduktu kolejowego w Stańczykach) w 
rynnie Błędzianki zarysowują się wcięcia erozyjne poniŜej 
których rzeka tworzy wąski taras zalewowy. Do form 
pochodzenia rzecznego naleŜy zaliczyć słabo zarysowaną 
dolinę rzeki śytkiejmska Struga o szerokości 120-150 m i 
głębokości 1-2 m. Podobną formę tworzy dolina Bludzi. 

Dolinki, parowy i młode rozcięcia erozyjne na terenie 
Puszczy Rominckiej występują pospolicie. Jednym z 
młodszych rozcięć erozyjnych jest wyraźnie zaznaczona 
dolina Czerwonej Strugi oraz dolinki innych, mniejszych, 
strumieni puszczańskich (Krzywicki T., 1990). Ze względu 
na znaczne zróŜnicowanie powierzchni mają one 
charakter parowów i głębokich rozcięć erozyjnych w 
wysokościach względnych rzędu 10-20 m. Erozyjny 
charakter tych form podkreślają leŜące w ich dnie, 
wypłukane z glin morenowych kamienie i głazy narzutowe. 

Teren rezerwatu pokrywają utwory wodno-lodowcowe, 
poprzecinane lokalnymi obniŜeniami, o charakterze 
niewielkich niecek wytopiskowych, wypełnionych utworami 
organicznymi. Wytopiska połączone są siecią 
zarastających rowów melioracyjnych, wykonanych przed II 
wojną światową. 

Budowę geologiczną Puszczy Rominckiej i okolic 
przedstawia ryc. 3 
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2.5. Gleby rezerwatu 

 
W rezerwacie Dziki Kąt występuje 7 podtypów gleb, 

reprezentujących 5 podstawowych typów gleb. W typie 
gleb rdzawych wyróŜniono gleby rdzawe bielicowe, w 
typie gleb bielicowych: gleby bielicowe właściwe i 
glejobielicowe właściwe, w typie gleb torfowych: gleby 
torfowe torfowisk wysokich i torfowisk przejściowych, w 
typie gleb murszowych - gleby torfowo-murszowe i w typie 
gleb murszowatych - gleby mineralno-murszowe. 

Gleby rdzawe bielicowe (bielicowo-rdzawe) występują 
na najwyŜej wyniesionych partiach terenu, głównie w 
centralnej części oddz. 70. Gleby te wytworzone z płytkich 
piasków słabogliniastych (o przewadze frakcji piasku 
drobnego) nawiązują do gleb bielicowch, z którymi zresztą 
sąsiadują. Typowy profil gleb bielicowo-rdzwych ma 
następujące poziomy genetyczne: 
 

Ol - Of - Oh - AEes - BvBhfe - Bv - BvC - C. 
 

Poziomem diagnostycznym tego typu gleb jest sideric 
(Bv) barwy brunatno-rdzawej i miąŜszości do 40 cm. 

Gleby bielicowe występują w dwu podtypach, jako 
gleby bielicowe właściwe i gleby glejobielicowe właściwe. 
Gleby bielicowe, podobnie jak gleby rdzawe, wytworzyły 
się z płytkich piasków słabogliniastych zalegających 
piaskach luźnych. W wyniku procesów bielicowania, 
wytworzyły się dwa charakterystyczne dla tych gleb, 
poziomy diagnostyczne: podpowierzchniowy albie i leŜący 
niŜej spodic (iluwialny). Typowy profil gleb bielicowych 
właściwych najczęściej przybiera następującą postać: 
 

Ol - Of - Oh - Aees - Ees - Bhfe - BfeC - C 
 

Gleby glejobielicowe właściwe charakteryzuje 
następujący układ warstw i poziomów glebowych: 
 

Ol - Ofh - Aees - Ees - BhfeGo - Gor - Gr  lub  
 Ol - Ofh - Aees - BhfeGox - Gor - Gr 

 
Gleby torfowe występują w dwu podtypach jako gleby 

torfowisk wysokich i gleby torfowisk przejściowych. 
Torfowiska wysokie występują w południowo-zachodniej 
części oddz. 70, w płytkiej niecce bezodpływowej. Są to 
gleby słabo zabagniane, silnie kwaśne, zasilane wodami 
opadowymi, ubogimi w składniki mineralne. Typowy profil 
gleb torfowych torfowisk wysokich przybiera najczęściej 
następującą postać: 
 

Potwy - Otwy - DG 
 

Gleby torfowisk przejściowych występują 
sporadycznie, w obniŜeniu terenowym, w centralnej części 
oddz. 70. Podobnie jak torfowiska wysokie są to gleby 
słabo zabagniane i silnie kwaśne. Na obrzeŜach 
torfowiska zaznacza się postępujący proces murszenia. 
Budowę profilu ilustruje poniŜszy schemat:   POtpr - Otpr 

Udział gleb torfowisk przejściowych w ogólnym areale 
gleb organicznych stopniowo maleje. W wyniku obniŜania 
się poziomu wód gruntowych postępuje proces decesji i 
mineralizacji złóŜ torfowych. W wyniku tych procesów na 
wielu powierzchniach wytworzyły się gleby torfowo-
murszowe o następującej budowie profilu: 
 

Mt - Ot  lub  Mt - Ot - D 
 

Na niewielkich powierzchniach wytworzyły się gleby 
mineralno-murszowe. Są to gleby powstałe w wyniku 
zmurszenia płytkich torfowisk niskich, gdzie miąŜszość 

warstwy organiczno-mineralnej rzadko przekracza 40 cm. 
W podłoŜu zalega piasek luźny. Budowa morfologiczna 
gleb powstałych ze zmurszałego płytkiego torfu przybiera 
następującą postać: 
 

AOM - Dgg 
 

Zasięg przestrzenny podtypów gleb rezerwatu zawiera 
mapa gleb sporządzona w skali 1:5000. Opis odkrywek 
glebowych, wierceń zasięgowych oraz wyniki analiz 
laboratoryjnych gleb zamieszczono w części 
dokumentacyjnej niniejszego operatu. 
 

2.6. Flora i roślinność rezerwatu 
 

Flora rezerwatu DZIKI KĄT jest dość uboga. Latem 
2000 roku stwierdzono tu występowanie 120 gatunków 
roślin, w tym: 7 drzew, 3 krzewy, 83 zioła i 27 mszaków. 
Alfabetyczny spis roślin przedstawia lista, zamieszczona 
w części III. 

Zbiorowiska roślinne występujące w rezerwacie to 
głównie lasy. Oceniając zbiorowiska leśne zaznaczyć 
naleŜy, Ŝe skład drzewostanu i zapas według gatunków 
rzeczywistych, w okresie 1984 - 2000 r., nie zmienił się w 
sposób istotny. Przedstawia go poniŜsze zestawienie: 

 
1984 r. 2000 r. Gatunek 

drzewa m3 brutto % m3 brutto % 
Świerk 7310 53,3 8900 53,8 
Sosna 6310 46,0 7504 45,4 
Olsza czarna 50 0,4 80 0,5 
Brzozy 35 0,3 60 0,3 
Razem 13705 100,0 16544 100,0 

 
Odnotować naleŜy, Ŝe zwiększył się ogólny zapas 

drewna w rezerwacie. Powiększył się głównie zapas 
świerka (o pół punktu procentowego), kosztem sosny. 
ZróŜnicowanie roślinności leśnej przedstawia się jak niŜej.  

 
Klasa: Querco - Fagetea 

Zespół Circaeo - Alnetum 
Klasa: Vaccinio - Piceetea 

Zespół Vaccinio uliginosi - Pinetum 
Zespół Vaccinio myrtilli - Pinetum typicum 
Zespół Myceli - Piceetum lycopodietosum 
Zespół Sphagno girgensohnii - Piceetum typicum 

 
Circaeo - Alnetum (tabela I) 

 
Łęg olchowo-jesionowy charakteryzuje się silnie 

przerzedzonym drzewostanem świerkowym, ze znaczną 
domieszką olszy czarnej oraz jednostkową brzozy 
omszonej i brodawkowatej. Świerk, kosztem olszy, 
wykazuje wyraźną tendencję do zwiększania swego 
udziału w budowie zbiorowisk łęgu. Zdecydowanie 
dominuje we wszystkich warstwach drzewostanu. W 
piętrze podszytów, prócz gatunków budujących 
drzewostan, sporadycznie pojawia się jarzębina i dąb. 
Aktualnie brak jest odnowienia naturalnego bądź 
występuje sporadycznie. Proces ten utrudniają łany 
pokrzywy nie dopuszczające do kiełkowania nasion. 

Warstwę ziół tworzą kombinacje gatunków z róŜnych 
grup syngenetycznych. PrzewaŜają gatunki 
charakterystyczne klas Querco-Fagetea, Vaccinio-
Piceetea i Alnetea glutinosae. Stały i dość znaczny jest 
teŜ udział gatunków wilgotnych łąk i szuwarów. Wśród 
roślin towarzyszących, oprócz pokrzywy Urtica dioica, z 
duŜą stałością występują: Oxalis acetosella, Ranunculus 
repens, Athyrium filix-femina i Geranium robertianum. 
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W okresie 1984 - 2000 zdecydowanie wzrosła „waga" 
gatunków grądowych. Współczynnik „D" powiększył się tu 
o ponad sześć punktów procentowych. Wzrósł takŜe, lecz 
w znacznie mniejszym stopniu, udział gatunków „innych". 
Pozostałe grupy syngenetyczne nie zmieniły w sposób 
istotny swego stanu posiadania. 

Wydaje się Ŝe zespół łęgu olchowo-jesionowego 
zmierza w kierunku Ŝyźniejszej postaci świerczyny 
bagiennej. Świadczy o tym rosnąca rola świerka i 
gatunków klasy Vaccinio-Piceetea, stopniowe 
ustępowanie olszy i gatunków szuwarowych. 
 

Vaccinio uliginosi - Pinetum (tabela II) 
 

Bór bagienny zajmuje niewielką, wypełnioną 
torfowiskiem wysokim, powierzchnię w południowo-
zachodnim naroŜu rezerwatu. Drzewostan tworzy tu 
sosna, z niewielką domieszką brzozy omszonej. W 
podszytach i nalotach dominuje brzoza omszona. 
Wyraźnie zaznacza się teŜ udział świerka. 

W warstwie runa aktualnie przewaŜają gatunki 
charakterystyczne klasy Vaccinio-Piceetea, których udział 
w porównaniu z 1984r. znacznie się powiększył (wartość 
współczynnika „D" wzrosła tu prawie o sześć punktów 
procentowych) i Oxycocco - Sphagnetea. 
 

Vaccinio myrtilli - Pinetum typicum (tab. III) 
 

Bór sosnowo-świerkowy jest zespołem zajmującym 
najwyŜsze partie rezerwatu. Drzewostan tworzy 
starodrzew sosnowo-świerkowy, o zwarciu przerywanym. 
W podszycie występuje głównie świerk. Stała jest teŜ 
obecność sosny i jarzębiny. Sporadycznie spotyka się 
jednostkowe egzemplarze brzozy omszonej i dębu. 

Runo, zakrywające niekiedy 80% dna lasu, tworzą 
głównie krzewinki, zwłaszcza Vaccinium myrtillus. 
Kobierzec mchów jest obfity, składający się głównie z 
rokietu (Pleurozium schreberi), widłozębów (Dicranum 
polysetum, D. scoparium), gajnika (Hylocomium 
splendens) i płonnika pospolitego (Polytrichum commune). 

Główną pozycję w roślinności zajmuje grupa roślin 
borowych ("D" około 55%). W okresie 1984 -2000, dzięki 
zwiększaniu się stałości prawie wszystkich gatunków jej 
udział w rezerwacie wzrósł o około dziesięć punktów 
procentowych. Istotne jest znaczenie gatunków 
towarzyszących (współczynnik „D" około (9%). Udział 
innych grup syngenetycznych jest znikomy. Oznacza to, iŜ 
w rezerwacie przyjęto właściwą metodę ochrony zespołu. 
 

Myceli - Piceetum lycopodietosum (tabela IV) 
 

Bór iglasty wilgotny dominuje w rezerwacie, zajmując 
płaskie obniŜenia terenowe z glebami bielicowymi i 
glejobielicowymi. Drzewostan współtworzą świerk z 
sosną. Niekiedy pojawia się jednostkowy udział brzozy 
brodawkowatej. Świerk stopniowo opanowywuje wszystkie 
piętra lasu. Brak jest naturalnych odnowień sosny. W 
warstwie podszytów, oprócz świerka, często spotyka się 
jarzębinę oraz pojedyncze egzemplarze dębu. 
Warstwa ziół rozwija się nierównomiernie, zajmując od  
20-70% powierzchni poszczególnych płatów. Tworzą ją 
głównie rośliny charakterystyczne dla klasy Vaccinio-
Piceetea: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, 
Dryopteris carthusiana, Melampyrum pratense, Trientalis 
europaea, Calamagrostis arundinacea i występujący 
łanowo, będący pod ochroną, widłak jałowcowaty 
Lycopodium annotinum. Oprócz gatunków borowych z 
duŜą stałością występuje szczawik zajęczy Oxalis 
acetosella i konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium. 
Niewielki, lecz stały, jest teŜ udział trzęślicy modrej Molinia 

coerulea. Pojedynczo spotyka się gatunki gradowe - 
sałatnik leśny Mycelis muralis i moŜylinek trójnerwowy 
Moehringia trinervia. 

Silnie rozwinięty kobierzec mchów opanowały: 
Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, D. scoparium, 
Hylocomium splendens i polytrichum commune. W 
miejscach silniej uwilgotnionych znaczną powierzchnię 
płatów zajmują torfowce, szczególnie Sphagnum 
nemoreum i Sphagnum palustre. 

Na przestrzeni lat 1984-2000 umocniły swą pozycję 
gatunki borowe. Współczynnik „D" wzrósł tu o ponad pięć 
punktów procentowych. W pozostałych grupach 
syngenetycznych nie zaszły powaŜniejsze zmiany. 
 

Sphagno girgensohnii - Piceetum typicum (tabela V) 
 

Zespół świerczyny bagiennej opisano na podstawie 8 
zdjęć florystycznych. Wykształcił się on na głębokich 
torfowiskach, na przejściu od torfowisk wysokich do 
przejściowych, zasiedlając głównie brzegowe obszary 
niecek, wypełnionych zbiorowiskami łęgu olszowo-
świerkowego. W drzewostanie dominuje wielowiekowy 
świerk i jednogeneracyjna sosna. Pojedynczą domieszkę, 
szczególnie w niŜszych partiach drzewostanu stanowi 
brzoza omszona. Średnio rozwinięte piętro krzewów 
buduje świerk z domieszką jarzębiny i brzozy omszonej. 

Warstwę ziół tworzą głównie krzewinki oraz 
Lycopodium annotinum, Trientalis europaea, Stellaria 
longifolia, Dryopteris carthusiana, Oxalis acetosella, 
Rubus idaeus i Majanthemum bifolium. Dość liczna jest 
grupa gatunków grądowych, z których największą 
stałością charakteryzuje się Circaea alpina i Milium 
effusum. 

Bujnie rozwinięta jest warstwa mchów. Dominują w 
niej mchy borowe oraz Sphagnum palustre i Sphagnum 
nemoreum. 

W okresie 1984 - 2000 zdecydowanie wzrosła „waga" 
gatunków borowych. Współczynnik „D" powiększył się tu o 
ponad pięć punktów procentowych. Wzrósł takŜe (o 
prawie sześć procent) udział gatunków „innych". Zmalał 
nieco udział gatunków grądowych i cisowych (o około 
półtora procent). Pozostałe grupy syngenetyczne nie 
zmieniły w sposób istotny swego stanu posiadania. 

Roślinność rezerwatu Dziki Kąt jest w duŜym stopniu 
naturalna. Zbiorowiska złoŜone są z miejscowych 
gatunków o dobrze zachowanej strukturze i kompozycji 
gatunkowej, z lokalnymi śladami działalności człowieka. 
Skład gatunkowy drzewostanów odpowiada wzorcom 
lasów uwaŜanych za naturalne. 
 

2.7. Rośliny chronione i rzadkie 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. Nr 41/1995, poz. 214) następujące gatunki roślin 
objęte są ochroną ścisłą: 

Lycopodium annotinum 
Goodyera repens 

 
Ponadto taką formą ochrony powinny być objęte 

wszystkie występujące w rezerwacie grzyby i porosty. 
 

Ochroną częściową objęte są: 
Convallaria majalis 
Frangula alnus 
Galium odoratum 
Ledum palustre 
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Z gatunków rzadkich na uwagę zasługują: Andromeda 
polifolia, Empetrum nigrum, Oxycoccus palustris i Stellaria 
longifolia. 
 

2.8. Fauna 
 

JuŜ od dawna Puszcza Romincka była terenem 
polowań cesarzy niemieckich, a w latach późniejszych był 
podporządkowany urzędowi łowieckiemu w Berlinie. 
Gospodarka w Puszczy została podporządkowana 
łowiectwu. Do dziś osobniki miejscowej populacji tego 
gatunku mają wyjątkowo duŜe poroŜa, co przyczyniło się 
do wydzielenia przez myśliwych odrębnej populacji jelenia 
rominckiego. 

Z obserwacji potocznych oraz badań stanu zwierzyny 
prowadzonych przez nadleśnictwo wynika, Ŝe licznie 
występują tu duŜe ssaki takie jak: łoś (Alces alces), jeleń 
(Cervus elaphus), sarna (Capreolus capreolus), oraz dzik 
(Sus scrofa). Sąsiedztwo Puszczy Boreckiej sprawia, Ŝe 
gatunkiem przechodnim jest Ŝubr (Bison bonasus). W 
Puszczy licznie występuje lis (Vulpes vulpes), jenot 
(Nyctereutes procyonoides) i wydra (Lutra lutra). Często 
spotykanym gatunkiem jest wilk (Canis lupus), mniej 
liczna jest populacja rysia (Felis lynx). śyje tu liczna 
populacja bobrów (Castor fiber), moŜna spotkać takŜe 
bardzo rzadkiego w tym regionie geograficznym zająca 
bielaka (Lepus timidus). Z mniejszych zwierząt naleŜy 
odnotować licznie występujące kuny (Martes matres), 
borsuki (Meles meles), piŜmaki (Ondatra zibetica) oraz 
zwiększające z roku na rok populacje norek. 

Do najbardziej interesujących gatunków ptaków 
zamieszkujących w Puszczy Rominckiej naleŜy zaliczyć: 
rybołowa (Padin haliaetuso) orlika krzykliwego (Aguila 
pomarina), bociana czarnego (Ciconia nigra), Ŝurawia 
(Grus grus), włochatkę (Aegolius funereus) dzięcioła 
białogrzbietego (Dendrocopus leucotos), wąsatkę 
(Panurus biarmicus), kanię rudą (Milvus milvus), kanię 
czarną (Milvus migrans). Na sąsiadujących z Puszczą 
jeziorach spotkać moŜna świstuna (Anas penelope), 
nurogęś, (Mergus merganser), rybitwę czarną (Chlidonias 
niger), bąka (Botaurus stellaris) i wiele innych bardziej 
popularnych gatunków. 

Z rzadkich gatunków ryb naleŜy wymienić sieję 
(Coregonus lavaretus), sielawę (Coregonus albula), 
głowacza białopłetwego (Cottus gobio), głowacza 
prętopłetwego (Cottus poecillopus) oraz troć jeziorową 
(Salmo trutta). W bystrych potokach puszczańskich 
występują gatunki czystych wód: pstrąg (Salmo trutta 
morpha fario) strzębla potokowa (Phoxinus phoxinus) i 
lipień (Thymallus thymallus). 

Z małŜy naleŜy wymienić, rzadką i typową dla czystych 
wód skójkę gruboskorupową (Unio crassus), występującą w 
Błędziance i Bludzi oraz coraz rzadszego raka szlachetnego 
(Astacus astacus). 

Największymi osobliwościami wśród bezkręgowców są 
Ŝyjące w Puszczy Rominckiej. chroniony górski motyl 
niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne), okazały 
chrząszcz wynurt (Ceruchus chryzomelinus) oraz typowa dla 
torfowisk wysokich ćma (Boloria aquilonaris). NaleŜy 
podkreślić, Ŝe podobnie jak w sąsiedniej Puszczy Boreckiej, 
istotny wpływ na stan zdrowotny drzewostanów liściastych 
Puszczy i rezerwatu mają zwójka zieloneczka (Tortix 
viridana) i miernikowce (Openophtera brumata, Openophtera 
boreata i Hibernia defoliata). Z grupy szkodników wtórnych 
istotne znaczenie dla drzewostanów liściastych mają: rębacz 
szary (Rhagium mordax), ścigi (Phymatodes almi i 
Phymatodes testaceus), rzemlik plamisty (Saperda scalaris), 
ogłodek dębowiec (Scolytus intricatus) i paśnik pałączasty 
(Phagonotus arcuatus). W drzewostanach świerkowych 
licznie spotykany jest kornik drukarz (Ips typographus), 

rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus), polesiak 
obramowany (Hylurgopos palliatus), czterooczek świerkowy 
(Polygraphus polygraphus) i ściga lśniąca (Tetropium 
castaneum). W starodrzewiach sosnowych najwięcej szkód 
wyrządza cetyniec większy (Blastophagus piniperda) rębacz 
pstry (Rhagium inquisitor), drwalnik paskowany 
(Trypodendron lineatum) i tycz cieśla (Acanthocinus aedilis) 
(Kolk J. 1984-1987). 

W odniesieniu do innych grup świata owadziego brak 
jest danych w literaturze fachowej. NaleŜy przypuszczać, 
Ŝe występują tu (podobnie jak w sąsiedniej Puszczy 
Boreckiej) rzadkie i chronione gatunki entomofauny. 

Na stan fauny puszczańskiej rzucają światło równieŜ 
coroczne inwentaryzacje zwierzyny prowadzone przez 
administrację Nadleśnictwa Gołdap. Inwentaryzacje 
prowadzone są poprzez liczenie tropów na transektach oraz 
obserwacje całoroczne wykonywane przez słuŜbę leśną. 
Wyniki ustalenia liczebności zwierzyny w obwodach 
łowieckich 5, 6, 7, wg stanu na 31.03.2000 r. przedstawiają 
się następująco: łosie - 20 szt, jelenie - 210 szt, sarny  
130 szt, dziki - 110 szt, wilki - 9 szt, rysie - 3 szt, borsuki - 45 
szt, kuny - 60 szt, lisy - 90 szt, zające 240 szt, bobry - 360 
szt, jenoty, 75 szt, norki - 60 szt, piŜmaki - 60 szt, jarząbki - 
120 szt, kuropatwy - 20 szt. W ostatnich latach obserwuje się 
wzrost liczebności bobrów, wilków, norek i lisów, zmniejsza 
się populacja zajęcy i piŜmaków. 

Wykaz ssaków Puszczy Rominckiej zamieszczony jest 
w części dokumentacyjnej elaboratu. 
 

3. Opis siedlisk i drzewostanów  
 
3.1. Siedliskowe typy lasu 

 
Inwentaryzacja przyrodnicza rezerwatu Dziki Kąt 

wykazała, Ŝe występują tu 3 siedliskowe typy lasu. Są to 
bór bagienny, bór mieszany świeŜy i las mieszany 
bagienny. Powierzchniowy i masowy rozkład siedlisk wg 
trzech ostatnich inwentaryzacji przedstawia poniŜsze 
zestawienie oraz ryciny Nr 4 i 5. 

 
Tabela 2. Powierzchniowy i masowy rozkład siedlisk wg 
trzech ostatnich inwentaryzacji 
 

Stan na 1.10.1975 Stan na 1.01.1984 Stan na 1.01.2001 
Typ 

siedliska pow 
w ha 

% 
zapas 
w m3 

% 
pow w 

ha 
% 

zapas 
w m3 

% 
pow 
w ha 

% 
Zapas 
w m3 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Bb 0,98 3,0 150 1,0 0,95 2,8 130 0,9 0,95 2,8 100 0,6 
BMśw 26,43 79,8 12980 90,7 26,82 79,7 12380 90,3 27,12 80,6 14979 90,5 
BMb - - - - 1,02 3,0 290 2,2 - - - - 
LMb 5,70 17,2 1175 8,3 4,85 14,5 905 6,6 5,57 16,6 1465 8,9 
Razem 33,11 100,0 14305 100,0 33,64 100,0 13705 100,0 33,64 100,0 16544 100,0 

 
Ryc.4. Powierzchniowe zróŜnicowanie siedlisk w 
rezerwacie Dziki Kąt w latach 1975,1984 i 2001 
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Ryc. 5. Miąszościowe zróŜnicowanie siedlisk w rezerwacie 
Dziki Kąt w latach 1975,1984 i 2001 

 
 

Analizując zmiany siedlisk rezerwatu na przestrzeni 
ostatnich 25 lat, naleŜy stwierdzić, ze nie zaszły tu Ŝadne 
istotne zmiany. WyróŜniony w ostatnim planie bór mieszany 
bagienny, wskutek postępującej mineralizacji złóŜ torfowych, 
został zaliczony do lasu mieszanego bagiennego. 
Nieznacznie zmniejszył się masowy udział boru bagiennego 
w ogólnym zapasie drzewostanów rezerwatu. 

Bór bagienny występuje w południowo-zachodniej części 
rezerwatu na styku z lasami gospodarczymi. Zajmuje gleby 
torfowe torfowisk wysokich. W drzewostanie gatunkiem 
panującym jest sosna VII klasy wieku. Gatunkami 
domieszkowymi są młodsze populacje sosny, brzozy 
omszonej i świerka. Drzewostan jest silnie przerzedzony, o 
stopniu zadrzewienia 0,5, IV bonitacji. W podszycie 
występuje kruszyna, brzoza omszona, krzaczaste wierzby i 
świerk. Przeciętny zapas drzewostanów wynosi 100 m3/ha. 

Bór mieszany świeŜy dominuje w rezerwacie Dziki Kąt. 
Zajmuje on gleby bielicowe i bielicowo-rdzawe, wytworzone z 
piasków słabo gliniastych zalegających na głębokich 
piaskach luźnych. W drzewostanach gatunkami panującymi 
są sosna i świerk VII i starszych klas wieku. W formie 
jednostkowej domieszki spotkać tu moŜna brzozę i na 
przejściach do siedlisk bagiennych olszę. W lukach i 
przerzedzeniach występują dobrze rokujące podrosty i naloty 
świerka. Świerk osiąga tu ponad 35 m wysokości, sosna 
przekracza często wysokość 33 m. Drzewostany są zwarte. 
Po ostatnich huraganach powstały przerzedzenia i drobne 
luki. Przeciętny zapas drzewostanów boru mieszanego 
świeŜego jest bardzo wysoki i wynosi 552 m3/ha. 

Las mieszany bagienny występuje w formie mniej lub 
bardziej rozrzuconych płatów wśród borów mieszanych. 
Zajmuje on gleby torfowe, torfowo-murszowe i rzadziej 
mineralno-murszowe, o róŜnym stopniu mineralizacji. W 
drzewostanach gatunkiem panującym jest świerk Vb - VII 
klasy wieku. Gatunkami domieszkowymi są brzozy omszona 
i brodawkowata oraz olsza. Drzewostany są z reguły silnie 
przerzedzone o stopniu zadrzewienia 0,3 - 0,5. W lukach i 
prześwietleniach pojawiają się wartościowe odnowienia 
naturalne świerka i olszy. Przeciętny zapas drzewostanów 
jest niski i wynosi 263 m3/ha. 
 

3.2. Skład gatunkowy, zapas i przyrost drzewostanów 
 

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, Ŝe na terenie 
rezerwatu występują 2 gatunki panujące (główne) 
tworzące drzewostany oraz 3 gatunki występujące w 
formie jednostkowej lub grupowej domieszki. W 
rezerwacie nie występują gatunki obce. Powierzchniowy 
udział gatunków panujących wg trzech ostatnich 
inwentaryzacji (w okresie ostatnich 25 lat) przedstawia 
poniŜsze zestawienie i ryciny Nr 6 i 7. 
 
 
 
 

Tabela 3. Powierzchniowe i miąŜszościowe zróŜnicowanie 
drzewostanów rezerwatu Dziki Kąt według gatunków 
panujących w latach 1975 1984 i 2001. 
 

Stan na 1.1 0.1 975 Stan na 1.01.1984 Stan na 1.01.2001 
Typ 

siedliska pow w 
ha % 

zapas 
w m3 % 

pow w 
ha % 

zapas 
w m3 % 

pow w 
ha % 

Zapas 
w m3 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Sosna 17,63 53,2 9275 64,8 18,05 53,7 8350 62,2 19,54 58,1 11354 68,6 
Świerk 15,48 46,8 5030 35,2 15,59 46,3 5355 37,8 14,10 41,9 5190 31,4 
Razem 33,11 100,0 14305 100,0 33,64 100,0 13705 100,0 33,64 100,0 16544 100,0 

 
Ryc. 6. Powierzchniowe zróŜnicowanie drzewostanów w 

rezerwacie Dziki Kąt według gatunków panujących w 
latach 1975 i 2001 

 
 

Ryc. 7. MiąŜszościowe zróŜnicowanie drzewostanów w 
rezerwacie Dziki Kąt według gatunków panujących w 

latach 1975. 1984 i 2001 

 
 

Ogólny zapas drzewostanów rezerwatu wynosi 16544 m3 
grubizny brutto. W okresie ostatnich 25 lat, pomimo częstych 
wiatrów huraganowych, wzrósł on o 2239 m3, a więc o 
15,7%. Gatunkiem panującym w drzewostanach rezerwatu, 
zarówno w odniesieniu do powierzchni jak i zapasu jest 
sosna, odpowiednio 58,1% i 68,6%. Na pozostałej 
powierzchni występują drzewostany z panującym świerkiem. 
Przeciętny zapas drzewostanów wynosił: 

stan na 1.10.1975 r. - 432 m3/ha, 
stan na 1.01.1984 r. - 407 m3/ha, 
stan na 1.01. 2001 r. - 495 m3/ha. 

 
NajwyŜszy zapas drzewostanów wykazują 

drzewostany z panującą sosną - 582 m3/ha oraz 
drzewostany świerkowe - 368 m3/ha. 

W układzie gatunków rzeczywistych największy udział 
w budowie drzewostanów ma świerk - 53,8% oraz sosna - 
45,4%. Pozostałe gatunki mają charakter jednostkowej 
domieszki (tabela poniŜej). Na przestrzeni ostatnich 25 lat 
udział procentowy gatunków tworzących drzewostany był 
podobny. Świadczy to o duŜej stabilności ekosystemów 
leśnych rezerwatu Dziki Kąt. 

Skład gatunkowy drzewostanów rezerwatu wg 
gatunków rzeczywistych na przestrzeni ostatnich 25 lat 
przedstawia się następująco: 
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Tabela 4. ZróŜnicowanie składu gatunkowego 
drzewostanów według gatunków rzeczywistych w 
rezerwacie Dziki Kąt w latach 1975, 1984 i 2001. 
 

Stan na 1.1 0.1 975 Stan na 1.01.1984 Stan na 1.01. 2001 
Gatunek zapas w 

m3 % 
Zapas w 

m3 % 
zapas w 

m3 % 

1 2 3 4 5 6 7 
Świerk 7772 54,3 7310 53,3 8900 53,8 
Sosna 6428 45,0 6310 46,0 7504 45,4 
Olsza 70 0,2 50 0,4 80 0,5 
Brzoza 35 0,5 35 0,3 60 0,3 
Razem 14305 100,0 13705 100,0 16544 100,0 

 
Ryc. 8. MiąŜszościowe zróŜnicowanie drzewostanów w 
rezerwacie Dziki Kąt według gatunków rzeczywistych w 

latach 1975, 1984 i 2001 

 
 

3.3 Stuktura klas wieku 
 

Powierzchniowy i masowy udział poszczególnych klas 
wieku zawiera tabela powierzchnłowo-masowa 
zamieszczona w części dokumentacyjnej operatu. Z tabeli 
tej wynika, Ŝe w rezerwacie Dziki Kąt dominują 
starodrzewie naturalnego pochodzenia. Lasy w wieku 120 
lat i starsze zajmują 86,0% powierzchni i 92,8% całego 
zapasu drzewostanów. Lasy w wieku 101-120 lat, 
stanowią 9,7% powierzchni i 2,3% zapasu, lasy 91-100 
letnie - 3,0% powierzchni i 2,3% zapasu. Na niewielkiej 
powierzchni występują drągowiny Ilb klasy wieku. 
 

3.4. Fazy rozwojowe drzewostanów 
 

Pod pojęciem fazy rozwojowej (w ujęciu Leibundguta 
1959 i Miścickiego 1994) naleŜy rozumieć typ 
drzewostanu występujący w określonym zespole leśnym 
wyodrębniony ze względu na strukturę właściwą dla 
danego stopnia rozwoju. W rezerwacie Dziki Kąt 
występują 4 niŜej opisane fazy rozwojowe drzewostanów. 

Faza drągowiny  występuje na powierzchni 0,43 ha i 
obejmuje drzewostan świerkowy w vvieku 35 lat, powstały po 
zrębie zupełnym załoŜonym tu przed utworzeniem rezerwatu. 
Przeciętna pierśnica drzew dominujących przekracza 12 cm, 
stopień zadrzewienia wynosi 0,7. Roślinność runa jest 
zuboŜała w stosunku do zespołu końcowego. 

Faza optymalna pó źna obejmuje drzewostany z 
panującą sosną, w pełni owocowania, głównie VII i 
starszych klas wieku. Drzewostany są silnie zwarte o 
złoŜonej strukturze wiekowej i stopniu pokrycia 1,2, 
osiągają w tej fazie maksymalną wysokość. W tej fazie 
sosna osiąga wysokości przekraczające 34 m, świerk 36 m. 
Przyrost miąŜszości jest duŜy i przewaŜa nad ubytkami. 
Przeciętny zapas jest wysoki i osiąga przeciętnie  
620 m3/ha. śywotność drzew poza świerkiem nie budzi 
większych zastrzeŜeń. Runo jest w pełni zregenerowane. 
Faza optymalna późna występuje na 16,67 ha powierzchni 

Faza zrównowa Ŝenia  występuje na powierzchni  
10,02 ha, grupuje drzewostany 130 letnie i starsze z 
dominacją świerka i rzadziej sosny, o wyraźnie 
zahamowanym przyroście wysokości. Przyrost 

drzewostanów wykazuje równieŜ tendencje spadkowe, 
choć rekompensowany jest przyrostem z prześwietlenia. 
Stopień zadrzewienia jest wysoki i waha się w granicach 
0,8 - 0,9. Przeciętny zapas drzewostanów jest duŜy i 
wynosi 457 m3/ha. W lukach i w prześwietleniach 
pojawiają się wartościowe naloty i podrosty świerka. Runo 
jest w pełni ustabilizowane. 

Faza terminalna wczesna  występuje w rezerwacie na 
powierzchni 6,52 ha i obejmuje drzewostany z dominacją 
świerka i sosny na siedliskach boru bagiennego i lasu 
mieszanego bagiennego, o zwarciu luźnym i stopniu 
pokrycia 0,3 - 0,5. W drzewostanie występują liczne drobne 
luki i prześwietlenia, stopniowo wypełniane młodszymi 
populacjami świerka. Ubytki w drzewostanie zawsze 
przekraczają przyrost zapasu. Wysokość i pierśnica 
drzewostanów jest zróŜnicowana. Drzewa z powodu 
osiągnięcia wieku biologicznego stopniowo obumierają. 
 

3.5. Podstawowe procesy ekologiczne w 
drzewostanach rezerwatu 
 

Historia lasów rezerwatowych, aktualny skład gatunkowy 
drzewostanów, układ klas wieku, biodynamiczne tendencje 
rozwojowe wszystkich pięter lasu oraz wpływy zewnętrzne 
były podstawą wyróŜnienia głównych procesów 
ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych 
rezerwatu Dziki Kąt. Definicje procesów ekologicznych 
przyjęto wg J.B. Falińskiego (1991). 

W trakcie prac terenowych wyróŜniono i 
zinwentaryzowano trzy podstawowe procesy ekologiczne 
zachodzące w ekosystemach leśnych rezerwatu: 
  - fluktuacja - 26,69 ha, 
  - degeneracja - 6,52 ha, 
  - regeneracja - 0,43 ha. 
 

Dominującym procesem ekologicznym występującym 
na powierzchni 26,69 ha jest fluktuacja. W świetle definicji 
Falińskiego (1991) jest to proces nieustających zmian o 
róŜnym czasie trwania, występujący mozaikowo i nie 
powodujący zmian w zbiorowisku jako całości. W 
rezerwacie Dziki Kąt fluktuacji podlegają fitocenozy z 
drzewostanami sosno-świerkowymi starszych klas wieku, 
reprezentujące bory mieszane świeŜe. Fluktuacja 
przejawia się stopniową wymianą starszych komponentów 
drzewostanu przez osobniki młodsze tego samego 
gatunku, lub przez inne główne gatunki zbiorowiska. W 
drzewostanach występują zazwyczaj wszystkie 
podstawowe gatunki zbiorowiska, usytuowane we 
wszystkich piętrach lasu. W większości zbiorowisk dobrze 
wykształcona jest warstwa podrostów i nalotów świerka i 
w przejściach do siedlisk bagiennych olszy. 

Drugim procesem ekologicznym, w odniesieniu do 
zajmowanej powierzchni (6,52 ha), jest degeneracja. 
Obejmuje ona wszystkie drzewostany świerkowe i 
sosnowe na siedliskach boru bagiennego i lasu 
mieszanego bagiennego. 

Innym procesem ekologicznym występującym na 
niewielkiej powierzchni (0,43 ha) jest regeneracja. Proces 
ten zachodzi w drągowinie świerkowej powstałej na 
dawnym zrębie zupełnym. Proces regeneracji 
przyśpieszają pozostawione na powierzchni nasienniki 
sosnowe. 
 

3.6. Stan zdrowotny i predyspozycje chorobowe 
drzewostanów rezerwatu 
 

Na aktualny stan zdrowotny drzewostanów rezerwatu i 
Puszczy Rominckiej wpłynęło wiele czynników. 
Gospodarka leśna w XIX wieku, prowadzona zrębami 
zupełnymi, z koleją rębu w drzewostanach sosnowych 
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120-lat i świerkowym 80-lat, wyraźnie preferowała świerk, 
jako gatunek przynoszący duŜe korzyści materialne. 

Wysoki stan zwierzyny łownej, zwłaszcza po 1938 
roku, spowodował duŜe szkody w odnowieniach, zarówno 
gatunków liściastych jak i w odnowieniach świerkowych. 
Dziś jeszcze spotyka się wiele świerków z martwicą 
boczną pni po spałowaniu przez zwierzynę. 

Dziś stan zdrowotny fitocenoz leśnych rezerwatu naleŜy 
określić jako zadowalający, nie odbiegający w zasadniczy 
sposób od lasów gospodarczych nadleśnictwa Gołdap. 
Drzewostany te dobrze odnawiają się z samosiewu. Istotne 
szkody zwłaszcza, w drzewostanach z dominacją świerka, 
czynią huraganowe wiatry i choroby grzybowe. Wiatry 
często o sile huraganu powaliły w rezerwacie wiele drzew, 
zwłaszcza płytko zakorzenionych świerków, porastających 
odsłonięte partie wyniesień terenowych. Padające złomy i 
wywroty oraz prace związane z likwidacją szkód 
spowodowały wiele zniszczeń w odnowieniach naturalnych. 
Z innych czynników klimatycznych mających wpływ na stan 
zdrowotny drzewostanów naleŜy wymienić nietypowe zimy 
oraz długotrwałe susze. 
 

4. Zasady ochrony rezerwatu 
 

4.1. Ogólne zasady ochrony 
 

Rezerwat Dziki Kąt utworzono w celu ochrony 
dorodnych, naturalnych drzewostanów świerkowo-
sosnowych charakterystycznych dla Puszczy Rominckiej. 
Podstawowym celem zabiegów ochronnych w rezerwacie 
jest więc zachowanie i pomnaŜanie wartości przyrodniczej 
borów mieszanych i świerczyn bagiennych. 
Zaprojektowane czynności z zakresu ochrony i 
pielęgnowania drzewostanów zdąŜają do eliminacji 
zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych rezerwatu, w celu 
zachowania zbiorowisk leśnych w stanie naturalnym. 
 

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, Ŝe większość 
lasów rezerwatu odznacza się wysokim stopniem 
naturalności. W tych drzewostanach dominują procesy 
fluktuacji i w mniejszym stopniu degeneracji. Jednak 
obserwacje, zebrane w okresie ostatnich 25 lat, wskazują 
na moŜliwość wystąpienia kolejnych szkód wywołanych 
przez wywalające wiatry i towarzyszące im wystąpienia 
szkodliwych owadów. Aby szkody te były jak najmniejsze 
zalecono stałe monitorowanie wszystkich drzewostanów 
rezerwatu, za wyjątkiem sośnin na borze bagiennym. W 
drzewostanach szczególnie naraŜonych na wystąpienie 
szkód zaprojektowano trzebieŜe o charakterze sanitarnym, 
bez formułowania intensywności zabiegu, który zostanie 
określony na gruncie w zaleŜności od zaistniałych 
zagroŜeń. Usuwanie posuszu czynnego, złomów i 
wywrotów musi być ograniczone, o ile nie stwarza podstaw 
do nadmiernej rozmnoŜy szkodników wtórnych. Usuwanie 
posuszu jałowego i leŜaniny nie moŜe mieć miejsca. 

Z uwagi na pojawiające się w lukach i prześwietleniach 
drzewostanu dobrze rokujące naloty i podrosty świerka nie 
projektowano dolesiania luk i podsadzeń pod okapem 
drzewostanu. W drągowinie świerkowej zaprojektowano 
trzebieŜe wczesne. 

Zarządzenie o powołaniu rezerwatu wprowadza 
szereg istotnych ograniczeń i zakazów porządkowych 
zmierzających do zachowania zbiorowiska w stanie 
naturalnym. Do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć zakaz 
zmiany stosunków wodnych oraz pobierania uŜytków 
drzewnych nie wynikających z planu ochrony rezerwatu. 
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na zakaz zbioru owoców i 
nasion, ziół leczniczych, pozyskiwania ściółki i kopalin, 
zanieczyszczania wody, wzniecania ognia i stosowania 
wszelkich środków chemicznych. 

 
4.2. Udostępnienie rezerwatu do zwiedzania 

 
Rezerwat Dziki Kąt wyłączony jest masowej penetracji 

turystycznej. 
 

4.3. Propozycje badań naukowych 
 

Z informacji uzyskanych od administracji Nadleśnictwa 
Gołdap wynika, Ŝe w rezerwacie Dziki Kąt nie prowadzi 
się aktualnie Ŝadnych badań naukowych. Jest to jednak 
obszar atrakcyjny dla nauki, zwłaszcza przydatny do 
badań florystycznych i faunistycznych. Tu mogą być 
prowadzone dalsze badania florystyczne zmierzające do 
poznania dynamiki borów mieszanych, jak i rzadkich 
zbiorowisk świerczyn bagiennych. Obszar rezerwatu nie 
posiada badań faunistycznych. Jest to ewidentna strata 
dla ochrony przyrody. Tu mogą mieć swoje ostoje 
zwierzęta rzadkie i chronione, zwłaszcza drobne ssaki 
bytujące w naturalnych starodrzewiach oraz liczne grupy 
bezkręgowców oraz liczna fauna motyli. Podobnie sprawa 
wygląda z ptakami dla których zróŜnicowany teren, dobre 
zaopatrzenie w wodę i bogactwo roślinne powodują, Ŝe 
znajdują w rezerwacie unikalne ekotopy, dające 
schronienie gatunkom rzadko spotykanym w Polsce. 
 

5. Wskazania ochronne 
 

5.1. Lasotwórcza rola drzew i krzewów. 
 

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej w rezerwacie 
Dziki Kąt stwierdzono występowanie 6 gatunków drzew 
oraz 3 gatunki krzewów. Są to: sosna pospolita, świerk 
pospolity, olsza czarna, brzoza brodawkowata, brzoza 
omszona, osika i dąb szypułkowy. Z gatunków 
krzewiastych zanotowano występowanie kruszyny, 
jarzębiny i wierzby szarej. Pełna lista roślin zamieszczona 
jest w części dokumentacyjnej niniejszego rezerwatu. 

Z punktu widzenia wskazań ochronnych w 
drzewostanach rezerwatu przyjmuje się podział na 
poniŜsze grupy gatunków w powiązaniu ze zbiorowiskami 
leśnymi: 
  - zbiorowiska borów mieszanych i lasów mieszanych 

bagiennych - gatunki popierane (specjalnej troski): 
- świerk, 
- sosna, 
- brzoza brodawkowata, 
- brzoza omszona (w świerczynach bagiennych), 
- olsza czarna (w świerczynach bagiennych), 
- inne rodzime gatunki liściaste w formie 

jednostkowej i grupowej domieszki. 
 

Za gatunki niepoŜądane, zarówno drzewiaste jak 
równieŜ krzewy, powinny zostać uznane wszystkie gatunki 
obce (aktualnie nie występują). 
 

5.2. Zabiegi pielegnacyjno-ochronne 
 

Rezerwa Dziki Kąt objęty jest ochroną częściową. 
Proponowane poniŜej metody ochrony i zagospodarowania 
lasu dąŜą do utrzymania, względnie przywrócenia 
naturalnego charakteru zbiorowisk roślinnych z 
wykorzystaniem procesów sukcesji naturalnej. Zawarte w 
dalszej części rozwiązania z zakresu ochrony i pielęgnacji 
drzewostanów rezerwatu oparto o rozpoznane, w trakcie 
prac taksacyjnych, fazy rozwojowe drzewostanów, procesy 
ekologiczne zachodzące w zinwentaryzowanych 
zbiorowiskach leśnych, a takŜe długoletnie obserwacje 
zebrane przez administrację leśną Nadleśnictwa Gołdap. 
Zalecane sposoby postępowania oparte są o doświadczenia 
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naturalnej i półnaturalnej hodowli lasu Zabiegi pielęgnacyjne 
w pierwszej kolejności zdąŜają do zwiększenia odporności 
biologicznej poprzez kształtowanie struktury gatunkowej, 
złoŜonej struktury wiekowej i piętrowej drzewostanów, przy 
jednoczesnym zachowaniu wartości genetycznych 
chronionych zbiorowisk leśnych. 

W ramach planu ochrony ekosystemów leśnych 
rezerwatu Dziki Kąt zaprojektowano następujące 
czynności hodowlano-ochronne: 
  - kontrola stanu sanitarnego (ciągły monitoring stanu 

sanitarnego lasu) - 32,26 ha, 
  - trzebieŜe sanitarne - 26,69 ha, 
  - trzebieŜe wczesne - 043 ha. 
 

Lasy rezerwatu od wielu dziesięcioleci naraŜone są 
szkody ze strony czynników biotycznych i abiotycznych. 
Największe szkody w drzewostanach czynią wywalające 
wiatry i związane z nimi pojawy szkodników owadzich. 
Aby odpowiednio monitorować stan zdrowotny lasu 
zalecono systematyczną kontrolę stanu sanitarnego 
drzewostanów na powierzchni 32,26 ha. Kontrolę 
zalecono we wszystkich drzewostanach rezerwatu za 
wyjątkiem drzewostanu sosnowego na siedlisku boru 
bagiennego, w oddz. 70 h. 

W drzewostanach szczególnie naraŜonych na szkody 
spowodowane wywalającymi wiatrami zaprojektowano 
trzebieŜe sanitarne na powierzchni 26,69 ha. W trakcie 
prowadzenia trzebieŜy sanitarnych naleŜy usuwać świeŜe 
złomy, wywroty i posusz czynny, których nadmiar moŜe 
spowodować zagroŜenie masową rozmnoŜą szkodliwych 
owadów. Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, Ŝe leŜanina i 
posusz martwy jest czynnikiem stabilizującym ekosystemy 
leśne. Tu znajduje swoje nisze ekologiczne, między 
innymi, wiele gatunków ornitofauny, drobnych ssaków i 
liczna grupa bezkręgowców. 

TrzebieŜe wczesne zaprojektowano na powierzchni 
0,43 ha, w oddz. 70b. Technika prowadzenia trzebieŜy, 
terminy jej wykonania i reakcje środowiska leśnego na 
zabiegi pielęgnacyjne są od dawna poznane. Zagadnienia 
te znane są administracji leśnej z wieloletniej praktyki i nie 
wymagają odrębnego komentarza. Zadania stawiane 
przed zabiegami trzebieŜowymi w lasach ochronnych są 
inne niŜ w lasach gospodarczych, gdzie podstawowym 
kryterium jest osiągnięcie maksymalnego przyrostu 
pełnowartościowego drewna. Podstawowym celem 
trzebieŜy w lasach rezerwatu jest wspomaganie 
naturalnych procesów ekologicznych w kształtowaniu i 
regeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych. 

Zgodnie za zaleceniami odnośnie prac planistycznych 
w lasach ochronnych (podobnie jak w lasach 
gospodarczych), plan ochrony rezerwatu nie określa masy 
przeznaczonej do wyjęcia w trakcie trzebieŜy sanitarnych i 
trzebieŜy selekcyjnych. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
intensywność trzebieŜy musi wynikać z osiągnięcia 
zamierzonych celów i znana będzie dopiero w momencie 
jej wykonywania. 

W planie ochrony luki i prześwietlenia przewidziano do 
odnowienia naturalnego. 
 

5.3. Ochrona fauny 
 

Rezerwat powołano do ochrony zbiorowisk leśnych 
charakterystycznych dla Puszczy Rominckiej. Jest on jednak 
ostoją i miejscem bytowania wielu przedstawicieli krajowej 
fauny. Jej ochrona wiąŜe się z szeroko rozumianą stabilizacją 
i ochroną wszystkich podstawowych biocenoz rezerwatu. Ze 
względu na utrzymanie i ochronę pełnej róŜnorodności fauny 
szczególnie waŜne jest: 
  - wykonanie w miarę pełnej inwentaryzacji i określenie 

gatunków będących przedmiotem szczególnej troski, 

  - stabilizacja stosunków wodnych, a zwłaszcza 
lokalnych cieków wodnych cieków wodnych, 

  - wzbogacenie nisz ekologicznych, w tym ochrona 
drzew murszastych, dziuplastych i martwych, 

  - ograniczenie penetracji rezerwatu do ściśle 
określonych tras i ścieŜek, zachowanie ciszy, 

  - przestrzeganie zakazów zawartych w akcie prawnym 
powołującym rezerwat. 

 
5.4. Ochrona przed szkodami ze strony czynników 

biotycznych i abiotycznych 
 

Przy pracach hodowlanych, ochronnych, w celu 
ograniczenia do minimum szkód w środowisku leśnym, 
zaleca się: 
  - dostosować okres pozyskania drewna, zaleŜnie od 

lokalnych uwarunkowań do terminów najmniejszego 
zagroŜenia lasu od owadów, wiatru i śniegu oraz 
moŜliwości wykorzystania przez zwierzynę płową cienkiej 
kory na drzewach leŜących, a takŜe do okresów nie 
kolidujących z porą wyprowadzenia lęgów przez ptaki, 

  - przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych i 
przebudowy drzewostanu naleŜy upewnić się czy na 
terenie objętym zabiegami nie występują rośliny 
prawnie chronione i czy zmiana warunków 
środowiskowych nie wpłynie ujemnie na stan 
zachowania chronionej flory i fauny, 

  - stosować sortymentową metodę pozyskania drewna, 
polegającą na wyróbce drewna w drzewostanie, 

  - zrywkę drewna naleŜy prowadzić ciągnikami 
nasiębiernymi, po uprzednio wyznaczonych szlakach. 
W miejscach naraŜonych na duŜe szkody prowadzić 
zrywkę i wywóz drewna sprzęŜajem konnym, 

  - unikać metod wyznaczania i oznakowania drzew, 
polegających na ich ranieniu, 

  - powszechnie stosować środki techniczne chroniące 
pozostające na powierzchni drzewa przed 
uszkodzeniami powstającymi w trakcie zrywki, 

  - wprowadzić do powszechnego stosowania bioleje w 
piłach spalinowych i środkach technicznych w celu 
uniknięcia skaŜenia gleby, 

  - ograniczyć do minimum stosowanie preparatów 
chemicznych na korzyść biologicznych, przy 
zwalczaniu zagroŜeń. Przy konieczności uŜycia 
preparatów chemicznych stosować środki najmniej 
szkodliwe dla środowiska, 

  - w zabezpieczeniu upraw i młodników preferować 
środki mechaniczne, 

  - prowadzić monitoring techniczny i biologiczny w celu 
właściwego prognozowania zagroŜeń. W drzewostanach 
szczególnie naraŜonych na czynniki chorobowe 
zaprojektowano kontrolę stanu sanitarnego, 

  - dąŜyć do utrzymania liczebności szkodników na 
poziomie nie zagraŜającym wystąpieniu szkód 
istotnych (gradacji), 

  - w razie konieczności stosować biotechniczne metody 
ochrony lasu, między innymi wykorzystywać pułapki 
feromonowe uŜywane do zwalczania i prognozowania 
pojawu szkodników wtórnych, 

  - prowadzić aktywną ochronę drapieŜnej entomofauny, 
mogącej w określonych warunkach sprzyjać walce ze 
szkodnikami owadzimi. 

 
6. Metodyka i zakres prac 

 
Plan ochrony rezerwatu częściowego Dziki Kąt 

wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody w Olsztynie. Zakres prac wynikał ze zlecenia i 
wzajemnych uzgodnień pomiędzy RDLP w Białymstoku, 
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WKP i wykonawcą niniejszego planu. Merytoryczną 
podstawą wykonania planu ochrony były: 
  - Wytyczne sporządzania planów ochrony rezerwatów 

przyrody, MOŚ,ZNiL, Warszawa 1997, zatwierdzone 
do uŜytku słuŜbowego przez Głównego Konserwatora 
Przyrody, 

  - Wytyczne wykonywania zabiegów ochronnych w 
róŜnych typach rezerwatów przyrody, MOŚ, ZNiL, 
Warszawa 1997, zatwierdzone do uŜytku słuŜbowego 
przez Głównego Konserwatora Przyrody, 

  - Ustalenia robocze pomiędzy Zleceniodawcą i Autorem 
planu ochrony, 

 
W opracowaniu wykorzystano dostępne opracowania 

naukowe, publikacje i operaty urządzeniowe, między innymi: 
  - plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Gołdap na lata 

1995-2004, 
  - mapy gospodarcze w skali 1:5000 z Nadleśnictwa 

Gołdap, 
  - mapy przeglądowe w skali 1:20000 z Nadleśnictwa 

Gołdap, 
  - plan urządzenia lasu rezerwatu przyrody Dziki Kąt na 

lata 1975-1984, 
  - plan urządzenia lasu rezerwatu przyrody Dziki Kąt na 

lata 1984-1993, 
  - materiały archiwalne RDLP w Białymstoku, 
  - materiały ze zbiorów WKP w Olsztynie, 
  - materiały Nadleśnictwa Gołdap, 
  - materiały własne autora planu. 
 

Podkłady kartograficzne. Jako podkład kartograficzny 
wykorzystano zaktualizowany wyrys z mapy gospodarczej 
w skali 1:5000, obrębu leśnego śytkiejmy, wykonany 
przez Biuro Urządzania Lasu I Geodezji Leśnej w 
Białymstoku dla potrzeb III rewizji urządzania lasu. 

Inwentaryzację i opis drzewostanów wykonano latem 
2000 r. Propozycje zabiegów uzyskały akceptację 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie, 
przedstawicieli Nadleśnictwa Gołdap i merytorycznych 
wydziałów RDLP w Białymstoku. W tradycyjnym układzie 
opisu taksacyjnego wprowadzono zmiany polegające na 
określeniu na gruncie, dla kaŜdego wyłączenia typu 
zbiorowiska leśnego, procesu dynamicznego i fazy 
rozwojowej drzewostanu. Podstawą opracowania dynamiki 
roślinności były między innymi prace Falińskiego J. B. (1991). 
Fazy rozwojowe drzewostanów opisano w oparciu o 
klasyfikację Leibundguta H. (1959), w modyfikacji 
Miścickiego S. (1994). Zasady ochrony ekosystemów 
leśnych formułowano zgodnie z przedmiotem i celem 
ochrony - uwzględniając wyniki badań naukowych 
prowadzonych w lasach rezerwatowych (Sokołowski A. W. 
1995). W opisach taksacyjnych, mapach tematycznych i 
planach stosowano skróty i symbole przyjęte z Instrukcji 
Urządzenia Lasu (IBL 1990). Wykaz skrótów i symboli 
stanowi załącznik do niniejszego planu ochrony. 

Kartowanie i opis gleb przyjęto z poprzedniego planu 
ochrony rezerwatu modyfikując opisy odkrywek i wierceń 
glebowych o obowiązujące aktualnie „Zasady kartowania 
siedlisk leśnych" (Mąkosa K. i inni Warszawa 1994). Przyjęto 
równieŜ następujące analizy laboratoryjne i wyliczenia: 
  - skład granulometryczny metodą Cassagrande'a w 

modyfikacji Prószyńskiego, 
  - pH w H2O i KC1 potencjometrycznie, 
  - zawartość CaCo3 metodą Scheiblera, 
  - metaliczne kationy wymienne fosforu, magnezu i potasu,  
  - sumę metalicznych kationów wymiennych z wyliczenia, 
  - azot ogólny metodą Kjeldahla, 
  - węgiel zmodyfikowaną metodą Tiurina, w poziomie O 

metodą Altena, 

  - kwasowość hydrolityczną i sumę kationów 
zasadowych metodą Kappena, 

  - próchnicę oraz C:N z wyliczenia. 
 

Klasyfikację gleb skorygowano wg aktualnej 
systematyki gleb Polski (PTG Warszawa, 1989). 
Podstawową jednostką kartograficzną gleb był podtyp 
gleby. Granice podtypów gleb wykreślono szkicowo, lecz 
moŜliwie najdokładniej, w oparciu o widoczną sieć 
rozgraniczeń terenowych. Opis odkrywek glebowych wraz 
z analizami zamieszczono w III części planu. Lokalizację 
punktów badań terenowych przedstawiono na mapie gleb. 

Zdjęcia florystyczne wykonano w oparciu o 
zmodyfikowaną metodę Braun-Blanąueta. Opis runa w 
fitocenozach o wyraźnie zaznaczonych aspektach 
sezonowych wykonano dwukrotnie. Łącznie wykonano 43 
zdjęcia florystyczne. Lokalizację zdjęć zamieszczono na 
mapie zbiorowisk roślinnych. 

Materiały kartograficzne. W ramach dokumentacji 
kartograficznej wykonano: 
  - mapę gospodarczą w skali 1:5000, 
  - mapę przeglądową drzewostanów w skali 1:5000, 
  - mapę przeglądową zbiorowisk roślinnych w skali 

1:5000, 
  - mapę faz rozwojowych drzewostanów w skali 1:5000, 
  - mapę gleb w skali 1:5000. 
 

7. Streszczenie 
 

1. PołoŜenie, powierzchnia i formy własności gruntów 
 

Rezerwat DZIKI KĄT połoŜony jest w województwie 
Warmińsko-Mazurskim, w powiecie Gołdap, w gminie 
Dubeninki. Wchodzi w skład leśnictwa Dziki Kąt, obrębu 
leśnego śytkiejmy, nadleśnictwa Gołdap. 

Powierzchnia rezerwatu wynosi 34,65 ha, w tym 
grunty leśne zalesione stanowią 33,64 ha, linie podziału 
powierzchniowego 0,54 ha oraz drogi leśne 0,47 ha. 
Wszystkie grunty wchodzące w skład rezerwatu stanowią 
własność Skarbu Państwa w administracji Nadleśnictwa 
Gołdap.  

 
2. Cel ochrony rezerwatu 

 
Rezerwat utworzono w celu ochrony i zachowania, ze 

względów naukowych i dydaktycznych drzewostanów 
sosnowo-świerkowych naturalnego pochodzenia 
charakterystycznych zarówno dla Puszczy Rominckiej jak i 
całej Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego. Wartość rezerwatu 
podnosi obecność świerczyny bagiennej, boru łochyniowego 
i występowanie szeregu roślin rzadkich i chronionych. 
Zbiorowiska wykazują swoiste cechy charakterystyczne dla 
tej części Polski. W okresie istnienia rezerwatu odmienność 
jego fitocenoz utrwaliła się co świadczy o prawidłowej o 
realizacji jego celu ochrony. 

Rezerwat, ze względu na zróŜnicowanie biologiczne, 
zasługuje na ochronę z mocy ratyfikowanej przez Polskę 
w 1995 r. Konwencji o róŜnorodności biologicznej i 
kwalifikuje się do włączenia w „Europejską sieć 
ekologiczną - Natura 2000". 

 
3. Obszary ochrony rezerwatowej według form 

ochrony czynnej 
 

Obszar rezerwatu przyrody DZIKI KĄT w całości 
objęty jest ochroną częściową. Ochrona zachowawcza, 
polegająca na wyłączeniu z ingerencji i czynności 
ochronnych, obejmuje 7,53 ha, ochrona kreatywna  
27,12 ha (trzebieŜe sanitarne 26,69 ha i trzebieŜe 
wczesne 0,43 ha). 
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4. Sposoby minimalizacji zagroŜeń rezerwatu 
 
Pomimo znacznych spustoszeń jakie poczynił w 

drzewostanach rezerwatu huragan Anatol zapas 
drzewostanów wzrósł w okresie ostatnich 25 lat wzrósł 0 
2239 m3. Dziś stan zdrowotny lasu jest zadowalający. 
Drzewostany dobrze odnawiają się z samosiewu. Dobrze 
rozwijają się naloty i podrosty świerka. Umacnia się 
specyficzny charakter poszczególnych zbiorowisk leśnych. 
Największe szkody w rezerwacie czynią wywalające 
wiatry i towarzyszące im pojawy korników, stąd teŜ 
zalecono kontrolę stanu sanitarnego lasu na powierzchni 
32,26 ha. Rezerwat jest wyłączony z masowej penetracji 
turystycznej. 
 

5. Ustalenia dla planu zagospodarowania przestrzennego 
 

Ustalenia ochronne zawarte w niniejszym planie 
ochrony rezerwatu powinny zostać przeniesione do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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II. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZABIEGÓW 
PIELĘGNACYJNO-OCHRONNYCH 

 
Plan 

Pow. w ha Lokali
zacja 

Skrócony opis fitocenoz  
Fazy rozwojowe mani

pulac. 
zredu
kow. 

Opis 
zalecanych 
czynności 

Wykonan
ie rok 

1 2 3 4 5 6 

69 c 

BMśw - 4 Św 4 Śo 135l., 2 
Św 85l., zd. 0,9 faza 
zrównowaŜenia 

1,43  

TrzebieŜ 
sanitarna. 

Kontrola stanu 
sanitarnego. 

 

69 g 
LMb - 4 Św 115, 1 Św 1 So 
130l, 3 Św 1 Brz 75l., zd. 0,3 
faza terminalna wczesna 

1,43  
Bez zabiegów. 
Kontrola stanu 
sanitarnego. 

 

69 i 

BMśw - 3 Św 3 So 140l., 3 
Św 70l., 1 Św 95l., zd 0,9 
faza zrównowaŜenia 

6,67  

TrzebieŜ 
sanitarna. 

Kontrola stanu 
sanitarnego. 

 

70 a 

LMb - 3 Św 1 Ol 105l., 1 Św 
1 So 135l., 2 Św 75l., 1 Śwl 
Brz 30 l., zd. 0,5 faza 
terminalna wczesna 

1,82  
Bez zabiegów. 
Kontrola stanu 
sanitarnego. 

 

70 b BMśw - 6 Św 35l., 4 Sw 17l. 
zd. 0,8 faza drągowiny 

0,43  TrzebieŜ 
wczesna. 

 

70 c 

BMŚw - 4 So 1 Św 145l., 2 
Św 1 So 85l., 1 Św 115l., 1 
Św 65l., zd. 1,2 faza 
optymalna późna 

16,67  

TrzebieŜ 
sanitarna. 

Kontrola stanu 
sanitarnego. 

 

70 d 
BMśw - 4 Św 95l., 3 So 1 
Św 145l., 2 Św 75 l., zd. 0,5 
faza optymalna późna 

1,02  
Bez zabiegów. 
Kontrola stanu 
sanitarnego. 

 

70 f 
LMb - 4 Św 1 So 145l., 4 Św 
1 Ol 95 l., zd. 0,4 faza 
terminalna wczesna 

1,30  
Bez zabiegów. 
Kontrola stanu 
sanitarnego. 

 

70 g 
BMśw - 3 So 1 Św 145l., 4 
Św 1 So 95l., 1 Św 50l., zd. 
0,8 faza zrównowaŜenia 

1,92  

TrzebieŜ 
sanitarna. 

Kontrola stanu 
sanitarnego. 

 

70 h 
Bb - 7 So 125l., 2 Brzl So 50l 
zd. 0,5 faza terminalna 
wczesna 

0,95  Bez zabiegów.  
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Załącznik Nr 3 
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II SZCZEGÓŁOWY PLAN OCHRONY REZERWATU 
 

I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Opis ogólny rezerwatu 
 

1.1. Rys historyczny, podstawa prawna i cel 
utworzenia rezerwatu 

Rezerwat Boczki jest połoŜony w centralnej części 
Puszczy Rominckiej, podzielonej granicą państwową 
pomiędzy Polskę i Rosję (Obwód Kalinigradzki). Obszar 
ten leŜy na terytorium dawnych Prus KsiąŜęcych, które od 
1657 roku stanowiły autonomiczną część państwa 
hrandenbursko-pruskiego. Po dołączeniu do nich Warmii 
znane były pod nazwą Prus Wschodnich. Pod względem 
własnościowym Puszcza Romincka do 1917 roku 
stanowiła własność cesarzy niemieckich. Po I wojnie 
światowej przeszła na własność państwa. W 1938 roku 
Puszcza wyłączona została z bezpośredniej administracji 
leśnej i podporządkowana urzędowi łowieckiemu w 
Berlinie. Bezpośrednim administratorem, który zastrzegł 
sobie wyłączność polowań na jej terenie był H. Gering. 

Lasy puszczańskie od dawna stanowiły teren hodowli 
zwierzyny łownej oraz reprezentacyjnych polowań, a 
głównym celem gospodarki było łowiectwo. Do dnia 
dzisiejszego rozsiane są po Puszczy głazy upamiętniające 

polowania cesarzy niemieckich. Jeden z nich stoi na 
terenie rezerwatu Boczki w oddz. 145. 

Wysoki stan zwierzyny łownej, a w szczególności jeleni i 
łosi, spowodował duŜe szkody w odnowieniach gatunków 
liściastych, co nie pozostało bez wpływu na obecny skład 
gatunkowy drzewostanów Puszczy. RównieŜ znaczne 
szkody poniosły drzewostany iglaste. Dziś jeszcze jest wiele 
świerków z martwicą boczną pni po spałowaniu przez 
zwierzynę. Szkody starano się zmniejszyć poprzez grodzenie 
upraw i całego kompleksu leśnego. 

UŜytkowanie lasu prowadzono zrębami zupełnymi z 
koleją rębu w gospodarstwie zrębowym sosnowym 120 
lat, świerkowym 80 lat. Lite świerczyny uszkodzone 
spałowaniem stwarzały dogodne warunki do masowej 
rozmnoŜy owadów. Gradacje brudnicy mniszki wystąpiły w 
latach 1974-1978, 1897-1902, 1906-1913, 1933-1937. 
Gradacjom brudnicy towarzyszyły masowe pojawy kornika 
drukarza. RównieŜ po ostatniej wojnie światowej, na 
skutek nagromadzenia znacznych ilości ściętego drewna i 
zniszczenia sieci rowów melioracyjnych, nastąpił masowy 
rozród korników. 

Rezerwat Boczki utworzony został w 1974 roku. Jego 
formalne uznanie nastąpiło, na mocy Zarządzenia Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 
roku (M. P. Nr 28, poz. 172). Pełny tekst Zarządzenia 
zamieszczono w części dokumentacyjnej niniejszego 
planu ochrony. Rezerwat jest objęty ochroną częściową. 
Jest rezerwatem leśnym - typ L (lasów i borów), w 
podtypie Ini (lasów nizinnych), połoŜonym w środkowej 
części zwartego kompleksu lasów Puszczy Rominckiej. 

Rezerwat utworzono w celu zachowania, naturalnych, 
dobrze wykształconych lasów, lasów mieszanych, łęgów, 
borów bagiennych i borów mieszanych bagiennych, 
charakterystycznych dla Puszczy Rominckiej. 
 

1.2. Znaczenie rezerwatu w krajowym systemie 
ochrony przyrody 

Rezerwat spełnia doniosłą rolę w zachowaniu i 
ochronie naturalnych zbiorowisk leśnych zarówno w 
Puszczy Rominckiej jak i w regionie całej Polski Północno-
Wschodniej. W istotny sposób uzupełnia sieć leśnych 
rezerwatów przyrody zarówno Dzielnicy Pojezierza 
Mazurskiego jak i Krainy Mazursko-Podlaskiej. Rezerwat 
jest obiektem unikalnym zarówno w skali regionu jak i 
Polski. Wynika to zarówno z historii lasów rezerwatowych, 
powstałych prawie w całości w sposób naturalny jak i 
obfitego nagromadzenia gatunków rzadkich i reliktowych 
oraz typowych dla wschodnich obszarów Pojezierza 
Mazurskiego zespołów roślinnych. Wartość rezerwatu 
podnoszą walory krajobrazowe, w tym wyniesienia 
morenowe, jary, rynny i zagłębienia wytopiskowe. 

 
1.3. PołoŜenie rezerwatu 
Rezerwat połoŜony jest w województwie Warmińsko-

Mazurskim, w powiecie Gołdap, w gminie Dubeninki, 3 km na 
północ pd wsi Budwiecie, 12 km na wschód od Gołdapi. Pod 
względem administracyjno-leśnym połoŜony jest na terenie 
nadleśnictwa Gołdap, w obrębie leśnym Gołdap, w leśnictwie 
Boczki, w oddziałach 85, 86, 144, 145, 146. Siedziba nadleśnictwa 
mieści się w Gołdapi ul. 1 Maja 33. Bezpośredni nadzór nad 
rezerwatem sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap mgr inŜ. 
Andrzej Krajewski. 

Usytuowanie rezerwatu na tle Puszczy Rominckiej i 
najbliŜszych okolic przedstawia ryc. 1. 
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1.4. Stan posiadania i stosunki własnościowe 
 

Powierzchnia ogólna rezerwatu Boczki wynosi 108,83 ha 
i jest zgodna z Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 12.07.1974 roku, w sprawie uznania za 
rezerwat przyrody. Rezerwat obejmuje następujące oddziały 
lasu: 85 (część), 86, 144 (część), 145,146, połoŜone w 
północno-wschodniej części Obrębu Gołdap, w 
Nadleśnictwie Gołdap. 
 

Na ogólną powierzchnię rezerwatu - 108,83 ha 
składają się: 
  - grunty leśne (drzewostany) 106,33 ha, 
  - grunty leśne związane z gospodarką leśną 1,86 ha 

(linie podziału powierzchniowego 1,48 ha oraz drogi 
leśne 0,38 ha), 

  - grunty nieleśne (poletko łowieckie na roli w uprawie) 
0,64 ha. 

 
Wszystkie grunty wchodzące w skład rezerwatu 

naleŜą do Skarbu Państwa i administrowane są przez 
Nadleśnictwo Gołdap, wchodzące w skład Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. 
 

1.5. Opis granic i gruntów przyległych 
 

Rezerwat połoŜony jest w centrum zwartego 
kompleksu lasów Puszczy Rominckiej. Ze wszystkich 
stron otoczony jest lasami gospodarczymi róŜnych klas 
wieku. Od zachodu i południa granica rezerwatu biegnie 
wzdłuŜ linii oddziałowej 86/87, 145/146, następnie na 
długości około 120 m. drogą leśną. Tu skręca na wschód i 
biegnie na wschód wzdłuŜ linii ostępowej. Od wschodu, na 
długości około 1850 m, rezerwat graniczy z młodnikami i 
drągowinami. Od północy granica rezerwatu biegnie 
południowym skrajem drogi publicznej. Wszystkie granice 
o łącznej długości około 3700 m. są widoczne, 
pomalowane zieloną farbą. W naroŜnikach rezerwatu i 
przy wylotach dróg ustawione są tablice informacyjne. 
Przeciętny stopień rozczłonkowania granic wynosi  
3,42 km/100 ha. 
 

1.6. Podział powierzchniowy 
 

Podział powierzchniowy rezerwatu stanowi integralną 
część podziału obrębu Gołdap. Opiera się on o sieć linii 
ostępowych biegnących ze wschodu na zachód i 
prostopadłych do nich linii oddziałowych. Linie ostępowe 
w rezerwacie są dobrze widoczne w terenie. Linie 
oddziałowe, w wyniku ostatnich huraganów, są częściowo 
zatarte. Powierzchnia pełnych oddziałów waha się w 
granicach 26,20 - 30,88 ha. 
 

1.7. Stan środowiska w rejonie rezerwatu 
 

Szczegółowa ocena stanu środowiska w odniesieniu 
do całego województwa prezentowana jest w publikacjach 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Olsztnie. Wynika z nich, Ŝe jest to obszar o najniŜszym 
zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Z danych Stacji 
Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza 
Borecka w Diablej Górze, połoŜonej najbliŜej od granic 
rezerwatu Boczki, wynika, Ŝe największy udział w 
zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego w rejonie 
puszczy mają dalekie źródła emisji (Degórska A., Prządka 
Z., ŚnieŜek T., śarska B., 1997). Powodują one roczne 
stęŜenie SO2 w wysokości około 4 mg/m3, co stanowi 
61,6% stęŜenia sumarycznego. Źródła zanieczyszczeń 

średniego zasięgu powodują średnie roczne stęŜenie SO2 
w wysokości 1,8 mg/m3 (27,6% stęŜenia sumarycznego) i 
źródła lokalne stanowią 10,8% zanieczyszczeń w 
stosunku rocznym. Średnie miesięczne stęŜenia związków 
siarki były wyŜsze w miesiącach zimowych, największe w 
lutym - 7,05 mg/m3 i pozostałych miesiącach zimowych, a 
najmniejsze w lipcu - 0,45 mg/m3. Wzrost stęŜeń SO2 
notowano przy napływie mas powietrza z południowego 
wschodu, południa i południowego zachodu. 
Średnioroczne stęŜenie NO2 w powietrzu wynosiło w  
1998 r. 4,7 mg/m3 z maksimum w styczniu i grudniu i 
minimum od kwietnia do sierpnia. 

Koncentracja metali cięŜkich w opadach 
atmosferycznych była w 1998 r. najniŜsza w Polsce i 
wynosiła: kadm - 2,9 mg/l, ołów - 3,1 mg/l, cynk -  
112,8 mg/l. Niski poziom koncentracji metali cięŜkich 
pozostaje w związku z brakiem w na omawianym 
obszarze ośrodków przemysłu cięŜkiego. 

Prowadzone od 1995 roku pomiary ozonu 
troposferycznego dla stacji w Diablej Górze wykazały w 
1996 roku nietypowy przebieg roczny stęŜeń ozonu, 
którego średnia wartość roczna wyniosła 65 mg/m3. 
Wartość ta przekroczyła dwukrotnie naturalne stęŜenie 
ozonu troposferycznego (wg normy polskiej - 30 mg/m3). 
NajwyŜsze stęŜenia wystąpiły na wiosnę: w marcu i 
kwietniu, najniŜsze w listopadzie i grudniu. W kwietniu 
zdarzały się przypadki, kiedy w godzinach 
popołudniowych stęŜenia godzinne przekraczały normę 
zdrowotną - 180 mg/m3. NaleŜy sądzić, Ŝe wartości te 
mogą być szkodliwe dla roślinności. 

Opady i cyrkulacja mas powietrza miała (w 1996 roku) 
znaczący wpływ na rozkład stęŜeń i ładunków 
zanieczyszczeń wniesionych z opadami do gleby. 
Największe stęŜenia chlorków i jonu sodowego 
zanotowano przy cyrkulacji północno-zachodniej, 
magnezu i wapnia przy cyrkulacji wschodniej. Obserwacje 
wykazały, Ŝe ładunki wszystkich badanych 
zanieczyszczeń były mniejsze lub zbliŜone do 
obserwowanych w latach poprzednich. Stwierdzono 
równieŜ umniejszenie kwasowości opadów. 
 

1.8. Infrastruktura techniczna w rezerwacie i na jego 
obrzeŜach 
 

Infrastruktura techniczna rezerwatu jest uboga. Składa 
się na nią mało uczęszczana Ŝwirowa droga publiczna 
biegnąca północnym skrajem rezerwatu i prowadząca ze 
wsi Pluszkiejmy w kierunku granicy państwa. Sieć dróg 
wewnętrznych jest słabo rozbudowana. Przez oddz. 85, 
86 przebiega lokalna droga leśna, łącząca drogę 
publiczną z linią ostępową między oddziałami 86/146. Na 
terenie rezerwatu w oddz. 86 znajduje się podpiwniczony 
bróg z paszą dla zwierzyny łownej. W południowej i 
północnej części rezerwatu spotykane są rowy 
odwadniające, wykonane przed II wojną światową. NaleŜy 
rozwaŜyć wytyczenie w przyszłości ścieŜki dydaktycznej. 

Na południe od rezerwatu, juŜ poza kompleksem 
lasów puszczańskich, przebiega droga krajowa łącząca 
Gołdap z śytkiejmami. 
 

1.9. Opis dotychczas wykonanej ochrony 
 

Ostatni plan urządzenia rezerwatu Boczki został 
sporządzony na lata 1975 - 1985. W ramach prac 
hodowlanych plan przewidywał odnowienie samosiewem 
poletka łowieckiego w oddz. 86. oraz czyszczenia w 
zwartych kępach podrostów na łącznej powierzchni  
2,03 ha. W drzewostanach z przewagą brzozy i olszy, IIa - 
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IIIa klasy wieku, zaplanowano na powierzchni 8,63 ha 
trzebieŜe selekcyjne. W drzewostanach starszych klas 
wieku, od IVb do VI, zaprojektowano cięcia sanitarne na 
powierzchni ogólnej 97,31 ha. 

Analiza wykonanych zabiegów, na podstawie zapisów 
jak i przeglądu terenowego, pozwala stwierdzić, Ŝe 
trzebieŜe selekcyjne zostały wykonane zgodnie z planem. 
Nie odnowiono poletka łowieckiego. Wykonano dolesienia 
luk w oddz. 144g na powierzchni 0,30 ha. 

Wykonanie zabiegów o charakterze cięć sanitarno-
porządkowych wymaga głębszego omówienia. Do 1995 
roku brak jest szczegółowych danych z tego zakresu. 
Jednak z przekazów administracji leśnej wynika, Ŝe cięcia 
sanitarne wykonywane były sporadycznie, a nasilenie ich 
było minimalne. Wprowadzenie do uŜytku w nadleśnictwie 
SILP-u, pozwoliło na wykonanie szczegółowych analiz w 
okresie od stycznia 1995 r. do 15 lipca 2000 roku. 
Wcześniejszych danych brak. 

Czynności porządkowo-sanitarne w tym okresie 
prowadzono na ogólnej powierzchni 85,50 ha, w tym na 
powierzchni 63,56 ha porządkowano drzewostany po 
huraganie ANATOL, który nawiedził Nadleśnictwo Gołdap w 
dniu 4 grudnia 1999 roku. Na pozostałej powierzchni, 21,94 
ha, prowadzono cięcia sanitarne, pod kątem usuwania 
posuszu czynnego, świeŜych złomów i wywrotów. Na 
niektóre powierzchnie wkraczano wielokrotnie (np. oddz. 85a, 
85c, 85f), zwalczając zarówno szkodniki wtórne, jak i 
porządkując drzewostany po huraganie. 

Z analizy zestawień Nadleśnictwa Gołdap wynika, Ŝe 
w okresie ostatnich 5-ciu lat, usunięto w rezerwacie 
ogółem 4752,38 m3 grubizny netto, co daje w przeliczeniu 
na zapas brutto około 5940 m3 samej grubizny. W rozbiciu 
na poszczególne lata z rezerwatu pozyskano grubiznę w 
następującej wysokości (zapas netto): 

1995 r. - 3 77,00 m3 
1996 r. - 77,37 m3 
1997 r. - 115,58 m3 
1998 r. - 24,51 m3 
1999 r. - 523,27 m3 
2000 r. - 3634,65 m3 (do 15,07. 2000 r.). 

 
Struktura gatunkowa wyjętej z drzewostanów 

rezerwatu grubizny netto w m3 i w % przedstawia się 
następująco: 
 
Tabela 1. Masa grubizny netto według gatunków 
pozyskana ze szkód pohuraganowych 
 

Gatunek Grubizna w m3 - brutto Udział % 
Świerk 4336,22 91,3 
Olsza 1125,55 2,6 
Brzoza 103,79 2,2 
Lipa 89,01 1,9 
Osika 43,20 0,9 
Jesion 31,21 0,8 
Dąb 4,60 0,1 
Grab 7,55 0,1 
Sosna 8,00 0,1 
Klon i wiąz 3,25 - 
Razem 4752,38 100,0 

 
Przeciętne natęŜenie cięć sanitarnych w latach 1995 - 

1999 wynosiło 13,74 m3 grubizny netto/ha. Po huraganie 
ANATOL natęŜenie cięć porządkowo-sanitarnych, a więc 
likwidacja świeŜych złomów i wywrotów, usuwanie drzew 
zaatakowanych wiosną 2000 r. przez komiki, wyrosło do 
57,14 m3 grubizny netto/ha. NatęŜenie szkód po 
huraganie było zróŜnicowane. Najbardziej ucierpiały 
drzewostany z dominacją lub duŜym udziałem świerka. 
Największe szkody wystąpiły w oddz. 86a, 86j, 144c, 144f, 
gdzie zapas drzewostanów zmalał o 118 m3 grubizny 

netto/ha. I wynosi obecnie 134 m3 grubizny netto/ha. W 
wyniku klęski huraganu powstały liczne drobne luki i 
przerzedzenia, a zadrzewienie w niektórych partiach lasu 
spadło o 0,3 - 0,4 stopnia. 

Pomimo, Ŝe z rezerwatu uprzątnięto znaczne ilości 
złomów, wywrotów i posuszu czynnego, stan sanitarny lasu 
budzi nadal pewne zastrzeŜenia. Wiele drzew ma 
naderwany system korzeniowy, a część świerków wykazuje 
duŜy stopień defoliacji. Skutki huragany wzmogła panująca 
w okresie od kwietnia do lipca 2000 r. dotkliwa susza. 
Proponowane w dalszej części operatu wskazania 
ochronne dąŜą do eliminacji zagroŜeń i przywracania 
ekosystemom leśnym cech lasu naturalnego. 

Działania ochronne administracji leśnej prowadzone w 
rezerwacie Boczki, w okresie ostatnich 25 lat, naleŜy 
ocenić pozytywnie. Uzasadnienie tej oceny znajduje się w 
dalszej części operatu. Tu naleŜy podkreślić, Ŝe pomimo 
licznych klęsk wiatrołomów, które nawiedziły tak całą 
Puszczę jak i rezerwat wszystkie podstawowe cele 
ochrony zostały zachowane. 
 

2. Warunki przyrodniczo-geograficzne 
 

2.1. Środowisko geograficzne 
 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski 
(Kondracki J., 1998), omawiany obszar połoŜony jest na: 
  - NiŜu Wschodniobałtycko-Białoruskim - 84, 
  - w Prowincji Pojezierza Wschodniobałtyckiego - 842, 
  - w Podprowincji Pojezierza Litewskiego - 842.7 
  - w Makroregionie Puszczy Rominckej - 842.71. 
 

Obszar ten rozciąga się między Gołdapią w Polsce a 
jeziorem Wisztynieckim na pograniczu litewsko-rosyjskim. 
Makroregion dzieli się na dwa mikroregiony Nieckę 
Gołdapską, połoŜoną wokół jeziora Gołdap i Lasy Rominckie. 

Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski (Trampler T. 
i inni, 1990) umiejscawia rezerwat w II Krainie Mazursko-
Podlaskiej, w Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego, w 
Mezoregionie Pojezierza Ełcko-Suwalskiego. W 
mezoregionie dominuje krajobraz pagórkowaty pojezierny. 
Przy północnej granicy mezoregionu połoŜony jest silnie 
pagórkowaty teren Puszczy Rominckiej, charakteryzujący 
się Ŝyznymi siedliskami i duŜym udziałem drzewostanów 
świerkowych. 

Rezerwat połoŜony jest w Puszczy Rominckiej, 
rozciągającej się między Gołdapią a śytkiejmami. Puszczę 
przecina granica państwowa. Północna część Puszczy 
naleŜy do Rosji. PołoŜenie rezerwatu Boczki wyznaczają 
następujące współrzędne: 
  - długość geograficzna wschodnia 22° 30’, 
  - szerokość geograficzna północna 54° 20’. 
 

2.2. Klimat 
 

Rezerwat Boczki połoŜony jest w regionie 
klimatycznym Mazursko-Podlaskim (Woś A., 1999), w 
jednym z najchłodniejszych miejsc w Polsce. Dominują tu 
kontynentalne cechy klimatu, a więc stosunkowo niska 
temperatura powietrza, duŜa jej amplituda i przewaga 
opadów letnich nad zimowymi. Region ten cechuje 
równieŜ duŜa zmienność pogody z dnia na dzień i z roku 
na rok. Omawiany obszar odznacza się krótkim latem oraz 
długą i mroźną zimą. 

Z wieloletnich obserwacji (1951-1980) na stacji IMGW w 
Suwałkach wynika, Ŝe okres wegetacyjny trwa średnio 160 
dni, przymrozki występują najczęściej przez 130 dni w roku. 
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń z przeciętną 
temperaturą około -5,4°, najcieplejszym lipiec z temperatur ą 
+17,0°. W okresie tym rozpi ętości temperatur sięgały od -39° 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12320 - 

zimą do +34° latem. Du Ŝą zmienność roczną cech 
klimatycznych, zwłaszcza opadów, potwierdzają dane z 
pomiarów Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska 
Puszcza Borecka w Diablej Górze (Degórska A., Prządka Z., 
ŚnieŜek T., śarska B., 1996). 

Średnie usłonecznienie dobowe nie przekracza 4,5 
godziny, roczne usłonecznienie -1648 godzin. Najbardziej 
usłonecznionym miesiącem jest czerwiec - 8,9 godz, 
najmniej nsłonecznym miesiącem jest grudzień - około 1 
godziny (GUS. 1998). 

Dominują wiatry z kierunków zachodnich, południowo-
zachodnich i południowo-wschodnich. Średnia roczna 
prędkość wiatrów wynosi 3,7 m/s, jednak zdarzają się 
często wiatry o sile huraganu. 

Suma roczna opadów wynosiła przeciętnie w latach 
1981-1990: 581 mm, w latach 1991 - 1995: 587 mm. Są to 
wartości zbliŜone do przeciętnej sumy opadów dla całej 
Polski. Opady występują średnio przez 163 dni w roku, 
przy czym wyraźnie dominują opady letnie - 62%. 
Pokrywa śnieŜna pojawia się często juŜ w listopadzie i 
trwa niekiedy aŜ do maja, utrzymując się przez 90 - 100 
dni (GUS. 1998). 

Znaczny wpływ na lokalną modyfikację klimatu wywiera 
las. Zaznacza się to między innymi w zmniejszeniu prędkości 
wiatru i zwiększeniu wilgotności względnej powietrza. Ze 
względu na zmniejszone napromieniowanie, w lesie dłuŜej 
zalega pokrywa śnieŜna, a do dna lasu dochodzi tylko część 
opadów atmosferycznych (Obmiński Z. 1977). Podstawowe 
wskaźniki klimatyczne zamieszczono w części 
dokumentacyjnej operatu. 
 

2.3. Stosunki wodne 
 

Obszar całej Puszczy Rominckiej leŜy w dorzeczu 
Pregoły, w zlewni niŜszego rzędu rzeki Węgorapy. Na 
południe od granic Puszczy przebiega dział wodny 
pomiędzy Biebrzą, dopływem Narwi a Węgorapą. Teren 
Puszczy przecina szereg rzeczek i strumieni, często bez 
nazwy. Do najwaŜniejszych cieków naleŜą: Jarka, 
Gołdapa, Bludzia i najbliŜej rezerwatu płynąca Błędzianka. 
Bludzia wypływa z jeziora Przerośl i wpada do Błędzianki 
w pobliŜu granicy państwowej. Dopływem Błędzianki jest 

równieŜ śytkiejmska Struga, która wypływa z niecki 
wytopiskowej na południowy zachód od śytkiejm, wije się 
wzdłuŜ granicy Państwa i wpada do Błędzianki juŜ za 
granicą. Błędzianka wypływa z jeziora Wersele, jest 
dopływem Pisy, która wpływa do Pregoły i z nią do 
Bałtyku. W pobliŜu rezerwatu leŜy szereg jezior, z których 
największymi są: Czarne, Gołdap, Pobłędzie, Boczne, 
Stańczyki, Sumowo Górne i Sumowo Dolne (Atlas 
hydrologiczny Polski 1986). 

Na terenie Puszczy podziemnymi wodami uŜytkowymi są 
wody z utworów czwartorzędowych. Wody te mają 
zwierciadło na bardzo zróŜnicowanych poziomach. Najpłycej 
do 2 m zwierciadło wody zalega w dolinach i obniŜeniach 
zajętych przez torfy i namuły. Wody te często łączą się z 
wodami powierzchniowymi tworząc rozległe mokradła. 
Płytkie wody powierzchniowe spotykane są równieŜ na 
wysoczyźnie morenowej w okolicach Bludzi, śabojedów i 
Linowa (Krzywicki T. 1990). Najczęściej jednak zwierciadło 
wody występuje na głębokości 2-5 m, zarówno na 
wysoczyźnie jak i na równinach sandrowych. Na 
wysoczyznach zbudowanych z glin zwałowych wody te 
odizolowane są od wód powierzchniowych. Zwierciadła wód 
na głębokości ponad 10 m spotykane są rzadko i związane 
są z niektórymi formami kemów (Krzywicki T. 1990). 

Wody podziemne na terenach płaskich z pokrywą 
organiczną występują w rezerwacie płytko, na głębokości 
20 - 50 cm. Poziom wód podziemnych na wyniesieniach 
morenowych jest zróŜnicowany i waha się od 
kilkudziesięciu cm do kilku metrów. ObniŜenia między-
morenowe nasilane są zarówno wodami podziemnymi jak 
i wodami spływającymi ze zboczy morenowych. W takich 
miejscach tworzą się lokalne, okresowo wysychające, 
cieki wodne. Zaliczyć do nich moŜna okresowe cieki 
odwadniające południową część oddz.86 oraz lokalne 
cieki w oddz. 144, 145. U podnóŜa i na zboczach 
wyniesień morenowych spotykane są liczne źródliska i 
wysięki wód podziemnych. 

W południowej części rezerwatu, w oddz. 144 - 146, 
spotykane są zarastające rowy odwadniające zbiorowiska 
bagienne, wykonane przed II wojną światową. 

Podział hydrograficzny Puszczy Rominckiej i okolic 
przedstawia ryc. 2. 
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2.4. Ukształtowanie geomorfologiczne 

 
Puszcza Romincka, usytuowana jest w wyraźnym 

obniŜeniu pomiędzy Garbem Szeskim i Garbem WiŜajn, 
stanowi dobrze wyodrębniający się region na Pojezierzu 
Litewskim, którego polska część nazywana jest 
Pojezierzem Suwalskim lub Suwalsko-Augustowskim. Na 
obszarze tym zalegaj ą utwory czwartorzędowe o 
miąŜszości do 200 m. Rzeźba północnej części Pojezierza 
Suwalskiego została ostatecznie uformowana w fazie 
pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego (Krzywicki T., 1990), 
lub jak podaje Ber (2000) w zasięgu lądolodu 
zlodowacenia Wisły. 

Opracowanie Bera (2000) dotyczące osadów 
plejstoceńskich północno-wschodniej Polski wskazuje, Ŝe 
na omawianym obszarze w świetle dotychczasowych 
wyników badań litologiczno-petrograficznych wyróŜniono 8 
do 11 poziomów glacjalnych związanych z 8 
zlodowaceniami: Narwi, Lidy, Sanu, Wilgi, Liwca, Odry, 
Warty i Wisły. Palinologicznie zostały udokumentowane 
osady organiczne tylko dwóch interglacjałów 
mazowieckiego i eemskiego. Współczesna powierzchnia 
omawianego obszaru została ostatecznie ukształtowana 
wskutek deformującej, glacitektonicznej działalności 
lądolodu zlodowacenia wisły (Ber A., 2000). Deformacje te 
wywołane były naciskami lądolodu, statycznym 
(uzaleŜnionym od ukształtowania powierzchni starszych 
epok geologicznych) i dynamicznym (poziomym spływem 
lądolodu). One to spowodowały festonowe ukształtowanie 
powierzchni. Tak więc, jak wskazuje Ber (2000), na 
współczesne ukształtowanie powierzchni największy 
wpływ wywarły: akumulacyjna i burząca działalność 
lodowca, budowa geologiczna, struktury tektoniczne i 
prawdopodobnie ukształtowanie starszego podłoŜa. Autor 
uwaŜa, Ŝe mniejszy wpływ miały akumulacyjna i erozyjna 
działalność wód fluwioglacjalnych i zastoiskowych. 

Obszar północnej Suwalszczyzny obejmuje 
wysoczyznę morenową z licznymi rynnami 
polodowcowymi oraz obniŜenie Puszczy Rominckiej 
wypełnione w znacznej części osadami 
wodnolodowcowymi (Krzywicki T., 1990). Wysoczyzny 
morenowe o wyniesieniu 170-220 m npm. zajmują 
znaczne obszary Puszczy Rominckiej. Towarzyszą im 
formy utworzone w strefie martwego lodu, głównie niecki 
wytopiskowe. Jedną z nich jest duŜa (4,5 x 1,5 km), silnie 
zatorfiona misa wytopiskowa rezerwatu Mechacz Wielki. 
Znacznie mniejszą nieckę stanowi obniŜenie w 
południowej części rezerwatu Boczki. 

Znaczne obszary zajmują równiny sandrowe i utwory 
wodnolodowcowe. Tu między innymi zlokalizowany jest 

rezerwat Dziki Kąt. W Puszczy Rominckiej znajduje się 
duŜy obszar sandru, rozciągnięty wzdłuŜ doliny 
Błędzianki. Jest to obszar lekko pagórkowaty o 
wysokościach 155-180 m npm. W jego obrębie znajduje 
się szereg średnich i duŜych form kemowych. Formy te 
mają zróŜnicowaną wysokość (20-30 m wysokości 
względnej) i kształt owalu (Krzywicki T., 1990). Terasy 
kemowe zbudowane z iłów i mułków przykrytych 
niewielkiej miąŜszości piaskami wodnolodowcowymi 
występują nad rynną Błędzianki. Wznoszą się one na 
wysokości 162-175 m npm i osiągają długość około 4 km. 

W omawianym krajobrazie wyraźnie zaznacza się 
subglacjalna rynna rzeki Błędzianki. Ma ona szerokość 
150-700 m i tylko w okolicach wsi Błędziszki i na północ 
od Stańczyk zwęŜa się do kilkudziesięciu metrów. W tych 
miejscach rzeka tworzy przełomy o stokach dochodzących 
do 40 m wysokości względnej. W niektórych miejscach 
(np. w rejonie wiaduktu kolejowego w Stańczykach) w 
rynnie Błędzianki zarysowują się wcięcia erozyjne poniŜej 
których rzeka tworzy wąski taras zalewowy. Do form 
pochodzenia rzecznego naleŜy zaliczyć słabo zarysowaną 
dolinę rzeki śytkiejmska Struga o szerokości 120-150 m i 
głębokości 1-2 m. Podobną formę tworzy dolina Bludzi. 

Dolinki, parowy i młode rozcięcia erozyjne na terenie 
Puszczy Rominckiej występują pospolicie. Jednym z 
młodszych rozcięć erozyjnych jest wyraźnie zaznaczona 
dolina Czerwonej Strugi oraz dolinki innych, mniejszych, 
strumieni puszczańskich (Krzywicki T., 1990). Ze względu 
na znaczne zróŜnicowanie powierzchni mają one 
charakter parowów i głębokich rozcięć erozyjnych w 
wysokościach względnych rzędu 10-20 m. Erozyjny 
charakter tych form podkreślają leŜące w ich dnie, 
wypłukane z glin morenowych kamienie i głazy narzutowe. 

Północną i środkową część rezerwatu Boczki zalegają 
odgórnie spłaszczone gliny zwałowe i rezidua glin 
zwałowych. W części środkowej i południowej zalegają 
torfy holoceńskie. Wśród zatorfionych obniŜeń spotykane 
są plackowate wyniesienia gleb mineralnych. 

Teren jest silnie zróŜnicowany. Północna i częściowo 
środkowa część rezerwatu jest silnie pagórkowata, 
pocięta płytkimi jarami. NajwyŜsze wyniesienie w tej 
części rezerwatu, w oddz. 86, osiąga wysokość 207,5 m. 
npm., a deniwelacje terenu przekraczają 20 m. Podobne 
wyniesienia, osiągające 205,0 m występują w południowej 
części rezerwatu, w oddz. 145. NajniŜej połoŜone, 190 - 
195 m. npm., są tereny płaskie, wypełnione materiałem 
organicznym. W pobliŜu rezerwatu znajduje się najwyŜsze 
wyniesienie w środkowej części Puszczy - Królewska 
Góra (218 m. npm.). Budowę geologiczną Puszczy 
Rominckiej i okolic przedstawia ryc. 3. 
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2.5. Gleby rezerwatu 

 
PoniŜszy opis oparto o opracowanie glebowe wykonane 

w ramach planu urządzenia rezerwatu przyrody Boczki na 
okres 1975 - 1985. Nazewnictwo poziomów, warstw 
glebowych oraz nazewnictwo gleb przyjęto wg. Systematyki 
gleb Polski (PTG 1989). 

Występujące na terenie rezerwatu gleby zaliczyć moŜna 
do trzech działów. Dział gleb autogenicznych reprezentują 
gleby płowe typowe i płowe opadowo-glejowe. Do gleb 
semihydrogenicznych zaliczono gleby glejobielicowe 
właściwe, glejobielice i gleby glejowe. W dziale gleb 
hydrogenicznych występują gleby torfowe torfowisk niskich, 
przejściowych i wysokich oraz gleby torfowo-murszowe. 

Wszystkie gleby mineralne są wytworzone z glin średnich 
i lekkich w górnych poziomach spiaszczonych, najczęściej do 
piasków gliniastych mocnych. Wyjątek stanowią niektóre 
płaty gleb bielicowych glejobielic zbudowane z średnio 
głębokich piasków gliniastych zalegających na glinach. 

Gleby płowe. Gleby płowe charakteryzuje proces 
polegający na przemieszczaniu minerałów ilastych z górnych 
do głębszych poziomów profilu glebowego, po uprzednim 
wymyciu węglanów. W kolejnych etapach procesu 
przemieszczane są częściowo sole łozpuszczalne, wolne 
Ŝelazo i wolny glin. Efektem tych procesów jest zuboŜenie 
wierzchnich poziomów i powstanie poziomu luvic - Eet oraz 
wzbogaconego poziomu wmycia - Bt. Tak więc, głównymi 
poziomami diagnostycznymi gleb płowych są poziom luvic - 
Eet (barwy płowej) i barwy brunatnej poziom agric - Bt. 
Efektem procesu płowienia jest profil o następującej budowie: 
 

O - A - Eet - Bt - C  lub  O - A - Eet - Bt - Cca 
 

Poziom próchniczny osiąga miąŜszość od kilku do 
kilkunastu cm. Jest barwy ciemnoszarej do brunatno-szarej. 
Przechodzi on płytkimi zaciekami w szaroŜółty poziom 
wymycia. Poziom Eet sięga do głębokości 60 cm i przechodzi 
falistymi zaciekami w wzbogacony w ił koloidalny poziom Bt, 
barwy ceglasto-brunatnej. Jest on często odgórnie oglejony i 
bardziej plastyczny od niŜej leŜącej skały macierzystej, 
zawierającej zwykle węglany wapnia. W niŜej połoŜonych 
partiach terenu skała macierzysta jest oddolnie oglejona. 

Gleby płowe są w znacznym stopniu wyługowane ze 
związków zasadowych, a przede wszystkim z węglanów i 
dlatego mają odczyn najczęściej kwaśny. W skale 
macierzystej często wystepują węglany. Próchnica 
nadkładowa reprezentuje zwykle drosomull, rzadziej 
drosomodermull. Cechuje ją szybko przebiegający proces 
mineralizacji. 

PodłoŜem gleb płowych rezerwatu Boczki są najczęściej 
odpowierzchniowo spłaszczone gliny zwałowe, bardzo 
rzadko występują piaski gliniaste zalegające na glinach 
zwałowych. Stanowią one siedliska Ŝyznych lasów świeŜych. 
Występują w trzech podtypach jako gleby płowe typowe, 
płowe zbrunatniałe i płowe opadowo-glejowe. 

Gleby płowe zbrunatniałe  (płowe brunatne) 
charakteryzuje obecność pod poziomem próchnicznym cech 
poziomu brunatnienia. Proces ten zaznacza się w stropowej 
części poziomu Eet. Gleby płowe zbrunatniałe występują na 
wyniesieniach terenowych w środkowej części oddz. 86 i na 
północnych obrzeŜach oddz. 145. 

Gleby płowe opadowo-glejowe  występują sporadycznie 
w północnej części rezerwatu, w niŜszych połoŜeniach 
terenowych, przy jednoczesnym wyraźnym zróŜnicowaniu 
uziarnienia pomiędzy poziomem eluwialnym - Eet, a 
poziomem iluwialnym - Bt. Silnie kontrastowe uziarnienie 
powoduje okresowe stagnowanie wód opadowych na styku 
Eet i Bt, co morfologicznie uwidacznia się występowaniem 
zaciekowego oglejenia i konkrecji Ŝelazisto-manganowych w 

dolnej części poziomu Eet. Gleby te charakteryzuje okresowe 
nadmierne uwilgotnienie i słabe napowietrzanie. Ten podtyp 
gleb występuje równieŜ w mozaice z glebami płowymi 
typowymi. 

Gleby bielicowe wła ściwe  występują sporadycznie. 
Charakteryzuje je próchnica typu mor, czasem modermor, 
kumulująca kwasy próchniczne, stymulujące proces 
bielicowania. W wyniku procesu bielicowania wykształcają 
się dwa charakterystyczne dla tych gleb poziomy 
diagnostyczne: podpowierzchniowy albic i leŜący pod nim 
spodic. Budowa profilu gleb bielicowych właściwych 
przybiera najczęściej postać: 
 

Ol - Of - Oh - AEes - Ees - Bhfe - BfeC - C lub Cca 
 

Gleby glejobielicowe wła ściwe  występują sporadycznie, 
na wyniesieniach rozrzuconych wśród torfowisk wysokich w 
oddz. 144, 146. W stosunku do gleb bielicowych zajmują 
niŜsze połoŜenia terenowe. WyróŜniającymi poziomami 
diagnostycznymi tych gleb są: albic i glejospodic oraz leŜący 
w dolnej części profilu gleyic. Budowa profilu przybiera 
najczęściej następującą postać: 
 

Ol - Ofh - AEes - Ees - BhfeGo - Gor - Gr 
 
Glejobielice wła ściwe  wykształciły się z ubogich 

utworów piaszczystych przy współudziale oligotroficznych 
wód gruntowych. W porównaniu z typowymi glebami 
hielicowymi podtyp ten nie posiada mineralnego poziomu 
próchniczno-eluwialnego. Zastępuje go szary, dobrze 
rozbudowany poziom eluwialny. Próchnica nadkładowa 
jest dobrze wykształcona i najczęściej przyjmuje postać 
wilgotnego moru. Budowa typowego profilu glejobielic 
przyjmuje postać: 
 

Ol - Of - Oh - Ees - Bhfeox - BfeoxGo - Gor - Gr 
 

Gleby opadowo-gleiowe wła ściwe . Do typu gleb 
opadowo-glejowych zalicza się gleby silnie odgórnie 
oglejone, w których proces oglejenia opadowego jest 
procesem dominującym, a cechy glejowe i redukcyjne 
odpowiadają kryterium poziomu stagnic - Gg. Oglejenie 
wywołane jest okresowym lub trwałym nadmiernym 
uwilgotnieniem górnej części profilu co najmniej do 
głębokości 80 cm, spowodowanym zaleganiem trudno 
przepuszczalnych glin. W rezerwacie Boczki występują w 
obniŜeniach w sąsiedztwie wyŜej połoŜonych gleb 
płowych. W budowie profilu tych gleb wykształcają się 
zwykle następujące poziomy genetyczne: 
 

O - A - Gg - Cg - C  lub  O - Aa - Gg - Ggo - Cg - C   
lub  O - Aa - Gg - Btg - Cg - C 

 
Próchnica nadkładowa przyjmuje zazwyczaj postać 

higromoder do higromull. Pod poziomem próchnicznym 
występuje zawsze poziom opadowo-glejowy, w róŜnym 
stopniu wykształcony. W stanie suchym poziom ten jest silnie 
scementowany. Pod nim występuje oglejona, zawierająca 
węglany, skała macierzysta. W przypadku wystąpienia wody 
gruntowej gleby te nabierają cech amfigleji. 

Gleby torfowe  wykształciły się głównie w południowej 
części rezerwatu, na rozległym obniŜeniu wytopiskowym. W 
tym typie gleb dominują głębokie torfowiska wysokie mszarne, 
wypłycające się od strony gleb mineralnych. Są one zasilane 
wodami opadowymi, ubogimi w składniki mineralne. 

Gleby torfowe torfowisk przej ściowych  występują 
na niewielkiej powierzchni, zwykle na obrzeŜu torfowisk 
wysokich w oddz. 65, 145. W rezerwacie Boczki cechą 
charakterystyczną tego podtypu gleb jest to, Ŝe są one 
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zasilane głównie wodami spływającymi ze zboczy 
wyniesień morenowych. 

Gleby torfowe torfowisk niskich  występują, 
podobnie jak torfowiska przejściowe na obrzeŜu torfowisk 
wysokich, zwykle w miejscach zasilanych wodami 
przepływowymi i gruntowymi. 

Cechą diagnostyczną gleb torfowych jest poziom 
histic. Budowę profilową gleb torfowych torfowisk 
wysokich ilustruje schemat: 
 

POtni - Otni  lub  Potni - Otni - D 
 

Gleby torfowe torfowisk wysokich  występują na 
znacznej powierzchni głównie w centralnej części oddz. 
144-146. Są to gleby zasilane przez oligotroficzne wody 
opadowe, ubogie w składniki mineralne. Budowa profilowa 
gleb torfowych torfowisk wysokich jest następująca: 
 

POtwy - Otwy - DG 
 

Gleby torfowo-murszowe  wykształciły się południowej 
części oddz. 146, w wyniku odwodnienia torfowisk 
przejściowych. Przekopanie w tej części rowu 
melioracyjnego spowodowało obniŜenie poziomu wód i 
napowietrzenie górnych warstw torfu. Górna warstwa torfu 
uległa humifikacji i częściowej mineralizacji. W ten sposób 
powstał charakterystyczny dla tych gleb poziom melanic, o 
miąŜszości od 30 - 50 cm. Profil morfologiczny gleb 
torfowo-murszowych przybiera najczęściej postać: 
 

M1 - M2 - Ot - D 
 

Opis odkrywek i wierceń glebowych oraz wyniki analiz 
laboratoryjnych zamieszczono w części dokumentacyjnej 
niniejszego planu ochrony. Rozmieszczenie przestrzenne 
gleb rezerwatu Boczki przedstawia dołączona mapa gleb 
w skali 1:5000. 
 

2.6. Flora i roślinność rezerwatu 
 

Flora rezerwatu Boczki liczy ponad 200 gatunków. 
Latem 2000 roku zainwentaryzowano 198 gatunków 
roślin, w tym: 12 drzew, 11 krzewów, 138 ziół i 37 
mszaków. Alfabetyczny spis roślin przedstawia lista, 
zamieszczona w części III. 

Zbiorowiska roślinne występujące w rezerwacie to 
głównie lasy. Zespoły nieleśne (poletko) zajmują ułamek 
procenta powierzchni. Oceniając zbiorowiska leśne 
zaznaczyć naleŜy, Ŝe skład drzewostanu, w okresie 1975-
2000 r., zmienił się w sposób dość istotny. Przedstawia go 
poniŜsze zestawienie. 
 
Tabela 2. Masa grubizny brutto rezerwatu BOCZKI według 
gatunków panujących w latach 1975 i 2000 r. 

1975 r. 2000 r. Gatunek drzewa 
m3 brutto % m3 brutto % 

1 2 3 4 5 
Świerk 19457 58,4 22930 52,2 
Lipa 4835 14,5 10150 23,1 
Olsza czarna 2855 8,6 4250 9,7 
Sosna 2765 8,3 3475 7,9 
Brzozy 1490 4,5 861 1,9 
Jesion 720 2,2 2065 4,7 
Wiąz 465 1,4 - - 
Grab 420 1,3 70 0,2 
Klon 325 0,8 115 0,3 
Razem 33332 100,0 43916 100,0 

 
Odnotować naleŜy, Ŝe zwiększył się ogólny zapas 

drewna w rezerwacie. Stosunkowo najsilniej powiększył 
się zapas lipy, bo z 14,3% do 23,1% oraz jesionu z 2,2% 
do 4,7% ogólnego zapasu. Zdecydowanie zmalał udział 
świerka (o ponad sześć punktów procentowych) i brzóz (o 

prawie trzy punkty procentowe). Wyraźnie zmniejszył się 
teŜ udział wiązu i grabu. Pozostałe gatunki zachowały 
podobne proporcje przyrostu. 

ZróŜnicowanie roślinności leśnej przedstawia się jak niŜej.  
Klasa: Alnetea glutinosae 

zespół: Carici elongatae - Alnetum  
Klasa: Querco - Fagetea 

zespół Tilio - Carpinetum  
zespół Fraxino - Ulmetum  
zespół Circaeo - Alnetum 

Klasa: Vaccinio - Piceetea 
Zespół Vaccinio uliginosi - Pinetum 
Zespół Myceli - Piceetum 
Zespół Sphagno girgensohnii - Piceetum 

 
Charakter roślinności przedstawiają zamieszczone w 

części dokumentacyjnej tabele fitosocjologiczne. 
Przedstawiają zdjęcia wykonane w lipcu 2000 r. Dla 
porównania podano stałość dla poszczególnych 
gatunków, jaką osiągały one w 1975 r. i podobnie wartość 
systematyczną "D" dla poszczególnych grup 
syngenetycznych, pozwalającą ocenić znaczenie tej grupy 
w konkretnym zespole. 

WaŜniejsze ich cechy przedstawia się poniŜej. 
 

Carici elongatae - Alnetum (tabela I). 
 

Zespół reprezentuje jedenaście zdjęć. W drzewostanie 
zdecydowanie dominuje olsza czarna. Niewielką domieszkę 
tworzą świerk i jesion, które występują głównie w niŜszych 
piętrach drzewostanu. Warstwa krzewów, na ogół słabo 
rozwinięta, zdominowana jest przez olszę, świerk i jesion, z 
pojedynczymi egzemplarzami klonu, leszczyny i jarzębiny. W 
warstwie ziół przewaŜają gatunki klasy Alnetea glutinosae, 
roślinność szuwarowa i wilgotnych łąk. Pokrycie mchów jest 
niskie i ogranicza się głównie do kęp. Ols zajmuje niewielkie, 
silnie zabagnione powierzchnie, mozaikowo rozrzucone po 
całym terenie rezerwatu. Dość często stanowi wąską opaskę 
między grądami i świerczyną bagienną. Charakterystyczny w 
olsie jest układ dolinkowo-kępowy. W dolinkach, często 
zalanych wodą, występują głównie gatunki klasy 
Phragmitetea, kępy zaś opanowały drzewa oraz gatunki 
borowe i nieliczne gradowe. Ols występuje na glebach 
torfowych, wytworzonych z torfów niskich. 

Elementy olsowe, w okresie 1975 - 2000 r. umocniły 
swoją pozycję, wartość współczynnika „D" podniosła się o 
dwa punkty procentowe. Wzrosło równieŜ nieco znaczenie 
roślinności szuwarowej. Fakty te sygnalizują zwiększanie 
się podtopienia w niektórych partiach rezerwatu. 
Reasumując powyŜsze naleŜy sądzić, Ŝe ols jest aktualnie 
zrównowaŜonym zespołem roślinnym i obiektem godnym 
specjalnej ochrony. Wobec generalnie występującego 
odwodnienia reprezentuje on jeden z najcenniejszych 
elementów roślinności. 
 

Tilio - Carpinetum (tabela II - V) 
 

Większość płatów, w północnej i środkowej części 
rezerwatu, zajmują grądy zaliczone do zespołu Tilio-
Carpinetum. Wyraźne zróŜnicowanie florystyczne, 
siedliskowe i geomorfologiczne pozwoliło wyróŜnić tu 
cztery jednostki w randze podzespołów: 
  - Tilio-Carpinetum calamagrostietosum - grąd trzcinnikowy, 
  - Tilio-Carpinetum typicum - grąd typowy, 
  - Tilio-Carpinetum corydaletosum - grąd kokoryczowy, 
  - Tilio-Carpinetum stachyetosum - grąd czyśćcowy. 
 

Grąd turzycowy i typowy reprezentują grupę siedlisk 
świeŜych (grądy wysokie), grąd czyśćcowy naleŜy do grupy 
siedlisk wilgotnych (grądy niskie) a grąd kokoryczowy 
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stanowi ogniwo pośrednie między grądami wysokimi i 
niskimi. 

Cechą charakterystyczną zbiorowisk grądów w 
rezerwacie jest brak dębu w drzewostanach starszych klas 
wieku oraz znikomy udział w nich grabu. Znaczny areał 
zajmują natomiast: lipa, klon, jesion, wiąz i świerk. 
Zbiorowiska takie w literaturze państw ościennych opisywane 
są jako „grudy". Podobne grądy, bez udziału grabu, 
Czerwiński (1976) określa jako zespół Tilio-piceetum. 
 

Tilio - Carpinetum calamagrostietosum (tabela II) 
 

Grąd trzcinnikowy reprezentuje najuboŜszą postać 
grądów w rezerwacie. Zajmuje szczytowe partie pagórków i 
ciągów morenowych, głównie w północnej części obiektu. 

W rozluźnionym drzewostanie zdecydowanie przewaŜa 
świerk, ze stałą domieszką lipy oraz pojedynczymi 
egzemplarzami klonu, brzozy brodawkowatej i osiki oraz w 
niŜszych piętrach grabu. Zaznacza się tu wyraźna tendencja 
do zwiększania udziału gatunków liściastych, zwłaszcza lipy i 
klonu, kosztem świerka, który silnie rozprzestrzenił się w 
czasie nadmiaru zwierzyny plowejj. 

W nierównomiernie rozwijającej się warstwie podszytu 
równieŜ liczniej występują gatunki liściaste. 

W specyficznym składzie runa przewaŜają gatunki 
grądowe: Anemone nemorosa, Galeobdolon luteum, Galium 
odoratum, Stellaria holostea i Equisetum sylvaticum, ale 
liczną grupę stanowią teŜ gatunki borowe, szczególnie: 
Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrillus, Rubus 
saxcatilis, Trientalis europaea i Dryopteris carthusiana. 

W dość dobrze ukształtowanej warstwie mchów 
dominują: Plagiomnium affine, Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens i Dicranum scoparium. 

W okresie 1975-2000 zdecydowanie umocniły swą 
pozycję gatunki grądowe, gdzie wartość współczynnika „D" 
podniosła się o przeszło osiem punktów procentowych. 
Wzrósł równieŜ udział gatunków borowych i „innych" o około 
trzy punkty procentowe. Wzrost wartości ekologicznej 
poszczególnych grup syngenetycznych wynika zarówno z 
prześwietlenia wnętrza lasu, powstałego po wiatrołomach 
świerka, jak i z eutrofizacji siedlisk. Obserwuje się wyraźną 
tendencję do regeneracji zbiorowisk grądu trzcinnikowego w 
kierunku grądu typowego. 
 

Tilio - Carpinetum typicum (tabela III) 
 
Grąd typowy wykształcił się na południowych i 

południowo-zachodnich skłonach wzniesień morenowych. 
Charakteryzuje się wielowiekowym drzewostanem lipowo-
świerkowym. W domieszce spotkać moŜna klon, wiąz i 
brzozę brodawkowatą. 

Dość słabo rozwinięta warstwa krzewów rzadko 
osiąga 50% pokrycia. Budują ją głównie podrosty i naloty 
gatunków tworzących drzewostan oraz leszczyna, 
jarzębina, wiciokrzew, dąb i jesion. 

Wśród bujnie wykształconego runa zdecydowanie 
przewaŜają gatunki grądów. Z najwyŜszą stałością 
występują tu: Anemone nemorosa, Galeobdolon luteum, 
Galium odoratum, Stellaria holostea, Hepatica nobilis, 
Aegopodium podagraria i Pulmonaria obscura. Z wyraźnie 
mniejszą Ŝywotnością, niŜ w grądzie trzcinnikowym, 
występują gatunki klasy Vaccinio-Piceetea. Wśród 
nielicznych gatunków towarzyszących dominują Oxalis 
acetosella i Majanthemum bifolium. 

Słabo rozwinięte mszaki reprezentowane są głównie 
przez Plagiomnium affine i Eurhynchium angustirete. 

W roślinności podzespołu przewaŜają rośliny klasy 
Querco-Fagetea, które w okresie 1975-2000 umocniły swą 
pozycję. Wartość współczynnika „D" wzrosła w tym czasie 
o przeszło dwa punkty procentowe. Wartość ekologiczna 

gatunków borowych i „innych" praktycznie nie uległa 
większym zmianom. Niektóre płaty wyraźnie ewoluują w 
kierunku grądu kokoryczowego. WyraŜa się to 
zmniejszeniem udziału świerka w drzewostanie, 
niektórych mchów borowych oraz wzrostu liczebności 
gatunków liściastych w podrostach i nalotach. 
 

Tilio - Carpinetum corydaletosum (tabela IV) 
 

W wielowiekowym i wielogatunkowym, na ogół słabo 
zwartym drzewostanie dominuje Iipa z klonem, rzadziej z 
jesionem. Domieszkę stanowi wiąz, świerk, brzoza 
brodawkowatą, a w niŜszych partiach grab. 

Bardzo dobrze rozwinięte podszycie tworzy leszczyna, 
jarzębina, grab, wiciokrzew oraz podrosty i naloty gatunków 
tworzących drzewostan. 

Warstwa ziół charakteryzuje się wyraźnie zaznaczonymi 
aspektami sezonowymi. Wiosną masowo występują tu 
„geofity": Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, 
Dentaria bulbifera, Lathyrus vernus, Ficaria verna, Allium 
ursinum rzadziej Corydalis solida, Corydalis cava i Gagea 
lutea. Latem gatunki aspektu wczesnowiosennego 
zastępowane są innymi gatunkami grądowymi. 

Nieliczne mchy reprezentują głównie Plagiomnium 
undulatum, Eurhynchium angustirete i Eurhynchium hians. 

Podzespół grądu kokoryczowego wyróŜnia, w 
porównaniu z grądami opisanymi powyŜej, jednostkowy 
udział świerka w drzewostanie, który zastąpiony został 
wiązem i klonem. Znacznie wzrósł udział jesionu. Wśród 
bogatszego runa pojawiają się gatunki związku Alno-Padion, 
zwłaszcza Stachys sylvatica, Stellaria nemorum i 
Plagiomnium undulatum. 

Na przestrzeni lat 1975-2000 umocniły swą pozycję 
gatunki grądowe, gdzie współczynnik „D” wzrósł z 45,40% do 
48,20%. Wartość ekologiczna pozostałych grup 
syngenetycznych praktycznie nie uległa zmianie. Świadczy to 
o trwałości zbiorowiska. 

Grąd kokoryczowy wykształcił się na płaskowyŜach i 
niewielkich stokach, na glebach gliniastych. Występuje 
głównie w środkowej części rezerwatu. 
 

Tilio - Carpinetum stachyetosum (tabela V) 
 
Grąd czyśćcowy wykształcił się najbardziej na 

północno-zachodnich stokach wyniesień morenowych w 
południowej i środkowej części rezerwatu. Związany jest z 
wilgotnymi, zbudowanymi z glin, glebami opadowo-
glejowymi. 

Wielogeneracyjny, zwarty drzewostan tworzą jesion, 
lipa i wiąz. Niewielką domieszkę, zwłaszcza w niŜszym 
piętrze stanowi grab oraz olsza czarna. 

Nierównomiernie rozwinięte, w poszczególnych płatach 
podszycie, reprezentują podrosty i naloty drzew budujących 
drzewostan oraz leszczyna, klon, jarzębina, świerk i dąb. 

Bujnie rozwinięta warstwa ziół cechuje się wyraźnie 
zaznaczonym aspektem wczesnowiosennym. Głównym 
gatunkiem, pokrywającym nierzadko 100% powierzchni 
płatów, jest w tym okresie Allium ursinum. Uzupełniają go 
liczne „geofity" - Anemone nemorosa, Anemone 
ranunculoides, Lathyrus vernus, Gagea lutea i Corydalis 
solida. Latem gatunki wczesnowiosenne zastępowane są 
szeregiem innych gatunków grądowych. DuŜe znaczenie w 
składzie runa mają rośliny charakterystyczne dla związku 
Alno-Padion: Stellaria nemorum, Stachys sylvatica, 
Chrysosplenium alternifolium i Carex remota. Stosunkowo 
słabo rozwija się grupa gatunków towarzyszących. 

W nielicznej warstwie mchów największą stałość 
wykazuje Plagiomnium undulatum. 

W okresie 1975-2000 nastąpił dość znaczny wzrost 
potencjału roślin charakterystycznych dla klasy Querco-
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Fagetea. Wartość ekologiczna „D" zwiększyła się tu o 
ponad cztery punkty procentowe. W pozostałych grupach 
syngenetycznych wartość ta utrzymała się na zbliŜonym 
do poprzedniego poziomie. 
 

Fraxino - Ulmetum (tabela VI) 
 

Łęg wiązowo-jesionowy występuje głównie w oddziale 
86. Wykształcił się na zboczach i wąskich dnach wąwozów, z 
płynącymi strumykami. 

Drzewostan, o przerywanym zwarciu, tworzą lipa, olsza 
czarna i jesion, z jednostkową domieszką wiązu a w niŜszych 
partiach grabu. 

Piętro krzewów, średnio zwarte, zdominowały podrosty i 
naloty gatunków budujących drzewostan oraz leszczyna, 
klon i jarzębina. Miejscami spotyka się nieliczne egzemplarze 
wiciokrzewu i porzeczek. 

Runo leśne, o typowo zielnym charakterze, tworzą 
występujące z duŜymi stałościami gatunki łęgów i grądów 
niskich. 

Udział mchów jest znikomy. 
Zdecydowanie wyróŜniającą się grupą roślin są gatunki 

charakterystyczne klasy Querco-Fagetea. Ich udział, w 
okresie 1975-2000, wzrósł z 36,32% do 42,89%. Znaczną 
pozycję w tej grupie mają rośliny związku Alno-Padion, które 
sytuują zespół wśród łęgów. Minimalnie wzrósł potencjał 
gatunków wilgotnych łąk i „innych". Pozostałe grupy 
syngenetyczne utrzymały się na podobnym jak w 1975 roku 
poziomie. PowyŜsze zjawiska świadczą o stabilizacji zespołu. 
 

Circaeo - Alnetum (tabela VII) 
 

W północno-zachodniej części rezerwatu, na niewielkich 
powierzchniach, wykształcił się lęg jesionowo-olszowy. 
Zajmuje zatorfione doliny wzdłuŜ cieków wodnych. 

Drzewostan tworzy tu olsza czarna rosnąca w 
towarzystwie jesionu i wiązu. W niŜszych piętrach 
drzewostanu pojawia się lipa. 

Nieliczne piętro krzewów buduje jesion, lipa, wiąz i klon. 
Niekiedy spotkać tu moŜna porzeczkę. 

W warstwie ziół dominuje bujnie rozwinięta Urtica 
dioica, pokrywająca często większość powierzchni płatów. 
Wśród pokrzyw rosną: Impatiens noli-tangere, Stellaria 
nemorum, Mercurialis perennis, Chrysosplenium 
alternifolium, Aegopodium podagraria i Ficaria verna. 

Trzon roślinności łęgu jesionowo-olszowego stanowią 
gatunki klasy Querco-Fagetea, których „waga" w okresie 
1975-2000, wzrosła o dziewięć punktów procentowych. 
Wzrósł nieco równieŜ udział gatunków charakterystycznych 
klas: Alnetea glutinosae, Molinio-Arrhenatheretea i „innych”. 
PowyŜsze dane świadczą o trwałości i stabilizacji zespołu. 
 

Vaccinio uliginosi - Pinetum (tabela VIII) 
 

Zajmuje centralną część oddziałów 145 i 146, wśród 
innych zbiorowisk bagiennych. 

Drzewostan złoŜony jest tu z sosny z niewielką 
domieszką brzozy omszonej i brodawkowatej oraz świerka 
rosnącego głównie w niŜszych piętrach. 

Piętro krzewów zdominował świerk i brzoza omszona, 
z nieznaczną, lecz stałą domieszką sosny. W nalotach z 
duŜą stałością występuje dąb. 

Wśród miernie rozwiniętego runa dominuje Vaccinium 
myrtillus, Oxycoccus palustris i Eriophorum vaginatum. 

Bogaty jest kobierzec mchów, pokrywających zwykle 
całą powierzchnię płatów. Dominują tu torfowce i rokietnik 
pospolity. 

Zespół porasta torfowisko wysokie typu 
kontynentalnego, to jest takiego, gdzie przyrost torfu 
odbywa się za sprawą podnoszenia się poziomu wody 

gruntowej. W okresie 1975-2000 prawie we wszystkich 
grupach syngenetycznych nastąpił wzrost współczynnika 
„D", w tym w klasach Vaccinio-Piceetea i Oxycocco-
Sphagnetea o trzy punkty procentowe, w klasie Alnetea 
glutinosae o prawie dwa punkty procentowe i w gatunkach 
„innych" o jeden punkt. Świadczy to o trwałości zespołu i 
korzystnych warunkach wodnych w rezerwacie. 
 

Myceli - Piceetum (tabela IX) 
 

Zespół Myceli-Piceetum obejmuje bory świerkowe 
występujące na wysepkach mineralnych, głównie wśród 
torfowisk w oddziałach 144-146. Drzewostan złoŜony jest 
często z samego świerka, niekiedy z niewielką domieszką 
brzozy brodawkowatej i jednostkową sosny. Świerk tworzy 
populację wielogeneracyjną, zapewniającą mu trwałą 
obecność w fitocenozach. W nierównomiernie rozwiniętej 
warstwie krzewów dominuje świerk i jarzębina, z 
jednostkową domieszką brzozy brodawkowatej, dębu, 
leszczyny i osiki. Wśród ziół dominują krzewinki. Dość 
obfitą warstwę mchów budują głównie mchy borowe.  

Trzon roślinności stanowią gatunki borowe, których 
wartość „D" w zespole, w okresie 1975-2000, wzrosła o 
ponad trzy punkty procentowe. O ponad jeden punkt 
procentowy zwiększyło się równieŜ znaczenie gatunków 
„innych". Udział pozostałych grup syngenetycznych nie 
uległ większym zmianom. 
 

Sphagno girgensohnii - Piceetum (tabela X-XII) 
 

Zespół świerczyny bagiennej opisano na podstawie 15 
zdjęć florystycznych. Tworzy on w rezerwacie kilka jednostek 
fitosocjologicznych, istotnie róŜniących się między sobą. 
Obok zbiorowisk o wybitnie borowym charakterze są teŜ 
układy o charakterze lasów mieszanych bagiennych, a 
niektóre płaty swą fizjonomią przypominają łęgi. 

Największe znaczenie w rezerwacie ma podzespół 
torfowcowy Sphagno girgensohnii - Piceetum sphagnetosum 
(tabela X). Wykształcił się on na głębokich torfowiskach, na 
przejściu od torfowisk wysokich do przejściowych, 
zasiedlając brzegowe obszary niecki, wypełnionej 
rhiorowiskami boru bagiennego. 

W drzewostanie dominuje wielowiekowy świerk i 
jednogeneracyjna sosna. Pojedynczą domieszkę stanowi 
brzoza omszona. 

Dobrze rozwinięte piętro krzewów buduje świerk z 
domieszką brzozy omszonej, jarzębiny i dębu. 

Warstwa ziół rozwija się słabo. Tworzą ją głównie 
krzewinki oraz Dryopteris carthusiana, Lycopodium 
annotinum, Trientalis europaea, Oxalis acetosella, Luzula 
pilosa i Majanthemum bifolium. 

Bujnie rozwinięta jest warstwa mchów, pokrywająca 
niekiedy 100% powierzchni płatów. Dominują w niej torfowce 
i w mniejszym stopniu mchy borowe. 

W okresie 1975-2000 zdecydowanie wzrosła „waga" 
gatunków borowych. Współczynnik „D” powiększył się tu 
prawie o jedenaście punktów procentowych. Wzrósł takŜe, 
lecz w znacznie mniejszym stopniu, udział gatunków 
olsowych i „innych". Pozostałe grupy syngenetyczne nie 
zmieniły w sposób istotny swego stanu posiadania. 

Niewielkie zatorfione obniŜenia, najczęściej między 
podzespołem torfowcowym a grądami oraz w sąsiedztwie 
olsu typowego, zajmuje podzespół Sphagno girgensohnii-
Piceetum thelypteridetosum (tabela XI). Bardzo silnie 
rozluźniony drzewostan tworzy tu świerk, z domieszką olszy 
czarnej, a w niŜszym piętrze jesionu, lipy i klonu. 

Nierównomiernie rozwinięty podszyt reprezentuje świerk, 
olsza, lipa, jesion, klon oraz pojedyncze egzemplarze wiązu, 
grabu, leszczyny i dębu. 
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Piętro ziół to kombinacja gatunków gradowych, 
borowych, olsowych, wilgotnych łąk i roślin szuwarowych. 

W okresie 1975-2000 prawie wszystkie grupy 
syngenetyczne umocniły swą pozycję. Zdecydowanie, o 
prawie osiem punktów procentowych, wzrosła wartość 
ekologiczna gatunków charakterystycznych klasy Querco-
Fagetea. Niektóre płaty wyraźnie nawiązują do łęgu 
olchowo-świerkowego. 

W południowej części oddziału 146 występuje 
zbiorowisko brzeziny na torfie (tabela XII), powstałe w 
wyniku usunięcia drzewostanu zrębem zupełnym. 
Wyraźnie regeneruje ono w kierunku świerczyny 
bagiennej. Świadczy o tym wzrost współczynnika „D" w 
roślinności klasy Vaccinio-Piceetea o prawie dziesięć 
punktów procentowych. W wyniku odwadniającego 
działania rowów melioracyjnych znacznie ograniczyły swój 
udział, w szacie roślinnej zbiorowiska, gatunki wywarowe. 

Roślinność rezerwatu Boczki jest w duŜym stopniu 
naturalna. Zbiorowiska złoŜone są z miejscowych 
gatunków. Zespoły prezentują dobrze zachowaną 
strukturę i kompozycję gatunkową, z lokalnymi śladami 
działalności człowieka. Skład gatunkowy drzewostanów 
odpowiada wzorcom lasów uwaŜanych za naturalne. 
 

2.7. Rośliny chronione i rzadkie 
 

Według art. 27 ust. 3 Ustawy z dnia 16 października 
1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z 
1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) 
następujące gatunki roślin ubjęte są ochroną ścisłą: 

Aquilegia vulgaris 
Daphne mezereum, 
Drosera rotundifolia 
Lycopodium annotinum 
Matteucia struthiopteris 
Neottia nidus - avis 
Platanthera bifolia 
 
Ponadto taką formą ochrony powinny być objęte 

wszystkie występujące w rezerwacie grzyby i porosty. 
Ochroną częściową objęte są: 
Asarum europaeum 
Convallaria majalis 
Frangula alnus 
Galium odoratum 
Ledum palustre 
Ribes nigrum 

 
Z gatunków rzadkich na uwagę zasługują: Alium 

ursinum, Anemone ranunculoides, Calla palustris, Cicuta 
virosa, Corydalis cava, Corydalis solida, Dentaria bulbifera 
i Veronica montana. 
 

2.8. Fauna 
 

JuŜ od dawna Puszcza Romincka była terenem 
polowań cesarzy niemieckich, a w latach późniejszych był 
podporządkowany urzędowi łowieckiemu w Berlinie. 
Gospodarka w Puszczy została podporządkowana 
łowiectwu. Do dziś osobniki miejscowej populacji tego 
gatunku mają wyjątkowo duŜe poroŜa, co przyczyniło się 
do wydzielenia przez myśliwych odrębnej populacji jelenia 
rominckiego. 

Z obserwacji potocznych oraz badań stanu zwierzyny 
prowadzonych przez nadleśnictwo wynika, Ŝe licznie 
występują tu duŜe ssaki takie jak: łoś (Alces alces) jeleń 
(Cervus elaphus), sarna (Capreolus capreolus), oraz dzik 
(Sus scrofa). Sąsiedztwo Puszczy Boreckiej sprawia, Ŝe 
gatunkiem przechodnim jest Ŝubr (Bison bonasus). W 
Puszczy licznie występuje lis (Vulpes vulpes), jenot 

(Nyctereutes procyonoides) i wydra (Lutra lutra). Często 
spotykanym gatunkiem jest wilk (Canis lapus), mniej 
liczna jest populacja rysia (Felis lynx). śyje tu liczna 
populacja bobrów (Castor fiber), moŜna spotkać takŜe 
bardzo rzadkiego w tym regionie geograficznym zająca 
bielaka (Lepus timidus). Z mniejszych zwierząt naleŜy 
odnotować licznie występujące kuny (Martes matres), 
borsuki (Meles meles), piŜmaki (Ondatra zibetica) oraz 
zwiększające z roku na rok populacje norek. 

Do najbardziej interesujących gatunków ptaków 
zamieszkujących w Puszczy Rominckiej naleŜy zaliczyć: 
rybołowa (Padin haliaetuso), orlika krzykliwego (Aguila 
pomarina), bociana czarnego (Ciconia nigra), Ŝurawia 
(Grus grus), włochatkę (Aegolius funereus), dzięcioła 
białogrzbietego (Dendrocopus leucotos), wąsatkę 
(Panurus biarmicus), kanię rudą (Milvus milvus), kanię 
czarną (Milvus migrans). Na sąsiadujących z Puszczą 
jeziorach spotkać moŜna świstuna (Anas penelope), 
nurogęś, (Mergus merganser), rybitwę czarną (Chlidonias 
niger), bąka (Botaurus stellaris) i wiele innych bardziej 
popularnych gatunków. 

Z rzadkich gatunków ryb naleŜy wymienić sieję 
(Coregonus lavaretus), sielawę (Coregonus albula), 
głowacza białopłetwego (Cottus gobio), głowacza 
prętopłetwego (Cottus poecillopus) oraz troć jeziorową 
(Salmo trutta). W bystrych potokach puszczańskich 
występują gatunki czystych wód: pstrąg (Salmo trutta morpha 
fario), strzębla potokowa (Phoxinus phoxinus) i lipień 
(Thymallus thymallus). 

Z małŜy naleŜy wymienić, rzadką i typową dla czystych 
wód skójkę gruboskorupową (Unio crassus), występującą w 
Błędziance i Bludzi oraz coraz rzadszego raka szlachetnego 
(Astacus astacus). 

Największymi osobliwościami wśród bezkręgowców są 
Ŝyjące w Puszczy Rominckiej: chroniony górski motyl 
niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne), okazały 
chrząszcz wynurt (Ceruchus chryzomelinus) oraz typowa dla 
torfowisk wysokich ćma (Boloria aquilonaris). NaleŜy 
podkreślić, Ŝe podobnie jak w sąsiedniej Puszczy Boreckiej, 
istotny wpływ na stan zdrowotny drzewostanów liściastych 
Puszczy i rezerwatu mają zwójka zieloneczka (Tortix 
viridana) i miernikowce (Openophtera brumata, Openophtera 
boreata i Hibernia defoliata). Z grupy szkodników wtórnych 
istotne znaczenie dla drzewostanów liściastych mają: rębacz 
szary (Rhagium mordax), ścigi (Phymatodes almi i 
Phymatodes testaceus), rzemlik plamisty (Saperda scalaris), 
ogłodek dębowiec (Scolytus intricatus) i paśnik pałączasty 
(Phagonotus arcuatus). W drzewostanach świerkowych 
licznie spotykany jest kornik drukarz (lps typographus), 
rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus), polesiak 
obramowany (Hylurgopos palliatus), czterooczek świerkowy 
(Polygraphus polygraphus) i ściga lśniąca (Tetropium 
castaneum). W starodrzewiach sosnowych najwięcej szkód 
wyrządza cetyniec większy (Blastophagus piniperda) rębacz 
pstry (Rhagium inquisitor), drwalnik paskowany 
(Trypodendron lineatum) i tycz cieśla (Acanthocinus aedilis) 
(Kolk J. 1984-1987). 

W odniesieniu do innych grup świata owadziego brak 
jest danych w literaturze fachowej. NaleŜy przypuszczać, 
Ŝe występują tu (podobnie jak w sąsiedniej Puszczy 
Boreckiej) rzadkie i chronione gatunki entomofauny. 

Na stan fauny puszczańskiej rzucają światło równieŜ 
coroczne inwentaryzacje zwierzyny prowadzone przez 
administrację Nadleśnictwa Gołdap. Inwentaryzacje 
prowadzone są poprzez (liczenie tropów na transektach oraz 
obserwacje całoroczne wykonywane przez słuŜbę leśną. 
Wyniki ustalenia liczebności zwierzyny w obwodach 
łowieckich 5, 6, 7, wg stanu na 31.03.2000 r. przedstawiają 
się następująco: łosie - 20 szt., jelenie - 210 szt, sarny  
130 szt, dziki - 110 szt, wilki - 9 szt., rysie - 3 szt., borsuki -  
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45 szt., kuny - 60 szt., lisy - 90 szt., zające 240 szt., bobry - 
360 szt., jenoty, 75 szt., norki - 60 szt., piŜmaki - 60 szt., 
jarząbki - 120 szt., kuropatwy - 20 szt. W ostatnich latach 
obserwuje się wzrost liczebności bobrów, wilków, norek i 
lisów, zmniejsza się populacja zajęcy i piŜmaków. 

Wykaz ssaków Puszczy Rominckiej zamieszczony jest 
w części dokumentacyjnej elaboratu. 
 

3. Opis siedlisk i drzewostanów  
 
3.1. Siedliskowe typy lasu 

 
Inwentaryzacja przyrodnicza rezerwatu Boczki 

wykazała, Ŝe występuje tu 9 siedliskowych typów lasu. 
Wśród wszystkich niŜowych siedlisk występujących w 
Polsce w rezerwacie nie występują: bór świeŜy, bór 
wilgotny, bór mieszany świeŜy i bór mieszany wilgotny. 
Powierzchniowy i masowy rozkład siedlisk wg dwu 
kolejnych inwentaryzacji przedstawia poniŜsze 
zestawienie oraz ryciny Nr 4 i 5. 

 
Tabela 3. Powierzchniowe i masowe zróŜnicowanie 
siedlisk rezerwatu BOCZKI w latach 1975 i 2001 
 

Stan na 1.01. 1975 r. Stan na 1.01. 2001 r. 
Powierzchnia zapas powierzchnia Zapas 

Typ 
Siedliska 

ha % m3 % ha % m3 % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Db 10,96 10,3 1675 5,0 6,26 5,9 1915 4,4 
DMb 23,48 22,1 7850 23,5 29,23 27,7 10795 24,6 
LMśw 10,37 9,7 4460 13,4 0,95 0,9 455 1,0 
LMw 5,79 5,4 640 1,9 7,49 7,0 3325 7,6 
LMb - - - - 1,52 1,4 540 1,2 
Lś 40,54 38,1 14435 43,3 49,10 46,1 21221 48,5 
Lw 4,78 4,5 1735 5,2 3,94 3,7 2675 6,1 
OIJ 6,61 6,2 1875 5,6 5,35 5,0 2520 5,6 
OI 3,80 3,7 662 2,1 2,49 2,3 470 1,0 
Razem 106,33 100,0 33332 100,0 106,33 100,0 43916 100,0 

 
Ryc. 4. Powierzchniowe zróŜnicowanie siedlisk w 

rezerwacie Boczki w latach 1975 i 2001 

 
 

Ryc. 5. MiąŜszościowe zróŜnicowanie siedlisk w 
rezerwacie Boczki w latach 1975 i 2001 

 
 

Analiza powierzchniowego rozkładu siedlisk i zapasu 
drzewostanów w okresie ostatnich 26 lat prowadzi do 
następujących wniosków: 
  - na wskutek mineralizacji torfowisk powierzchnia borów 

bagiennych zmniejszyła się o 4,4%, przy jednoczesnym 
wzroście powierzchni borów mieszanych bagiennych o 
5,6%, 

  - na wskutek postępującej eutrofizacji siedlisk 
powierzchnia lasów mieszanych świeŜych i 
mieszanych wilgotnych zmniejszyła się o 6,4%, przy 
jednoczesnym wzroście powierzchni siedlisk lasów 
świeŜych i lasów wilgotnych o 7,2%, 

  - w wyniku spadku wód gruntowych i postępującej 
mineralizacji złóŜ torfowych powierzchnia siedlisk olsu 
jesionowego i olsu typowego zmalała o 2,4%, przy 
czym część siedlisk olsu jesionowego przeszła do lasu 
wilgotnego a aktualnie wyróŜniany las mieszany 
bagienny był dawniej zaliczany do siedlisk olsowych, 

  - zapas drzewostanów całego rezerwatu pomimo 
licznych klęsk Ŝywiołowych wzrósł o 31,7%, co naleŜy 
uznać jako zjawisko pozytywne. 

 
Bór bagienny występuje w południowej części rezerwatu 

glebach torfowisk wysokich. W drzewostanie gatunkiem 
panującym jest sosna Vb - VI klasy wieku. Gatunkiem 
domieszkowym, a w przejściach do borów mieszanych 
bagiennych gatunkiem współpanującym jest świerk. 
Przeciętna zasobność drzewostanów jest stosunkowo 
wysoka i wynosi 306 m3/ha. W dolnym piętrze drzewostanu 
w podrostach i nalotach dominuje świerk. Postępująca 
mineralizacja torfowisk przejściowych pozwala przypuszczać, 
Ŝe udział boru bagiennego w ogólnym areale siedlisk 
rezerwatu będzie malał. 

Bór mieszany bagienny występuje zazwyczaj na 
obrzeŜach siedlisk boru bagiennego, często w sąsiedztwie 
olsów typowych. PodłoŜem glebowym tego typu siedlisk są 
torfowiska wysokie, rzadziej torfowiska przejściowe i gleby 
torfowo-murszowe. W drzewostanach gatunkiem panującym 
jest świerk Vb - VI klasy wieku, niekiedy II b klasy wieku 
(oddz. 146g). Świerk dobrze odnawia się naturalnie, 
szczególnie w lukach, przerzedzeniach i wykrociskach. Na 
niewielkich powierzchniach występują starodrzewia z 
dominacją sosny. Przeciętny zapas drzewostanów jest 
wysoki i wynosi 369,3 m3/ha. 

Las mieszany świeŜy występuje sporadycznie na 
wyniesieniach terenowych, zajmując uboŜsze płaty gleb 
płowych. W drzewostanie dominuje świerk VII kl. wieku, z 
domieszką lipy, graba, brzozy i w obniŜeniach olszy. W 
podroście występuje świerk, grab i lipa. Przeciętny zapas 
drzewostanów jest bardzo wysoki i wynosi 480 m3/ha. 

Las mieszany wilgotny występuje na niewielkiej 
powierzchni, na glebach glejobielicowych wytworzonych z 
głębokich piasków podścielonych gliną. W drzewostanach 
gatunkiem panującym jest świerk VII klasy wieku. W formie 
jednostkowej domieszki spotykana jest sosna, brzoza, osika i 
podokapowe świerki. Drzewostan dobrze odnawia się z 
samosiewu, zwłaszcza w lukach i przerzedzeniach. 
Przeciętny zapas drzewostanów wynosi 444 m3/ha. 

Las mieszany bagienny występuje sporadycznie. Zajmuje 
on głębokie torfowiska niskie. W starodrzewiach dominuje 
świerk z domieszką olszy i sporadycznie jesionu. W 
drągowinach panuje olsza z domieszką świerka. Przeciętny 
zapas drzewostanów wynosi 355 m3/ha. 

Las świeŜy zajmuje prawie połowę powierzchni leśnej 
rezerwatu. Występuje zazwyczaj na glebach płowych 
typowych i płowych zbrunatniałych, wytworzonych z utworów 
gliniastych, często odpowierzchniowo spiaszczonych. W 
drzewostanach najczęściej dominuje świerk starszych klas 
wieku, w domieszce występuje lipa, brzoza, osika, grab, 
sporadycznie wiąz i klon, a w obniŜeniach i na Ŝyźniejszych 
płatach jesion i olsza. W znacznej części drzewostanów 
gatunkiem panującym jest lipa i na niewielkiej powierzchni 
brzoza. Z samosiewu odnawia się dobrze, formując dobrze 
rokujące podrosty lipy, graba i jesionu. W naturalnych 
odnowieniach silnie zaznaczają się szkody od zwierzyny 
płowej. Przeciętny zapas drzewostanów wynosi 432m3/ha. 
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Las wilgotny występuje na niewielkiej powierzchni i 
związany jest z glebami opadowo-glejowymi wytworzonymi z 
glin średnich i glin cięŜkich. W drzewostanach V - VII klasy 
wieku gatunkami panującymi są jesion, olsza i lipa. W formie 
domieszki występują takie gatunki jak: dąb, wiąz, grab, 
świerk i brzoza. Drzewostany o strukturze wielopiętrowej 
dobrze odnawiają się samosiewu. Naturalne odnowienia 
złoŜone z lipy, jesionu i graba w znacznym stopniu 
spałowane są przez zwierzynę płową. Część młodego 
pokolenia jesionu obumiera, podobnie jak w lasach 
gospodarczych puszcz Rominckiej i Boreckiej. Wysoki 
stopień zadrzewienia, imponujące wysokości i pierśnice 
drzew powodują, Ŝe przeciętna zasobność drzewostanów 
jest bardzo wysoka i wynosi 679 m3/ha. 

Ols jesionowy występuje równieŜ na niewielkiej 
powierzchni i powiązany jest z glebami opadowo-
glejowymi (z płytką pokrywą murszu), wytworzonymi z 
utworów gliniastych. W drzewostanie gatunkiem 
panującym jest olsza. W domieszce występują jesion, lipa, 
świerk i w młodszych drzewostanach brzoza. W podroście 
występuje jesion, olsza, świerk i rzadziej wiąz. Przeciętny 
zapas drzewostanów wynosi 471 m3/ ha. 

Ols typowy związany jest glebami torfowymi torfowisk 
niskich. W drzewostanach III - VII klasy wieku dominuje 
olsza. W formie jednostkowej domieszki występuje jesion, 
brzozy liiodawkowata i omszona i świerk. W dobrze 
rokującym podroście występuje olsza, jesion i świerk. 
Przeciętny zapas drzewostanów jest stosunkowo niski i 
wynosi 189 m3/ha. 
 

3.2. Skład gatunkowy i zapas drzewostanów 
 

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, Ŝe na terenie 
rezerwatu występuje 6 gatunków panujących (głównych) 
tworzących drzewostany oraz 6 gatunków występujących 
w formie jednostkowej lub grupowej domieszki. W 
rezerwacie nie występują gatunki obce. Powierzchniowy 
udział gatunków panujących wg dwu inwentaryzacji w 
okresie ostatnich 25 lat przedstawia poniŜsze zestawienie 
i rycina Nr 6 i 7. 
 
Tabela 4. Powierzchniowe i miąŜszościowe zróŜnicowanie 
drzewostanów rezerwatu BOCZKI wsedług gatunków 
panujących w latach 1975 i 2001. 

Stan na 1.01. 1975 r. Stan na 1.01. 2001 r. 
Powierzchnia Zapas Powierzchnia Zapas 

Gatunek 
panujący 

ha % m3 % ha % m3 % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Świerk 65,62 61,7 23760 71,3 66,09 62,1 27605 62,9 
Lipa 10,70 10,1 3880 11,6 17,47 16,4 7231 16,5 
Sosna 10,96 10,3 1675 5,0 10,90 10,3 3910 8,9 
Olsza 11,99 11,3 3062 9,2 9,47 8,9 3745 8,5 
Jesion 1,60 1,5 560 1,7 1,60 1,5 1265 2,8 
Brzoza 5,46 5,1 395 1,2 0,80 0,8 160 0,4 
Razem 106,33 100,0 33332 100,0 106,33 100,0 43916 100,0 

 
Ryc. 6. Powierzchniowe zróŜnicowanie drzewostanów w 
rezerwacie Boczki według gatunków panujących w latach 

1975 i 2001 

 
 
 
 
 

Ryc. 7. MiąŜszościowe zróŜnicowanie drzewostanów w 
rezerwacie Boczki według gatunków panujących w latach 

1975 i 2001 

 
 
Zapas drzewostanów wg gatunków rzeczywistych na 
przestrzeni ostatnich 25 lat przedstawia tabela Nr 5 i 
ryciny Nr 8 i 9. 
 
Tabela 5. MiąŜszościowe zróŜnicowanie drzewostanów 
rezerwatu BOCZKI według gatunków rzeczywistych w 
latach 1975 i 2001. 

Stan na 1.01.2001 r Stan na 1.01. 1975 r Gatunek 
panujący Zapas w m3 % Zapas w m3 % 

1 2 3 4 5 
Świerk 19457 58,4 22930 52,3 
Lipa 4835 14,5 10150 23,1 
Olsza 2855 8,6 4250 9,7 
Sosna 2765 8,3 3475 7,9 
Brzoza 1490 4,5 861 2,0 
Jesion 720 2,2 2065 4,7 
Wiąz 465 1,4 - - 
Grab 420 1,3 70 0,1 
Klon 325 0,8 115 0,2 
Razem 33332 100,0 43916 100,0 

 
Ryc. 8. MiąŜszościowe zróŜnicowanie drzewostanów w 
rezerwacie Boczki według gatunków rzeczywistych w 

latach 1975 i 2001 

 
 

Na terenie rezerwatu, podobnie jak w Puszczy 
Rominckiej, gatunkiem panującym jest świerk. Aktualnie 
jako gatunek panujący występuje na 62,1% powierzchni, 
stanowiąc 62,9% ogólnego zapasu drzewostanów. Jest to 
gatunek o duŜej amplitudzie ekologicznej. Tworzy 
drzewostany prawie na wszystkich siedliskach rezerwatu. 
W świerczynie bagiennej jest gatunkiem zdecydowanie 
dominującym i tu znajduje doskonałe warunki do 
odnowienia naturalnego. NajwyŜsze wymiary pierśnicy i 
wysokości osiąga w grądzie trzcinnikowym. W warunkach 
ekstremalnych występuje w formie jednostkowej 
domieszki. Osiąga tu niewielkie wymiary i lokuje się w 
podrzędnych piętrach drzewostanu. Przeciętny zapas 
drzewostanów z panującym świerkiem wynosi 418 m3/ha. 

Lipa w stosunku do świerka wykazuje znacznie 
zawęŜoną skalę przystosowań ekologicznych. Najlepsze 
warunki rozwoju znajduje w Ŝyznych podzespołach grądu, 
gdzie w wielu przypadkach jest głównym gatunkiem 
budującym drzewostany. RównieŜ w uboŜszych 
podzespołach skutecznie konkuruje ze świerkiem. Lipa 
dobrze odnawia się z samosiewu, zarówno w grądach jak 
i w łęgach jesionowo-olszowych. Przeciętny zapas 
drzewostanów wynosi 414 m3/ha. 
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Olsza czarna jest głównym gatunkiem tworzącym 
drzewostany w olsach typowych, olsach jesionowych, lasach 
mieszanych bagiennych i rzadziej w lasach wilgotnych. 
Dobrze odnawia się w olsach typowych, znacznie gorzej w 
łęgach jesionowo-olszowych. Przeciętny zapas 
drzewostanów z panującą olszą wynosi 395 m3/ha. 

Dynamiczny charakter świerka na terenach 
puszczańskich, spowodował zepchnięcie sosny na siedliska 
uboŜsze. Jest ona zasadniczym komponentem borów 
bagiennych i borów mieszanych bagiennych. Na pozostałych 
siedliskach występuje sporadycznie. Z samosiewu odnawia 
się słabo lub wcale. Przeciętny zapas drzewostanów z 
panującą sosną wynosi 359 m3/ha. 

Jesion jako gatunek panujący występuje na siedlisku lasu 
wilgotnego, gdzie wraz z lipą, olszą i świerkiem tworzy zwarte 
drzewostany o zasobności osiągającej 790 m3/ha, a więc 
zasobności rzadko spotykane na terenie północno-
wschodniej Polski. Tu osiąga pierśnicę ponad 60 cm i 
wysokość ponad 35 m. Jest równieŜ gatunkiem 
współpanującym w Ŝyźniejszych podzespołach grądu i w 
łęgach olszowo-jesionowych. Jesion z samosiewu odnawia 
się dobrze. 

Brzoza brodawkowata jako gatunek panujący występuje 
na niewielkiej powierzchni w południowej części rezerwatu. 
Tworzy drzewostan IIla klasy wieku, powstały z samosiewu, 
na powierzchni po zrębie zupełnym. W formie jednostkowej 
domieszki spotykana jest na wszystkich siedliskach 
rezerwatu. Przeciętny zapas wynosi 200 m3/ha. 

Rozpatrując zmiany składu gatunkowego w rezerwacie 
Boczki (wg gatunków panujących) na przestrzeni ostatnich 
25 lat moŜna wysnuć następujące wnioski. 
  - pomimo licznych klęsk Ŝywiołowych, zapas ogólny 

drzewostanów wzrósł z 33332 m3 do 43916 m3 grubizny 
brutto, a więc o 31,7%, 

  - przeciętny zapas drzewostanów zwiększył się z  
315,5 m3/ha do 413,0 m3/ha, tj. analogicznie jak zapas 
ogólny, 

  - zmniejszył się udział powierzchniowy drzewostanów z 
panującą brzozą o 4,3% oraz drzewostanów olszowych o 
2,7%, przy jednoczesnym wzroście powierzchni z 
panującą olszą, 

  - udział powierzchniowy pozostałych gatunków w obu 
przedziałach czasowych jest zbliŜony. 

 
Z kolei rozpatrując zmiany składu gatunkowego 

drzewostanów w układzie masowym moŜna wnioskować, Ŝe: 
  - w wyniku postępującej regeneracji fitocenoz leśnych oraz 

huraganowych wiatrów zapas świerka w ogólnej 
miąŜszości drzewostanów zmalał o 6,1%, brzozy o 2,5% i 
grabu o 1,2%, minimalnie zmniejszył się udział klonu, wiąz 
aktualnie występuje w formie jednostkowej domieszki, 

  - zwiększył się zapas lipy o 8,6% i jesionu o 2,5%, 
  - udział olszy i sosny utrzymywał się w okresie ostatnich 

25 lat na podobnym poziomie. 
 

Wzrost zapasu drzewostanów oraz postępujący 
proces ich renaturalizacji pozwalają swierdzić, Ŝe 
gospodarka leśna na terenie rezerwatu Boczki była 
prowadzona prawidłowo. 
 

3.3. Struktura klas wieku 
 

Powierzchniowy i masowy udział poszczególnych klas 
wieku zawiera tabela powierzchniowo-masowa 
zamieszczona w części dokumentacyjnej operatu. Z tabeli tej 
wynika, Ŝe w rezerwacie Boczki dominują starodrzewie 
naturalnego pochodzenia. Lasy w wieku 120 lat i starsze 
stanowią 20,6% ogółu drzewostanów, lasy w wieku 101-120 
lat, zajmują 54,5% powierzchni i lasy 91-100 letnie - 16,0% 
powierzchni. Drugą grupę drzewostanów stanowią drągowiny 

świerkowe, olszowe i brzozowe IIb-IIIb klasy wieku. Podobnie 
jak starodrzewie powstały one z odnowień naturalnych. Na 
niewielkiej powierzchni występuje wielogatunkowa uprawa 
powstała z samosiewów podokapowych. 
 

3.4. Fazy rozwojowe drzewostanów 
 

Pod pojęciem fazy rozwojowej (w ujęciu Leibundguta 
1959 i Miścickiego 1994) naleŜy rozumieć typ drzewostanu 
występujący w określonym zespole leśnym wyodrębniony ze 
względu na strukturę drzewostanu typową dla danego 
stopnia rozwoju. W rezerwacie Borki występują niŜej opisane 
fazy rozwojowe drzewostanów. 

Faza drągowiny  występuje na powierzchni 7,93 ha i 
obejmuje najczęściej drzewostany IIb-IIIb klasy wieku, 
niekiedy starsze, wykazujące intensywny przyrost zarówno 
wysokości jak i miąŜszości. Przeciętna zasobność 
drzewostanów jest niezbyt wysoka, co spowodowane jest 
niskim zwarciem górnego pietra drzewostanu. BieŜący 
przyrost roczny jest umiarkowanie wysoki. śywotność drzew 
jest dobra. Liczne luki i przerzedzenia powodują, Ŝe dogodne 
warunki rozwoju znajdują tu podrosty świerka, olszy i lipy. 
Roślinność runa jest zuboŜała w stosunku do zespołu 
końcowego. 

Faza optymalna wczesna , obejmująca początek 
owocowania drzewostanów występuje w rezerwacie na 
powierzchni 30,75 ha, grupując zazwyczaj drzewostany  
IV - V klasy wieku, Zasobność drzewostanów, zwłaszcza 
świerkowych, jest wysoka i wynosi przeciętnie ponad  
350 m3/ha. BieŜący przyrost roczny zaleŜy od składu 
gatunkowego i zadrzewienia, jest wysoki i znacznie 
przewyŜsza ubytki. Górna warstwa drzew jest dość zwarta, o 
zadrzewieniu 0,6-1,0, lecz niezbyt szczelna z drobnymi 
przerzedzeniami. śywotność drzew jest dobra. Pierśnica 
drzew dominujących jest dość duŜa i w zaleŜności od 
gatunku wynosi 30-40 cm. Runo o składzie gatunkowym 
zbliŜonym do zespołu końcowego. 

Faza optymalna pó źna obejmuje drzewostany w pełni 
owocowania, głównie V i starszych klas wieku. Drzewostany 
o stopniu pokrycia 0,7-1,0 (niekiedy nawet 1,5) osiągają w tej 
fazie maksymalną wysokość. Przyrost miąŜszości jest nadal 
duŜy i przewaŜa nad ubytkami. Przeciętny zapas jest wysoki. 
Pierśnica drzew dominujących osiąga 35-45 cm i więcej. 
śywotność drzew poza świerkiem nie budzi większych 
zastrzeŜeń. Runo jest w pełni zregenerowane. Faza 
optymalna późna występuje na 59,24 ha powierzchni i 
obejmuje wszystkie główne zbiorowiska leśne rezerwatu. 

Faza zrównowa Ŝenia  występuje na powierzchni 7,40 ha, 
grupuje drzewostany VII klasy wieku nie wykazujące 
przyrostu wysokości. Są to zazwyczaj lasy wielogatunkowe o 
złoŜonej strukturze piętrowej z dominacją świerka, lipy i olszy. 
Dobrze są wykształcone warstwy podrostu i podszytu. 
Zwarcie drzew górnego piętra jest rozluźnione o stopniu 
pokrycia 0,8. Pierśnica drzew dominujących przekracza  
40 cm. Przyrost drzewostanów wykazuje tendencje 
spadkowe, choć rekompensowany jest przyrostem z 
prześwietlenia. Runo jest w pełni ustabilizowane. 

Faza terminalna wczesna  występuje w rezerwacie na 
powierzchni 0,58 ha i obejmuje drzewostan olszowy VII klasy 
wieku, o zwarciu luźnym i stopniu pokrycia 0,4. Faza 
terminalna wczesna charakterystyczna jest dla 
drzewostanów dobiegających wieku fizycznego. Ubytki w 
drzewostanie zawsze przekraczają przyrost zapasu. 
Wysokość drzewostanów jest zróŜnicowana, a pierśnica 
drzew dominujących przekracza zazwyczaj 40 cm. Drzewa z 
powodu osiągnięcia wieku biologicznego stopniowo 
obumierają. 

Fazy inicjalna  występuje na powierzchni 0,43 ha, w 
północno-wschodniej części rezerwatu. Górna warstwa 
drzew jest silnie rozluźniona o niskim stopniu pokrycia. 
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Część drzew osiąga wiek biologiczny. Silnie prześwietlony 
pułap lasu stwarza dogodne warunki do naturalnego 
odnowienia lasu. Tu znajduje dogodne warunki rozwoju 
młode pokolenie lipy, brzozy, jesionu i olszy. 
 

3.5. Podstawowe procesy ekologiczne w 
drzewostanach rezerwatu 
 

Historia lasów rezerwatowych, aktualny skład gatunkowy 
drzewostanów, układ klas wieku, biodynamiczne tendencje 
rozwojowe wszystkich pięter lasu oraz wpływy zewnętrzne 
były podstawą wyróŜnienia głównych procesów 
ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych 
rezerwatu Boczki. Definicje procesów ekologicznych przyjęto 
wg J.B. Falińskiego 1991). 

W trakcie prac terenowych wyróŜniono i 
zinwentaryzowano cztery podstawowe procesy ekologiczne 
zachodzące w ekosystemach leśnych rezerwatu:  
  - fluktuacja, 
  - regeneracja, 
  - degeneracja, 
  - sukcesja wtórna kreatywna. 
 

Dominującym procesem ekologicznym występującym 
na powierzchni 69,33 ha jest fluktuacja. W świetle definicji 
Falińskiego (1991) jest to proces nieustających zmian o 
róŜnym czasie trwania, występujący mozaikowo i nie 
powodujący zmian w zbiorowisku jako całości. W 
rezerwacie Boczki fluktuacji podlegają głównie fitocenozy 
z drzewostanami starszych klas wieku, reprezentujące 
wszystkie główne zespoły roślinne. Szczególnie wyraźnie 
proces ten przebiega w bogatych zespołach grądowych, z 
wielopiętrowym i wielogatunkowym drzewostanem 
pochodzenia naturalnego, w zbiorowiskach łęgowych i w 
świerczynach bagiennych. Fluktuacja przejawia się 
stopniową wymianą starszych komponentów drzewostanu 
przez osobniki młodsze tego samego gatunku (np. w 
świerczynach bagiennych), lub przez inne główne gatunki 
zbiorowiska. W drzewostanach występują zazwyczaj 
wszystkie podstawowe gatunki zbiorowiska, usytuowane 
we wszystkich piętrach lasu. W większości zbiorowisk 
dobrze wykształcona jest warstwa podrostu, którą tworzą: 
w zbiorowiskach grądowych grab, jesion, lipa i rzadziej 
świerk i wiąz, w świerczynach bagiennych dogodne 
warunki znajduje świerk i na obrzeŜach świerczyn olsza i 
jesion. W zbiorowiskach łęgowych dobre warunki rozwoju 
znajdują jesion i olsza. 

Drugim procesem ekologicznym, w odniesieniu do 
zajmowanej powierzchni (31,69 ha), jest regeneracja. 
Obejmuje ona z reguły wszystkie drzewostany, które 
wcześniej z róŜnych przyczyn uległy degeneracji. W 
procesie regeneracji zaznaczają się wyraźnie dwie fazy, 
wczesna obejmująca drzewostany powstałe na 
powierzchniach zniszczonych przez huraganowe wiatry 
oraz fazę późną obejmująca drzewostany powstałe, 
prawdopodobnie z sadzenia, w ostatniej dekadzie XIX w i 
na początku XX wieku. 

W obu fazach regeneracji występują wszystkie 
podstawowe gatunki zbiorowiska. Na siedliskach 
grądowych znaczącą rolę pełni świerk i na niektórych 
powierzchniach brzoza. Struktura zbiorowisk we wczesnej 
fazie regeneracji jest nieco uproszczona. Późną fazę 
cechuje stosunkowo dobrze rozwinięte runo, postępujące 
zróŜnicowanie gatunkowe i piętrowe drzewostanu, w 
zbiorowiskach grądowych zmniejszenie udziału świerka i 
brzozy oraz pojawjawiające się w prześwietleniach nalotu i 
podrosty gatunków głównych zbiorowiska. 

Innym procesem ekologicznym, występującym na 
powierzchni 0,58 ha, jest degeneracja. Jest nie zakończony 
proces zniekształcania struktury zbiorowisk leśnych 

spowodowanych głównie przez działaniem czynników 
naturalnych i antropogenicznych. Cechą charakterystyczną 
jest stopniowe obumieranie starych osobników, 
zniekształcenia w runie i brak młodego pokolenia lasu. 

Na powierzchni 4,63 ha zanotowano procesy ekologiczne 
noszące znamiona sukcesji wtórnej kreatywnej. Proces ten 
związany ze zniszczeniem naturalnych fitocenoz świerczyny 
bagiennej w wyniku czynników antropogenicznych 
zanotowano w południowej części rezerwatu, gdzie w wyniku 
wycięcia drzewostanu i osuszenia gleb kształtuje się 
zbiorowisko o nieustabilizowanym charakterze odmienne od 
zbiorowiska wyjściowego. 

 
3.6. Stan zdrowotny i predyspozycje chorobowe 

drzewostanów rezerwatu 
 

Na aktualny stan zdrowotny drzewostanów rezerwatu i 
Puszczy Rominckiej wpłynęło wiele czynników. 
Gospodarka leśna w XIX wieku, prowadzona zrębami 
zupełnymi, z koleją rębu w drzewostanach sosnowych 
120-lat i świerkowym 80-lat, wyraźnie preferowała świerk, 
jako gatunek przynoszący duŜe korzyści materialne. 

Wysoki stan zwierzyny łownej, zwłaszcza po 1938 
roku, spowodował duŜe szkody w odnowieniach, zarówno 
gatunków liściastych jak i w odnowieniach świerkowych. 
Dziś jeszcze spotyka się wiele świerków z martwicą 
boczną pni po spałowaniu przez zwierzynę. 

Dziś stan zdrowotny fitocenoz leśnych rezerwatu naleŜy 
określić jako zadowalający. Większość drzewostanów na 
siedliskach bogatych grądów i łęgów wykazują dobrą 
kondycję fizyczną. Drzewostany te dobrze odnawiają się z 
samosiewu. Istotne szkody zwłaszcza, w drzewostanach z 
dominacją świerka, czynią huby i opieńka. Grzyby te 
pośrednio przyczyniają się do zwiększania szkód czynionych 
przez huraganowe wiatry. Wiatry często o sile huraganu 
powaliły w rezerwacie wiele drzew, zwłaszcza płytko 
zakorzenionych świerków, porastających odsłonięte partie 
wyniesień terenowych. Tylko w latach 1999-2000 w ramach 
likwidacji szkód po huraganie ANATOL uprzątnięto w 
rezerwacie około 4150 m3 grubizny brutto z czego około 90% 
stanowiły złomy i wywroty świerkowe. Padające złomy i 
wywroty oraz prace związane z likwidacją szkód 
spowodowały wiele zniszczeń w odnowieniach naturalnych. 
Z innych czynników klimatycznych mających wpływ na stan 
zdrowotny drzewostanów naleŜy wymienić nietypowe zimy 
oraz długotrwałe susze. 

W ostatnich latach na terenie całego nadleśnictwa, jak i w 
rezerwacie, obserwuje się zjawisko obumierania jesionu. 
Młodsze egzemplarze tego gatunku często giną, w starszych 
obumierają konary boczne i pędy wierzchołkowe. Przyczyny 
tego zjawiska, nie są do końca poznane. Przyjmuje się, Ŝe 
istotną rolę w zamieraniu jesionu odgrywają czynniki 
biotyczne jak i współdziałające z nimi czynniki abiotyczne. Do 
czynników biotycznych naleŜy zaliczyć zgorzel kory, 
występującą na pędach, gałęziach bocznych i pniach, rak 
bakteryjny jesionu wywołany przez bakterie Pseudomonas 
savastanoi pv. Fraxini, rak gruzełkowy spowodowany 
najczęściej przez grzyb Nectria galligena (Przybył K. 2000). Z 
innych grzybów mogących mieć istotny wpływ na choroby 
nadziemnych części roślin wymienia się parcha jesionu, 
mączniaka prawdziwego jesionu, antraktozę, plamistość liści 
i rdzę. Z chorób powodujących zgniliznę korzeni najczęściej 
wymieniana jest opieńka, huba korzeniowa i grupa grzybów 
naleŜących do rodzajów Phytium i Phytophthora. 

Istotny wpływ na stan odnowień naturalnych na wysoki 
stan zwierzyny płowej. 
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4. Zasady ochrony rezerwatu  
 
4.1. Ogólne zasady ochrony 

 
Rezerwat Boczki utworzono w celu ochrony dobrze 

zachowanego fragmentu Puszczy Rominckiej, a zwłaszcza 
zbiorowisk grądowych, łęgów jesionowo-olszowych, borów 
bagiennych i świerczyn bagiennych. Podstawowym celem 
zabiegów ochronnych w rezerwacie jest zachowanie i 
pomnaŜanie wartości przyrodniczej zbiorowisk leśnych. 
Zaprojektowane czynności z zakresu ochrony, odnowienia i 
pielęgnowania drzewostanów zdąŜają do eliminacji zagroŜeń 
wewnętrznych i zewnętrznych rezerwatu, w celu 
przywrócenia ekosystemom leśnym charakteru naturalnego. 

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, Ŝe większość 
lasów rezerwatu odznacza się wysokim stopniem 
naturalności. W tych drzewostanach dominują procesy 
fluktuacji i w mniejszym stopniu regeneracji. W 
drzewostanach z dobrze rokującymi odnowieniami 
naturalnymi świerka, jesionu, olszy, lipy, wiązu i innych 
głównych gatunków drzewiastych, w najbliŜszym 20-Ieciu nie 
projektowano zabiegów ochronnych, za wyjątkiem zaleceń 
dotyczących kontroli sanitarnej lasu oraz usuwania nadmiaru 
posuszu czynnego. Taki sposób postępowania nie oznacza, 
Ŝe obszary bez wskazań gospodarczych objęte są ochroną 
ścisłą. W przypadku zaistnienia zagroŜeń czy klęsk 
elementarnych zakres czynności ochronnych uzgodni 
administracja rezerwatu z konserwatorem przyrody. W 
rezerwacie Boczki bez projektowanych zabiegów ochronnych 
pozostawiono 39,16 ha drzewostanów, tj. około 37% 
powierzchni leśnej rezerwatu. 

W pozostałych drzewostanach rezerwatu zaprojektowano 
zabiegi ochronne zmierzające do osiągnięcia celów 
załoŜonych w zarządzeniu o powołaniu rezerwatu. Czynności 
te zmierzają do unaturalnienia zbiorowisk leśnych poprzez 
regulację składu gatunkowego młodników, z uwzględnieniem 
typów siedlisk i zbiorowisk roślinnych, kształtowania form 
zmieszania gatunków i struktury pionowej drzewostanów 
oraz stopniowym stwarzaniu warunków do naturalnego 
odnowienia lasu. Dla osiągnięcia powyŜszych celów słuŜą 
odpowiednio zmodyfikowane czyszczenia późne w 
młodnikach i trzebieŜe wczesne. 

W planie nie projektowano cięć o charakterze sanitarnym. 
W drzewostanach naraŜonych na klęski elementarne 
zaprojektowano monitorowanie stanu lasu i zagroŜeń 
drzewostanów. W opisach taksacyjnych i planie 
szczegółowym ujęto to w formie zapisu „kontrola stanu 
sanitarnego" oraz usuwanie złomów, wywrotów i posuszu 
czynnego. Usuwanie posuszu czynnego musi być 
ograniczone, o ile nie stwarza podstaw do nadmiernej 
rozmnoŜy szkodników wtórnych. Usuwanie posuszu 
jałowego i leŜaniny nie moŜe mieć miejsca. 

Zarządzenie o powołaniu rezerwatu wprowadza 
szereg istotnych ograniczeń i zakazów porządkowych 
zmierzających do zachowania zbiorowiska w stanie 
naturalnym. Do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć zakaz 
zmiany stosunków wodnych oraz pobierania uŜytków 
drzewnych nie wynikających z planu ochrony rezerwatu. 
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na zakaz zbioru owoców i 
nasion, ziół leczniczych, pozyskiwania ściółki i kopalin, 
zanieczyszczania wody, wzniecania ognia i stosowania 
wszelkich środków chemicznych. 
 

4.2. Udostępnienie rezerwatu do zwiedzania 
 

Do chwili obecnej brak jest uzgodnień w sprawie 
udostępnienia rezerwatu do masowej turystki poznawczej. 
Północnym obrzeŜem rezerwatu poprzez tereny leśne, 
wzdłuŜ drogi publicznej, biegnie szlak turystyczny 
prowadzący z Gołdapi do wsi Pluszkiejmy. Po odpowiednich 

uzgodnieniach i przygotowaniu moŜliwa jest modyfikacja 
przebiegu szlaku i dopuszczenie ograniczonego ruchu 
turystycznego, po wyznaczonych ścieŜkach dydaktycznych. 
ŚcieŜki powinny być oznakowane na gruncie w porozumieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Z penetracji 
naleŜy wyłączyć wszystkie siedliska bagienne, stanowiska 
czosnku niedźwiedziego, pióropusznika strusiego oraz 
obszary o silnie nachylonych stokach. Nie jest to jednak 
obszar o wybitnych walorach turystycznych. 
 

4.3. Propozycje badań naukowych 
 

Z informacji uzyskanych od administracji Nadleśnictwa 
Gołdap wynika, Ŝe w rezerwacie Boczki nie prowadzi się 
aktualnie Ŝadnych badań naukowych. Jest to jednak obszar 
atrakcyjny dla nauki, zwłaszcza przydatny do badań 
florystycznych i faunistycznych. Tu mogą być prowadzone 
dalsze badania florystyczne zmierzające do poznania 
dynamiki bogatych form lasów grądowych, jak i rzadkich 
zbiorowisk świerczyn bagiennych. Obszar rezerwatu nie 
posiada badań faunistycznych. Jest to ewidentna strata dla 
ochrony przyrody. Tu mogą mieć swoje ostoje zwierzęta 
rzadkie i chronione, zwłaszcza drobne ssaki bytujące w 
naturalnych starodrzewiach oraz liczne grupy bezkręgowców 
oraz liczna fauna motyli. Podobnie sprawa wygląda z 
ptakami dla których zróŜnicowany teren, dobre zaopatrzenie 
w wodę i bogactwo roślinne powodują, Ŝe znajdują w 
rezerwacie unikalne ekotopy, dające schronienie gatunkom 
rzadko spotykanym w Polsce. 
 

5. Wskazania ochronne 
 

5.1. Lasotwórcza rola drzew i krzewów. 
 

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej w rezerwacie 
Boczki stwierdzono występowanie 12 gatunków drzew 
oraz 11 gatunków krzewów. Do najczęściej występujących 
drzew naleŜą: sosna pospolita, świerk pospolity, lipa 
drobnolistna, olsza czarna, brzoza brodawkowata, brzoza 
omszona, jesion wyniosły, klon pospolity i grab zwyczajny. 
Wśród krzewów dominują: leszczyna, kruszyna, jarzębina, 
trzmielina europejska i brodawkowata oraz porzeczka 
czarna. Pełna lista drzew i krzewów zamieszczona jest w 
punkcie 2.6. na stronie niniejszego operatu. 

Z punktu widzenia wskazań ochronnych w 
drzewostanach rezerwatu przyjmuje się podział na poniŜsze 
grupy gatunków w powiązaniu ze zbiorowiskami leśnymi. 
  a) zbiorowiska borów mieszanych i lasów mieszanych 

bagiennych - gatunki popierane (specjalnej troski) 
- świerk, 
- sosna, 
- brzoza omszona, 
- olsza czarna, 
- inne rodzime gatunki liściaste w formie 

jednostkowej i grupowej domieszki.  
  b) zbiorowiska lasów mieszanych i grądów - gatunki 

popierane (specjalnej troski) 
- dąb szypułkowy, 
- lipa drobnolistna, 
- klon zwyczajny, 
- grab pospolity, 
- wiąz szypułkowy, 
- jesion wyniosły, 
- świerk pospolity - lasach mieszanych do 40% 

pokrycia, w grądach wysokich do 30% pokrycia. 
  c) zbiorowiska lasów mieszanych i grądów - gatunki 

tolerowane 
- brzoza brodawkowata, 
- osika, 
- modrzew europejski, 
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- iwa. 
  d) zbiorowiska olsów i łęgów - gatunki popierane 

(specjalnej troski) 
- olsza czarna, 
- jesion wyniosły, 
- brzoza brodawkowata do 30% pokrycia, 
- brzoza omszona do 30% pokrycia, 
- świerk pospolity do 20% pokrycia, 
- inne rodzime gatunki liściaste w formie 

jednostkowej lub grupowej domieszki. 
 

Za gatunki niepoŜądane, zarówno drzewiaste jak 
równieŜ krzewy, powinny zostać uznane wszystkie gatunki 
obce (aktualnie nie występują). 
 

5.2. Zabiegi pielegnacyjno-ochronne 
 

Rezerwat Boczki objęty jest ochroną częściową. 
Proponowane poniŜej metody ochrony i zagospodarowania 
lasu dąŜą do utrzymania, względnie przywrócenia 
naturalnego charakteru zbiorowisk roślinnych z 
wykorzystaniem procesów sukcesji naturalnej. Zawarte w 
dalszej części rozwiązania z zakresu ochrony i pielęgnacji 
drzewostanów rezerwatu oparto o rozpoznane, w trakcie 
prac taksacyjnych, fazy rozwojowe drzewostanów i procesy 
ekologiczne zachodzące w zinwentaryzowanych 
zbiorowiskach leśnych. Zalecane sposoby postępowania 
oparte są o doświadczenia naturalnej i półnaturalnej hodowli 
lasu Zabiegi pielęgnacyjne w pierwszej kolejności zdąŜają do 
zwiększenia odporności biologicznej poprzez kształtowanie 
struktury gatunkowej, złoŜonej struktury wiekowej i piętrowej 
drzewostanów, przy jednoczesnym zachowaniu wartości 
genetycznych chronionych zbiorowisk leśnych. 

W ramach planu ochrony ekosystemów leśnych 
rezerwatu Boczki zaprojektowano następujące czynności 
hodowlano-ochronne: 
  - kontrola stanu sanitarnego (ciągły monitoring stanu 

sanitarnego lasu) - 82,17 ha, 
  - usuwanie świeŜych złomów i wywrotów oraz posuszu 

czynnego - 61,31 ha, 
  - bez zabiegów ochronnych - 3 9,16 ha, 
  - czyszczenia późne w młodnikach - 0,43 ha, 
  - trzebieŜe wczesne - 5,43 ha, 
  - zagospodarowanie poletka łowieckiego - 0,64 ha. 
 

Lasy rezerwatu od wielu dziesięcioleci naraŜone są 
szkody ze strony czynników biotycznych i abiotycznych. 
Największe szkody w drzewostanach czynią owady oraz 
wywalające wiatry. Aby odpowiednio monitorować stan 
zdrowotny lasu zalecono systematyczną kontrolę stanu 
sanitarnego drzewostanów na powierzchni 82,17 ha. 
Kontrolę zalecono głównie w starodrzewiach świerkowych i w 
drzewostanach ze znacznym udziałem świerka. 

W drzewostanach szczególnie naraŜonych na szkody 
spowodowane wywalającymi wiatrami przewidziano 
usuwanie nadmiaru świeŜych złomów i wywrotów oraz 
posuszu czynnego na powierzchni 61,31 ha. Przez nadmiar 
rozumieć naleŜy taki stan świeŜych złomów, wywrotów i 
posuszu czynnego który spowodować moŜe zagroŜenie 
masową rozmnoŜą szkokodliwych owadów. Jednocześnie 
naleŜy zaznaczyć, Ŝe leŜanina i posusz martwy jest 
czynnikiem stabilizującym ekosystemy leśne. Tu znajduje 
swoje nisze ekologiczne, między innymi, wiele gatunków 
ornitofauny, drobnych ssaków i liczna grupa bezkręgowców. 

W dobrze wykształconych, naturalnych 
wielogatunkowych i wielopiętrowych, drzewostanach na 
powierzchni 39,16 ha, nie projektowano wskazań 
ochronnych. W tej grupie drzewostanów zalecono kontrolę 
stanu sanitarnego na powierzchni 20,74 ha. 

Czyszczenia późne zaprojektowano w oddz. 85b, w 
wielogatunkowym młodniku, powstałym z samo siewu. 
Czyszczenia późne mają na celu regulację składu 
gatunkowego pod kątem wprowadzenia głównych gatunków 
zbiorowiska do drzewostanu. Wprowadzanie gatunków 
głównych w górną warstwę młodnika, realizować naleŜy 
poprzez hamowanie wzrostu zbędnych domieszek 
(ogławianie), a nie przez ich wycinanie. Wycinanie prowadzi 
bowiem do szkodliwych zjawisk hodowlanych, zwłaszcza 
wtórnego zachwaszczania się gleby i likwidacji osłony 
bocznej tak istotnej z punktu widzenia hodowlanego 
niektórych gatunków, np. dębu. 

Czyszczenie jako zabieg pielęgnacyjny nie moŜe 
wywołać gwałtownych zmian w środowisku leśnym. 
Przerwanie zwarcia wpływa ujemnie na wszystkie gatunki 
młodnika, ponadto gleba poprzez zwiększony dostęp światła 
zachwaszcza się i zadarnia się. Zabiegi pielęgnacyjne 
powinny być umiarkowane, ale przeprowadzane często. 
Wykonanie czyszczenia nie powinno się rzucać w oczy. 
Młodnik po kilkakrotnym zabiegu, a równieŜ po zakończeniu 
całego cyklu pielęgnacyjnego powinien pozostać gęsty. 

Błędem jest wkraczanie z czyszczeniami do dolnych 
warstw młodnika, nie biorących udziału w walce 
konkurencyjnej koron warstw górnych i szablonowe ich 
usuwanie. Tak wykonane czyszczenia niszczą strukturę 
warstwową młodnika, pozbawiając go jednocześnie czynnika 
pielęgnacyjnego w odniesieniu do gleby i pozostałych drzew. 
W niŜsze warstwy młodnika naleŜy wkraczać tylko wówczas, 
gdy musimy z nich usunąć drzewka groŜące chorobą 
infekcyjną. 

JeŜeli gatunki główne zbiorowiska są mocno 
przygłuszone przez gatunki lekkonasienne, to naleŜy je 
odpowiednio wzmocnić przez 3 - etapowe cięcia polegające 
na stopniowym przerzedzaniu głównej warstwy młodnika 
utworzonej z gatunków przedplonowych. Trzy etapy 
czyszczeń powinny zmieścić się w okresie 10 lat. W tym 
miejscu naleŜy wspomnieć o pielęgnacyjnej roli brzozy w 
pierwszych latach hodowli młodników dębowych. JuŜ stare 
zasady hodowli lasu wymieniały brzozę, a takŜe sosnę, jako 
najlepsze i najskuteczniejsze gatunki osłonowe w hodowli 
dębu. Tu naleŜy jednak pamiętać, Ŝe brzoza po 
wyprowadzeniu dębu na wysokość 2 - 2,5 m musi zostać 
usunięta. 

TrzebieŜe wczesne zaprojektowano na powierzchni  
5,43 ha, w drągowinach z przewagą gatunków 
lekkonasiennych i olszy, w oddz. 145c, 1451, 146g. Technika 
prowadzenia trzebieŜy, terminy jej wykonania i reakcje 
środowiska leśnego na zabiegi pielęgnacyjne są od dawna 
poznane. Zagadnienia te znane są administracji leśnej z 
wieloletniej praktyki i nie wymagają odrębnego komentarza. 
Zadania stawiane przed zabiegami trzebieŜowymi w lasach 
ochronnych są inne niŜ w lasach gospodarczych, gdzie 
podstawowym kryterium jest osiągnięcie maksymalnego 
przyrostu pełnowartościowego drewna. Podstawowym celem 
trzebieŜy w lasach rezerwatu jest wspomaganie naturalnych 
procesów ekologicznych w kształtowaniu i regeneracji 
leśnych zbiorowisk roślinnych. Są to więc zabiegi 
pielęgnacyjne zdąŜające w kierunku unaturalnienia lasów 
zniekształconych, od regulacji składu gatunkowego w 
powiązaniu z typem zbiorowiska, poprzez kształtowanie 
struktury piętrowej lasu, do przygotowania środowiska 
leśnego i samego drzewostanu do pomyślnego przebiegu 
naturalnych procesów odnowieniowych. 

Zgodnie za zaleceniami odnośnie prac planistycznych 
w lasach ochronnych (podobnie jak w lasach 
gospodarczych), plan ochrony rezerwatu nie określa masy 
przeznaczonej do wyjęcia w trakcie trzebieŜy. Jedną z 
przyczyn jest to aby nie sugerować administracji leśnej 
wskaźnika nasilenia trzebieŜy. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
intensywność trzebieŜy musi wynikać z osiągnięcia 
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zamierzonych celów i znana będzie dopiero w momencie 
jej wykonywania. W planie ochrony luki przewidziano do 
obsiewu naturalnego. 
 

5.3. Ochrona fauny 
 

Rezerwat powołano do ochrony zbiorowisk leśnych 
charakterystycznych dla Puszczy Rominckiej. Jest on jednak 
ostoją i miejscem bytowania wielu przedstawicieli krajowej 
fauny. Jej ochrona wiąŜe się z szeroko rozumianą stabilizacją 
i ochroną wszystkich podstawowych biocenoz rezerwatu. Ze 
względu na utrzymanie i ochronę pełnej róŜnorodności fauny 
szczególnie waŜne jest: 
  - wykonanie w miarę pełnej inwentaryzacji i określenie 

gatunków będących przedmiotem szczególnej troski, 
  - stabilizacja stosunków wodnych, a zwłaszcza 

lokalnych cieków wodnych cieków wodnych, 
  - wzbogacenie nisz ekologicznych, w tym ochrona 

drzew murszastych, dziuplastych i martwych, 
  - ograniczenie penetracji rezerwatu do ściśle 

określonych tras i ścieŜek, zachowanie ciszy, 
  - przestrzeganie zakazów zawartych w akcie prawnym 

powołującym rezerwat. 
 

5.4. Ochrona przed szkodami ze strony czynników 
biotycznych i abiotycznych 
 

Przy pracach hodowlanych, ochronnych, w celu 
ograniczenia do minimum szkód w środowisku leśnym, 
zaleca się: 
  - dostosować okres pozyskania drewna, zaleŜnie od 

lokalnych uwarunkowań do terminów najmniejszego 
zagroŜenia lasu od owadów, wiatru i śniegu oraz 
moŜliwości wykorzystania przez zwierzynę płową cienkiej 
kory na drzewach leŜących, a takŜe do okresów nie 
kolidujących z porą wyprowadzenia lęgów przez ptaki, 

  - przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych i 
przebudowy drzewostanu naleŜy upewnić się czy na 
terenie objętym zabiegami nie występują rośliny prawnie 
chronione i czy zmiana warunków środowiskowych nie 
wpłynie ujemnie na stan zachowania chronionej flory i 
fauny, 

  - stosować sortymentową metodę pozyskania drewna, 
polegającą na wyróbce drewna w drzewostanie, 

  - zrywkę drewna naleŜy prowadzić ciągnikami 
nasiębiernymi, po uprzednio wyznaczonych szlakach. W 
miejscach naraŜonych na duŜe szkody prowadzić zrywkę 
i wywóz drewna sprzęŜajem konnym, 

  - unikać metod wyznaczania i oznakowania drzew, 
polegających na ich ranieniu, 

  - powszechnie stosować środki techniczne chroniące 
pozostające na powierzchni drzewa przed uszkodzeniami 
powstającymi w trakcie zrywki, 

  - wprowadzić do powszechnego stosowania bioleje w 
piłach spalinowych i środkach technicznych w celu 
uniknięcia skaŜenia gleby, 

  - ograniczyć do minimum stosowanie preparatów 
chemicznych na korzyść biologicznych, przy zwalczaniu 
zagroŜeń. Przy konieczności uŜycia preparatów 
chemicznych stosować środki najmniej szkodliwe dla 
środowiska, 

  - w zabezpieczeniu upraw i młodników preferować środki 
mechaniczne, 

  - prowadzić monitoring techniczny i biologiczny w celu 
właściwego prognozowania zagroŜeń. 

 
W drzewostanach szczególnie naraŜonych na czynniki 

chorobowe zaprojektowano kontrolę stanu sanitarnego, 

  - dąŜyć do utrzymania liczebności szkodników na 
poziomie nie zagraŜającym wystąpieniu szkód 
istotnych (gradacji), 

  - w razie konieczności stosować biotechniczne metody 
ochrony lasu, między innymi wykorzystywać pułapki 
feromonowe uŜywane do zwalczania i prognozowania 
pojawu szkodników wtórnych, 

  - prowadzić aktywną ochronę drapieŜnej entomofauny, 
mogącej w określonych warunkach sprzyjać walce ze 
szkodnikami owadzimi. 

 
6. Metodyka i zakres prac 

 
Plan ochrony rezerwatu częściowego Boczki 

wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody w Olsztynie. Zakres prac wynikał ze zlecenia i 
wzajemnych uzgodnień pomiędzy RDLP w Białymstoku, 
WKP i wykonawcą niniejszego planu. Merytoryczną 
podstawą wykonania planu ochrony były. 
  - Wytyczne sporządzania planów ochrony rezerwatów 

przyrody, MOŚZNiL, Warszawa 1997, zatwierdzone 
do uŜytku słuŜbowego przez Głównego Konserwatora 
Przyrody, 

  - Wytyczne wykonywania zabiegów ochronnych w 
róŜnych typach rezerwatów przyrody, MOŚZNiL, 
Warszawa 1997, zatwierdzone do uŜytku słuŜbowego 
przez Głównego Konserwatora Przyrody, 

  - Ustalenia robocze pomiędzy Zleceniodawcą i Autorem 
planu ochrony. 

 
W opracowaniu wykorzystano dostępne opracowania 

naukowe, publikacje i operaty urządzeniowe, między innymi. 
  - plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Gołdap na lata 

1995-2004, 
  - mapy gospodarcze w skali 1:5000 z Nadleśnictwa 

Gołdap, 
  - mapy przeglądowe w skali 1.20000 z Nadleśnictwa 

Gołdap, 
  - plan urządzenia lasu rezerwatu przyrody Boczki na 

lata 1975-1985, 
  - materiały archiwalne RDLP w Białymstoku,  
  - materiały ze zbiorów WKP w Olsztynie, 
  - materiały Nadleśnictwa Gołdap, 
  - materiały własne autora planu. 
 

Podkłady kartograficzne. Jako podkład kartograficzny 
wykorzystano zaktualizowany wyrys z mapy gospodarczej 
w skali 1:5000, obrębu leśnego Gołdap, wykonany przez 
Biuro Urządzania Lasu I Geodezji Leśnej w Białymstoku 
dla potrzeb III rewizji urządzania lasu. 

Inwentaryzację i opis drzewostanów wykonano latem 
2000 r. Propozycje zabiegów uzyskały akceptację 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie, 
przedstawicieli Nadleśnictwa Gołdap i merytorycznych 
wydziałów RDLP w Białymstoku. Podstawowe materiały z 
inwentaryzacji, tj. opis taksacyjny, szczegółowy plan ochrony 
i odpowiednie mapy tematyczne, przedłoŜone zostały 
wymienionym instytucjom celem zapoznania się z ich treścią 
i wniesienia uwag na okres 6 tygodni. Materiały te zyskały 
aprobatę i nie wniesiono do nich poprawek. W tradycyjnym 
układzie opisu taksacyjnego wprowadzono zmiany 
polegające na określeniu na gruncie, dla kaŜdego wyłączenia 
typu zbiorowiska leśnego, procesu dynamicznego i fazy 
rozwojowej drzewostanu. Podstawą opracowania dynamiki 
roślinności były między innymi prace Falińskiego J. B. (1991). 
Fazy rozwojowe drzewostanów opisano w oparciu o 
klasyfikację Leibundguta H. (1959), w modyfikacji 
Miścickiego S. (1994). Zasady ochrony ekosystemów 
leśnych formułowano zgodnie z przedmiotem i celem 
ochrony - uwzględniając wyniki badań naukowych 
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prowadzonych w lasach rezerwatowych (Sokołowski A. W. 
1995). W opisach taksacyjnych, mapach tematycznych i 
planach stosowano skróty i symbole przyjęte z Instrukcji 
Urządzenia Lasu (IBL 1990). Wykaz skrótów i symboli 
stanowi załącznik do niniejszego planu ochrony. Nazwy roślin 
podano za Mirek i inni, 1995. 

Kartowanie i opis gleb przyjęto z poprzedniego planu 
ochrony rezerwatu modyfikując opisy odkrywek i wierceń 
glebowych o obowiązujące aktualnie „Zasady kartowania 
siedlisk leśnych" (Mąkosa K. i inni Warszawa 1994). Przyjęto 
równieŜ następujące analizy laboratoryjne i wyliczenia. 
  - skład granulometryczny metodą Cassagrande'a w 

modyfikacji Prószyńskiego, 
  - pH w H2O i KC1 potencjometrycznie, 
  - zawartość CaCo3 metodą Scheiblera, 
  - metaliczne kationy wymienne fosforu, magnezu i potasu, 
  - sumę metalicznych kationów wymiennych z 

wyliczenia, 
  - azot ogólny metodą Kjeldahla, 
  - węgiel zmodyfikowaną metodą Tiurina, w poziomie O 

metodą Altena, 
  - kwasowość hydrolityczną i sumę kationów 

zasadowych metodą Kappena,  
  - próchnicę oraz C:N z wyliczenia. 
 

Klasyfikację gleb skorygowano wg aktualnej 
systematyki gleb Polski (PTG Warszawa, 1989). 
Podstawową jednostką kartograficzną gleb był podtyp 
gleby. Granice podtypów gleb wykreślono szkicowo, lecz 
moŜliwie najdokładniej, w oparciu o widoczną sieć 
rozgraniczeń terenowych. Opis odkrywek glebowych wraz 
z analizami zamieszczono w III części planu. Lokalizację 
punktów badań terenowych przedstawiono na mapie gleb. 

Zdjęcia flory styczne wykonano w oparciu o 
zmodyfikowaną metodę Braun-Blanqueta. Opis runa w 
fitocenozach o wyraźnie zaznaczonych aspektach 
sezonowych wykonano dwukrotnie. Łącznie wykonano 95 
zdjęć florystycznych. Lokalizację zdjęć zamieszczono na 
mapie zbiorowisk roślinnych. Pokrywa się ona z 
lokalizacją z roku 1975. Zbiorowiska leśne klasyfikowane 
były według ujęcia Czerwińskiego (1975). 

Materiały kartograficzne. W ramach dokumentacji 
kartograficznej wykonano: 
  - mapę gospodarczą w skali 1:5000, 
  - mapę przeglądową drzewostanów w skali 1:5000, 
  - mapę przeglądową zbiorowisk roślinnych w skali 

1:5000, 
  - mapę faz rozwojowych drzewostanów w skali 1:5000, 
  - mapę gleb w skali 1:5000. 
 

7. Streszczenie 
 

1. PołoŜenie, powierzchnia i formy własności gruntów. 
Rezerwat BOCZKI połoŜony jest w województwie 

Warmińsko-Mazurskim, w powiecie Gołdap, w gminie 
Dubeninki. Wchodzi w skład obrębu leśnego i 
Nadleśnictwa Gołdap, leśnictwa Boczki i obejmuje 
oddziały: 85, 86, 144, 145, 146. 

Powierzchnia rezerwatu wynosi 108,83 ha, w tym 
grunty leśne zalesione stanowią 106,33 ha, linie podziału 
powierzchniowego i drogi 1,86 ha, poletko łowieckie 0,64 
ha. Rezerwat w całości stanowi własność Skarbu Państwa 
w administracji Nadleśnictwa Gołdap. 
 

2. Cel ochrony rezerwatu. 
Rezerwat utworzono w celu zachowania naturalnych, 

dobrze wykształconych zespołów leśnych 
charakterystycznych dla Puszczy Rominckiej, to jest grądów, 
świerczyn, łęgów, olsów i borów bagiennych. Zbiorowiska te 
wykazują swoiste cechy, róŜniące się od zbliŜonych do nich 

analogicznych zespołów występujących w innych częściach 
Polski. W okresie ostatnich 15 lat specyfika tych fitocenoz się 
utrwaliła, o czyn świadczą podwyŜszone współczynniki D dla 
charakterystycznych grup syntaksonomicznych. Inaczej 
mówiąc grądy stały się bardziej „grądowymi", bory - 
„borowymi". Zmniejszył się udział w budowie zespołów roślin 
towarzyszących. Świadczy to o prawidłowej ochronie 
rezerwatu i realizacji jego celu ochrony. 

W rezerwacie ochronie podlegają wszystkie składniki 
przyrody Ŝywej oraz przyrody nieoŜywionej wraz z całą ich 
róŜnorodnością biologiczną. 

Rezerwat BOCZKI ze względu na zróŜnicowanie 
biologiczne, zasługuje na ochronę z mocy ratyfikowanej 
przez Polskę w 1995 r. Konwencji o róŜnorodności 
biologicznej i kwalifikuje się do włączenia w „Europejską 
sieć ekologiczną - Natura 2000". 
 

2. Obszary ochrony rezerwatowej według form 
ochrony czynnej. 

 
Obszar rezerwatu przyrody BOCZKI w całości jest objęty 

ochroną częściową, z tego ochrona zachowawcza, 
polegająca na wyłączeniu z ingerencji i czynności 
ochronnych obejmuje 19,16 ha; ochrona czynna kreatywna - 
6,50 ha, tj. czyszczenia późne w młodnikach (0,43 ha), 
trzebieŜe wczesna (5,43 ha), zagospodarowanie poletka 
łowieckiego (0,64 ha). 

Największe szkody czynią owady oraz wywalające wiatry. 
Aby odpowiednio monitorować stan zdrowotny lasu, 
zalecono systematyczną kontrolę na powierzchni 82,17 ha. 
Obejmuje ona głównie starodrzewy świerkowe i drzewostany 
ze znacznym udziałem świerka. 
 

4. Sposoby minimalizacji zagroŜeń rezerwatu. 
Rezerwat BOCZKI jest odporny na szkody zewnętrzne. 

Pomimo znacznego uszczerbku w drzewostanach, na skutek 
szkód ze strony huraganu „Anatol" ogólny zapas drewna w 
rezerwacie zwiększył się w latach 1984-2000 o 10584 m3. 
Zmiany miały kierunek zgodny z naturalnym trendem 
ewolucyjnym dla tych terenów. Zmniejszył się mianowicie 
zapas świerka, a powiększył sie zapas lipy, olszy, jesionu i 
sosny. Dobrze rozwijają się naloty i podrosty głównych drzew 
lasotwórczych, zapewniają trwałość lasu. Umacnia się 
specyficzny charakter poszczególnych zbiorowisk leśnych. 
Nie obserwuje się szczególnie uciąŜliwych szkód ze strony 
zwierzyny łownej. Środowisko abiotyczne rezerwatu nie jest 
zagroŜone. Jedynym realnym zagroŜeniem dla przyrody 
rezerwatu są gradacje szkodliwych grzybów i owadów. W 
planie przewidziano odpowiednie środki dla ich 
zapobieganie. 
 

5. Program udostępniania rezerwatu. 
Rezerwat BOCZKI jest niezwykle atrakcyjny turystycznie. 

Jego zróŜnicowanie przyrodnicze, charakterystyczne dla 
Puszczy Rominckiej, a odmienne od innych obiektów 
połoŜonych w północno-wschodniej Polsce, stwarza zaś 
obiekt przyrodniczy warty zwiedzania. Sprzyjać temu moŜe 
Ŝwirowa droga publiczna biegnąca północnym skrajem 
rezerwatu. Znajdująca się w oddz. 86 szopa na paszę dla 
zwierzyny moŜe być wykorzystywana w lecie jako schron dla 
turystów. NaleŜy koniecznie wytyczyć jedną lub dwie ścieŜki 
turystyczno-diagnostyczne z odpowiednim oznakowaniem. 
Jest to odrębne zadanie, którego realizacja leŜy w zasięgu 
moŜliwości Nadleśnictwa. 
 

6. Ustalenia dla niniejszego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Obecny stan ochrony rezerwatu przyrody BOCZKI nie 
wymaga szczególnych rozwiązań poprzez ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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dla tego rezerwatu. Plan powinien zawierać zapis, Ŝe 
rezerwatu określa jego plan ochrony. 
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II SZCZEGÓŁOWY PLAH ZABIEGÓW PIEL ĘGNACYJNO-OCHRONNYCH 
 

Plan 
Pow. w ha Lokali zacja Skrócony opis fitocenoz 

Fazy rozwojowe 
manipulac. zredukow. 

Opis zalecanych czynności 
Wykonanie 

rok 

1 2 3 4 5 6 
85 a Ol 41 l., zd. 0,8; faza drągowiny, OlJ 0,59  Bez zabiegów  

85 b 2 Lp 2 Brz 1 Js 1 Ol 10 l. 3 Św 1 Db 17 l. zd. 0,8; faza 
inicjalna, Lśw 0,43  CP  

85 c 3 Św 126 l., 3 Lp 2 Św 1 Ol 100 l., 1 Lp 55 l., zd. 0,8; faza 
zrównowaŜenia, Ol 

7,40  Kontrola stanu sanitarnego. 
Luki do obsiewu naturalnego. 

 

85 d Ol 110l., 80l., zd. 0,4, faza terminalna wczesna, Ol 0,58  Bez zabiegów.  

85 f 6 Św 1 So 115l., 2 Św 90l., 1 Św 65 l., zd. 0,7; faza 
optymalna późna, BMb 

2,64  Kontrola stanu sanitarnego.  

86 a 6 Św 3 Lp 115l., 1 Św 70l. zd. 0,7; faza optymalna późna, 
Lśw 7,50  Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego.  

Luki do obsiewu naturalnego.  

86 b 7 Ol 1 Lp 95 l., 1 Js 125 l., 1 Js 40 l.; zd. 1,0; faza optymalna 
późna, OlJ 4,76  Bez zabiegów.  

86 c 6 Św 3 Lp 120 l., 1 Św 90 l., zd. 0,9; faza optymalna późna, 
Lśw 

1,04  Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego. 
Luki do obsłewu naturalnego. Kontrola stanu sanitarnego 

 

86 d 7 Św 3 Ol 100 l., zd. 0,7; faza optymalna wczesna, LMb 1,13  Kontrola stanu sanitarnego 
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego  

86 f 7 Św 120 l., 2 Św 1 Lp 95 l., zd. 0,6; faza optymalna 
wczesna, Lśw 0,80  Kontrola stanu sanitarnego. 

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego  

86 g 6 Lp 115l., 2 Św 1 Lp 145l., 1 Ol 105l.; zd. 0,8 faza 
optymalna wczesna, Lśw 

6,77  Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

 

86 h Poletko łowieckie w uprawie 0,64  Zagospodarować  

86 i 5 Ol 2 Św 1 Lp 115l., 1Gb 100l., Js 135l.; zd. 1,0; faza 
optymalna późna, Lw 

1,24  Kontrola stanu sanitarnego.  
Bez zabiegów 

 

86 j 4 Św 2 Lp 105l., 3 Js 45l., 1 Św 125l., 1 Ol 100l, zd. 0,9 faza 
optymalna późna, Ol 1,90  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego  

144 a 8 Św 1 Lp 120 l., 1 Św 90 l., zd. 1,0 faza optymalna 
wczesna, Lśw 0,53  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego  

144 b Ol 60 l., zd. 0,5; faza drągowiny, Ol 1,16  Bez zabiegów  

144 c 3 Js 2 Lp 1 Sw 135 l., 3 Lp 85l., 1 Ol 115l., zd. 1,5; faza 
optymalna późna, Lw 1,60  Kontrola stanu sanitarnego.  

Bez zabiegów.  

144 d 4 Św 4 Lp 2 Js 105 l., zd. 0,9; faza optymalna wczesna, Lśw 2,54  Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego.Luki do 
obsiewu naturalnego. Kontrola stanu sanitarnego 

 

144 f 7 Św 1 Ol 100 l., 2 Ol 60 l., zd. 0,8; faza optymalna wczesna, 
BMb 2,70  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego  

144 g 6 Św 4 Lp 110 l., zd. 0,6; faza optymalna wczesna, Lśw 1,40  Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego  

145 a Ol 50 l., zd. 0,5; faza drągowiny, Ol 0,75  Bez zabiegów  

145 b Św 100 l., zd. 0,7; faza optymalna wczesna, BMb 0,57  Kontrola stanu sanitarnego.  
Bez zabiegów  

145 c 9 Ol 1 Św 32 L, zd. 0,8; faza drągowiny, LMb 0,39  TW  

145 d 4 Lp 2 Js 85 l., 2 Sw 1 Js 1 Lp 135 l., zd. 1,3; faza optymalna 
późna, Lw 1,10  Kontrola stanu sanitarnego.  

Bez zabiegów  

145 f 4 Lp 2 Św 95l., 3 Św 135l., 1 Js 45 l., zd. 0,9; faza optymalna 
późna, Lśw 

7,37  Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

 

145 g 5 Św 1 Ol 105 l., 2 So 125 l., 2 Św 75 l., zd. 1,0; faza 
optymalna wczesna, BMb 4,32  Bez zabiegów  

145 h 8 So 110 l., 1 Brz 1 Św 65 l. zd. 1,1; faza optymalna późna, 
Bb 5,82  Bez zabiegów  

145 i 4 Św 3 Lp 105 l., 3 Św 135 l. zd. 0,6 faza optymalna późna, 
Lśw 

4,34  Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 

 

145 j 5 Lp 1 Kl 115 l., 3 Św 135 l., 1 Lp 40 l., zd. 0,8; faza 
optymalna późna, Lśw 1,80  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego   

145 k 8 Św 1 Brz 1 Ol 105 1., zd. 0,3; faza optymalna wczesna, 
BMb 2,03  Kontrola stanu sanitarnego.  

Bez zabiegów.  

145 l 4 Brz 3 Ol 3 Św 45 l., zd. 0,7; faza drągowiny, Lśw 0,80  TW  

146 a 5 Św 1 Ol 125 l., 3 Lp 1 Św 100 l., zd. 0,7; faza optymalna 
późna, Lśw 4,48  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego  

146 b 4 Św 1 So 1 Brz 115 l., 4 Św 90 l., zd. 0,9; faza optymalna 
wczesna, BMb 

6,92  Kontrola stanu sanitarnego.  
Bez zabiegów. 

 

146 c 5 Św 135 l., 4 Św 1 Lp 105 l., zd. 0,6; faza optymalna późna, 
LMw 0,86  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego  

146 d 5 So 5 Św 110 l., zd. 0,7; faza optymalna późna, Bb 4,64  Kontrola stanu sanitarnego.  
Bez zabiegów.  

146 f 4 Św 135 l., 3 Św 115 l., 3 Św 90 l., zd. 0,8; faza optymalna 
późna, LMw 6,63  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego  

146 g 5 Św 5 Brz 35 l.., zd. 0,7; faza drągowiny, BMb 4,24  TW  
146 h So 100 l., zd. 0,8; faza optymalna wczesna, Bb 0,44  Bez zabiegów.  

146 i 6 Św 3 So 105 l., 1 Św 65 l., zd. 0,7; faza optymalna 
wczesna,BMb 1,17  Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego  

146 j 4 Św 125 l., 2 Lp 1 Św 1 Ol 100 l., 1 Św 1 Ol 40 l., zd. 0,7 
faza miodnikowa, LMśw 

0,95  
Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego. Luki do 
obsiewu naturalnego. 

 

 
W ramach planu ochrony ekosystemów leśnych rezerwatu Boczki zaprojektowano: 
 

Rodzaj zabiegu Powierzchnia w ha 
Kontrola stanu sanitarnego. Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 41,88 
Kontrola stanu sanitarnego. Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego. Luki do obsiewu 
naturalnego. 4,53 

Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego. Luki do obsiewu naturalnego. 7,50 
Kontrola stanu sanitarnego. Bez zabiegów. 20,74 
Kontrola stanu sanitarnego. Luki do obsiewu naturalnego. 7,40 
TrzebieŜe wczesne (TW) 5,43 
Czyszczenia późne (CP) 0,43 
Bez zabiegów 18,42 
Zagospodarować poletko łowieckie 0,64 
RAZEM 106,97 
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Opis ogólny rezerwatu  
 
1.1. Rys historyczny, podstawa prawna i cel 

utworzenia rezerwatu 
Rezerwat Mechacz Wielki jest połoŜony w centralnej części 

Puszczy Rominckiej, podzielonej granicą państwową pomiędzy 
Polskę i Rosję (Obwód Kalinigradzki). Nazwa puszczy pochodzi od 
przepływającej przez nią rzeki o nazwie Rominta (obecnie Krasnaja). 
Obszar ten leŜy na terytorium dawnych Prus KsiąŜęcych, które od 
1657 roku stanowiły autonomiczną część państwa brandenbursko-
pruskiego. Po dołączeniu do nich Warmii znane były pod nazwą Prus 
Wschodnich. Pod względem własnościowym Puszcza Romincka do 
1917 roku stanowiła własność cesarzy niemieckich. Po I wojnie 
światowej przeszła na własność państwa. W 1938 roku Puszcza 
wyłączona została z bezpośredniej administracji leśnej i 
podporządkowana urzędowi łowieckiemu w Berlinie. Bezpośrednim 
administratorem, który zastrzegł sobie wyłączność polowań na jej 
terenie był H. Gering. 

Lasy puszczańskie od dawna stanowiły teren hodowli 
zwierzyny łownej oraz reprezentacyjnych polowań, a głównym 
celem gospodarki było łowiectwo. Do dnia dzisiejszego rozsiane 

są po Puszczy głazy upamiętniające udane polowania cesarzy 
niemieckich. Wysoki stan zwierzyny łownej, a w szczególności 
jeleni i łosi, spowodował duŜe szkody w odnowieniach gatunków 
liściastych, co nie pozostało bez wpływu na obecny skład 
gatunkowy drzewostanów Puszczy. RównieŜ znaczne szkody 
poniosły drzewostany iglaste. Dziś jeszcze jest wiele świerków z 
martwicą boczną pni po spałowaniu przez zwierzynę. Szkody 
starano się zmniejszyć poprzez grodzenie upraw i całego 
kompleksu leśnego. 

UŜytkowanie lasu prowadzono zrębami zupełnymi z koleją 
rębu w gospodarstwie zrębowym sosnowym 120 lat, świerkowym 
80 lat. Lite świerczyny uszkodzone spałowaniem stwarzały 
dogodne warunki do masowej rozmnoŜy owadów. Gradacje 
brudnicy mniszki wystąpiły w latach 1974-1978, 1897-1902, 
1906-1913, 1933-1937. Gradacjom brudnicy towarzyszyły 
masowe pojawy kornika drukarza. RównieŜ po ostatniej wojnie 
światowej, na skutek nagromadzenia znacznych ilości ściętego 
drewna i zniszczenia sieci rowów melioracyjnych, nastąpił 
masowy rozród korników. 

W Puszczy Rominckiej dominują bory mieszane, lasy mieszane i 
bogate grądy. Najbardziej jednak charakterystycznym dla puszczy 
zbiorowiskiem leśnym jest północna świerczyna bagienna, 
przypominająca lasy dalekiej Północy (Polakowski B., 1962) oraz 
dobrze zachowane bory bagienne. 

Rezerwat Mechacz Wielki utworzony został w 1974 roku. Jego 
formalne uznanie nastąpiło, na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 roku (M. P. Nr 28, poz. 
72). Pełny tekst Zarządzenia zamieszczono w części 
dokumentacyjnej niniejszego planu ochrony. Rezerwat jest objęty 
ochroną częściową. Jest rezerwatem leśnym - typ L (lasów i borów), 
w podtypie Ini (lasów nizinnych), połoŜonym w środkowej części 
zwartego kompleksu lasów Puszczy Rominckiej. 

Rezerwat utworzono w celu ochrony, unikalnego w skali kraju, 
dobrze wykształconego, rozległego kompleksu borów bagiennych, 
borów mieszanych bagiennych i mszarów, charakterystycznych dla 
Puszczy Rominckiej. 
 

1.2. Znaczenie rezerwatu w krajowym systemie 
ochrony przyrody 

Rezerwat spełnia doniosłą rolę w zachowaniu i ochronie, 
naturalnych, bagiennych zbiorowisk leśnych zarówno w Puszczy 
Rominckiej jak i w regionie całej Polski Północno-Wschodniej. W 
istotny sposób uzupełnia sieć leśnych rezerwatów przyrody 
zarówno Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego jak i Krainy Mazursko-
Podlaskiej. Rezerwat jest obiektem unikalnym zarówno w skali 
regionu jak i Polski. Wynika to z obfitego nagromadzenia 
gatunków rzadkich i reliktowych oraz typowych dla wschodnich 
obszarów Pojezierza Mazurskiego zespołów roślinnych. Wartość 
rezerwatu podnosi fakt, Ŝe jest to jedno z najlepiej 
wykształconych i lepiej zachowanych kompleksów torfowisk w 
Polsce. Świadczy o tym strefowy układ zbiorowisk roślinnych z 
mszarem w części środkowej i olsami na brzegach torfowiska. 

 
1.3. Poło Ŝenie rezerwatu 
Rezerwat połoŜony jest w województwie Warmińsko-

Mazurskim, w powiecie Gołdap, w gminie Gołdap, 3 km na północ 
od wsi Pluszkiejmy i 8 km na wschód od Gołdapi. Pod względem 
administracyjno-leśnym połoŜony jest na terenie nadleśnictwa 
Gołdap, w obrębie leśnym Gołdap, w Leśnictwie Hajnówek, w 
oddziałach 95 (część), 96 (część), 97 (część), 155 (część), 156, 
157, 158 (część), 214 (część), 215 (część), 216 (część). Siedziba 
nadleśnictwa mieści się w Gołdapi ul. l Maja 33. Bezpośredni 
nadzór nad rezerwatem sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Gołdap mgr inŜ. Andrzej Krajewski. Usytuowanie rezerwatu na tle 
Puszczy Rominckiej i najbliŜszych okolic przedstawia ryc. 1. 
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1.4. Stan posiadania i stosunki własnościowe 
 

Powierzchnia ogólna rezerwatu Mechacz Wielki 
wynosi 146,72 ha i jest zgodna z Zarządzeniem Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 12 lipca 1974 
roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Na ogólną 
powierzchnię rezerwatu składają się: 
  - grunty leśne 141,59 ha, w tym grunty leśne zalesione 

138,21 ha i grunty związane z gospodarką rezerwatową 
3,38 ha (linie podziału powierzchniowego i rowy), 

  - grunty nieleśne 5,13 ha, w skład których wchodzą 
powierzchnie ujęte w rejestrze gruntów jako bagna. 
Rezerwat połoŜony jest na gruntach Skarbu Państwa. 

Organem zarządzającym jest Nadleśnictwo Gołdap, 
wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku. 
 

1.5 Opis granic i gruntów przyległych 
 

Rezerwat Mechacz Wielki połoŜony jest w środkowej 
części Obrębu Gołdap. Od północy rezerwat graniczy z 
uŜytkami rolnymi osady leśnej Hajnówek. Od wschodu, 
południa i na długim odcinku od północy granica rezerwatu 
przebiega wzdłuŜ wydzieleń drzewostanowo-siedliskowych, 
którymi jest linia zerowa torfowiska. Na tym odcinku rezerwat 
graniczy z lasami gospodarczymi, głównie młodszych klas 
wieku. Północno-zachodni odcinek granicy opiera się o 
wschodni skraj linii oddziałowej, pomiędzy oddz. 97/98. 
Wszystkie granice rezerwatu pomalowane są zieloną farbą i 
z reguły są czytelne w terenie. 

Długość granic rezerwatu wynosi około 6500 m. 
Stopień rozczłonkowania granic - 4,42 km/100 ha. W 
charakterystycznych punktach, na załamaniach granicy, 
ustawione są tablice informacyjne, a przy drodze na 
wysokości osady Hajnówek - tablica poglądowa. 
 

1.6. Podział powierzchniowy 
 

Podział powierzchniowy rezerwatu wpisany jest w sieć 
podziału całego obrębu Gołdap. Jest to podział regularny 
oparty o sieć linii ostępowych przebiegających ze 
wschodu na zachód i prostopadłych do nich linii 
oddziałowych. Linia ostępowa pomiędzy oddz. 155/214A, 
156/214, 157/215, 158/216 oraz część linii oddziałowej 
pomiędzy oddz. 156/157, 214/215 są w terenie dobrze 
widoczne. Pozostałe linie mają charakter słabo 
widocznych wizur i postronnym osobom utrudniają 
orientację w terenie. W punktach przecięcia linii zakopane 
są słupy oddziałowe. 
 

1.7. Stan środowiska w rejonie rezerwatu 
 

Szczegółowa ocena stanu środowiska w odniesieniu do 
całego województwa prezentowana jest w publikacjach 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Olsztynie. Wynika z nich, Ŝe jest to obszar o najniŜszym 
zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Z danych Stacji 
Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka 
w Diablej Górze, połoŜonej najbliŜej od granic rezerwatu 
Mechacz Wielki, wynika, Ŝe największy udział w 
zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego w rejonie 
puszczy mają dalekie źródła emisji (Degórska A., Prządka Z., 
ŚnieŜek T., śarska B., 1997). Powodują one średnie stęŜenie 
dzienne w stosunku rocznym - SO2 w wysokości około 4 
mg/m3, co stanowi 61,6% stęŜenia sumarycznego. Źródła 
zanieczyszczeń średniego zasięgu powodują średnie roczne 
stęŜenie SO2 w wysokości 1,8 mg/m3 (27,6% stęŜenia 
sumarycznego i źródła lokalne stanowią 10,8% 
zanieczyszczeń w stosunku rocznym. Średnie miesięczne 
stęŜenia związków siarki były wyŜsze w miesiącach 

zimowych, największe w lutym - 7,05 mg/m3 i pozostałych 
miesiącach zimowych, a najmniejsze w lipcu - 0,45 mg/m3. 
Wzrost stęŜeń SO2 notowano przy napływie mas powietrza z 
południowego wschodu, południa i południowego zachodu. 
Średnioroczne stęŜenie NO2 w powietrzu wynosiło w 1998 r. 
4,7 mg/m3, z maksimum w styczniu i grudniu i minimum od 
kwietnia do sierpnia. NaleŜy sądzić, Ŝe wyŜej podane 
stęŜenia są reprezentatywne dla dłuŜszego okresu czasu. 

Koncentracja metali cięŜkich w opadach atmosferycznych 
była w 1998 r najniŜsza w Polsce i wynosiła: kadm - 2,9 mg/l, 
ołów - 3,1 mg/l, cynku - 112,8 mg/l. Niski poziom koncentracji 
metali cięŜkich pozostaje w związku z brakiem w na 
omawianym obszarze ośrodków przemysłu cięŜkiego. 

Prowadzone od 1995 roku pomiary ozonu 
troposferycznego dla stacji w Diablej Górze wykazały w 1996 
roku nietypowy przebieg roczny stęŜeń ozonu, którego 
średnia wartość roczna wynosiła 65 mg/m3. Wartość ta 
przekroczyła dwukrotnie naturalne stęŜenie ozonu 
troposferycznego (wg normy polskiej - 30 mg/m3). NajwyŜsze 
stęŜenia wystąpiły na wiosnę: w marcu i kwietniu, najniŜsze 
w listopadzie i grudniu. W kwietniu zdarzały się przypadki, 
kiedy w godzinach popołudniowych stęŜenia godzinne 
przekraczały normą zdrowotną - 180 mg/m3. Wartości te 
mogą być równieŜ szkodliwe dla roślinności. 

Opady i cyrkulacja mas powietrza miała (w 1996 roku) 
znaczący wpływ na rozkład stęŜeń i ładunków 
zanieczyszczeń wniesionych z opadami do gleby. 
Największe stęŜenia chlorków i jonu sodowego zanotowano 
przy cyrkulacji północno-zachodniej, magnezu i wapnia przy 
cyrkulacji wschodniej. Badania wykazały, Ŝe ładunki 
wszystkich badanych zanieczyszczeń były mniejsze lub 
zbliŜone do obserwowanych w latach poprzednich. 
Stwierdzono równieŜ zmniejszenie wzrostu kwasowości 
opadów. 
 

1.8. Infrastruktura techniczna w rejonie rezerwatu i na 
jego obrzeŜach 
 

Infrastruktura techniczna rezerwatu Mechacz Wielki jest 
uboga. Trudno dostępny teren powoduje, Ŝe brak jest tu 
zarówno dróg jak i innych urządzeń technicznych. Przez 
wschodnią część rezerwatu przebiegają dwa, silnie 
zarośnięte, rowy melioracyjne, zbudowane przed II wojną 
światową. W pobliŜu północnych granic rezerwatu przebiega 
droga Ŝwirowa, łącząca osadę Hajnówek z drogą krajową 
Gołdap - śytkiejmy. Od północnego-wschodu, w sąsiedztwie 
rezerwatu przebiega szeroki rów melioracyjny. 
 

1.9. Opis dotychczas wykonanej ochrony 
 

Poprzedni plan urządzania rezerwatu przyrody Mechacz 
Wielki sporządzono na lata 1975 - 1985. Plan, w ramach 
prac hodowlanych przewidywał przeprowadzenie czyszczeń 
późnych na ogólnej powierzchni 13,33 ha oraz uzupełnienia 
upraw na powierzchni zredukowanej 1,15 ha. W ramach prac 
pielęgnacyjnych i sanitarnych plan przewidywał wykonanie 
trzebieŜy selekcyjnych na powierzchni 4,10 ha i cięć 
sanitarnych na powierzchni 69,08 ha. Z zabiegów wyłączono 
szereg drzewostanów na siedliskach olsu i boru bagiennego. 

Z pierwszego okresu obowiązywania planu urządzania 
rezerwatu brak jest szczegółowych zapisów odnośnie jego 
realizacji. Z relacji administracji i obserwacji terenowych 
wynika, Ŝe plan był zrealizowany. Po wprowadzeniu do 
stosowania SILP-u, informacje dotyczące czynności 
hodowlano-ochronnych są pełne. Według nich w okresie od 
stycznia 1995 roku, do 15 lipca 2000 roku, wykonano: 
czyszczenia późne w oddz. 216b oraz 216 g na łącznej 
powierzchni 2,16 ha. W tym okresie wykonano trzebieŜe 
selekcyjne i cięcia sanitarne na łącznej powierzchni 14,01 ha. 
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Pozyskano łącznie 98,32 m3 grubizny netto w tym: świerka - 
21,00 m3, brzozy - 58,46 m3, osiki - 11,66 m3, olszy - 4,25 m3, 
dębu - 1,00 m3. 

Przechodzący przez teren Nadleśnictwa Gołdap, w dniu 
4.12.1999 r., huragan ANATOL nie wyrządził w rezerwacie 
Mechacz Wielki istotnych szkód. Powalił jednak szereg 
dorodnych świerków na wyniesieniach terenowych np. w 
oddz. 157i, 215b oraz na obrzeŜach świerczyn bagiennych w 
oddz. 157g, 158c, 216c oraz w wielu innych miejscach. 
Powierzchnie dotknięte huraganem połoŜone są w miejscach 
niedostępnych dla zrywki i transportu drewna. Z tego powodu 
administracja nadleśnictwa nie prowadziła dotychczas cięć o 
charakterze sanitarno-porządkowym. 
 

2. Warunki przyrodniczo-geograficzne 
 
 2.1. Środowisko geograficzne 
 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski 
(Kondracki J., 1998), omawiany obszar połoŜony jest na: 
  - NiŜu Wschodniobałtycko-Białoruskim - 84, 
  - w Prowincji Pojezierza Wschodniobałtyckiego - 842, 
  - w Podprowincji Pojezierza Litewskiego - 842.7, 
  - w Makroregionie Puszczy Rominckej - 842.71. 

Obszar ten rozciąga się między Gołdapią w Polsce a 
jeziorem Wisztynieckim na pograniczu litewsko-rosyjskim. 
Makroregion dzieli się na dwa mikroregiony Nieckę 
Gołdapską, połoŜoną wokół jeziora Gołdap i Lasy Rominckie. 

Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski (Trampler T. 
i inni, 1990) umiejscawia rezerwat w II Krainie Mazursko-
Podlaskiej, w Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego, w 
Mezoregionie Pojezierza Ełcko-Suwalskiego. W 
mezoregionie dominuje krajobraz pagórkowaty pojezierny. 
Przy północnej granicy mezoregionu połoŜony jest silnie 
pagórkowaty teren Puszczy Rominckiej, charakteryzujący 
się Ŝyznymi siedliskami i duŜym udziałem drzewostanów 
świerkowych. 

Rezerwat połoŜony jest w Puszczy Rominckiej, 
rozciągającej się między Gołdapią a śytkiejmami. Puszczę 
przecina granica państwowa. Północna część Puszczy 
naleŜy do Rosji. PołoŜenie rezerwatu wyznaczają 
następujące współrzędne: 
  - długość geograficzna wschodnia 22° 27’, 
  - szerokość geograficzna północna 54° 20’. 
 

2.2 Klimat 
 

Rezerwat Mechacz Wielki połoŜony jest w regionie 
klimatycznym Mazursko-Podlaskim (Woś A., 1999), w 
jednym z najchłodniejszych miejsc w Polsce. Dominują tu 
kontynentalne cechy klimatu, a więc stosunkowo niska 
temperatura powietrza, duŜa jej amplituda i przewaga 
opadów letnich nad zimowymi. Region ten cechuje równieŜ 
duŜa i zmienność pogody z dnia na dzień i z roku na rok. 
Omawiany obszar odznacza się krótkim latem oraz długą i 
mroźną zimą. 

Z wieloletnich obserwacji (1951-1980) na stacji IMGW w 
Suwałkach wynika, Ŝe okres wegetacyjny trwa średnio 160 
dni, przymrozki występują najczęściej przez 130 dni w roku. 
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń z przeciętną 
temperaturą około -5,4°, najcieplejszym lipiec z temperatur ą 
+17,0°. W okresie tym rozpi ętości temperatur sięgały od 19° 
zimą do + 34° latem. Du Ŝą zmienność roczną cech 
klimatycznych, zwłaszcza opadów, potwierdzają dane z 
pomiarów Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska 
Puszcza Borecka w Diablej Górze (Degórska A., Prządka Z., 
ŚnieŜek T., śarska B., 1997). 

Średnie usłonecznienie dobowe nie przekracza 4,5 
godziny, roczne usłonecznienie 1648 godzin. Najbardziej 
usłonecznionym miesiącem jest czerwiec - 8,9 godz., 

najmniej słonecznym miesiącem jest grudzień - około 1 
godziny (GUS. 1998). 

Dominują wiatry z kierunków zachodnich, południowo-
zachodnich i południowo-wschodnich. Średnia roczna 
prędkość wiatrów wynosi 3,7 m/s, jednak zdarzają się często 
wiatry o sile huraganu. 

Suma roczna opadów wynosiła przeciętnie w latach 
1981-1990: 581 mm, w latach 1991-1995: 587 mm. Są to 
wartości zbliŜone do przeciętnej sumy opadów dla całej 
Polski. Opady występują średnio przez 163 dni w roku, przy 
czym wyraźnie dominują opady letnie 62%. Pokrywa śnieŜna 
pojawia się często juŜ w listopadzie i trwa niekiedy aŜ do 
maja, utrzymując się przez 90 - 100 dni (GUS. 1998). 
Znaczny wpływ na lokalną modyfikację klimatu wywiera las. 
Zaznacza się to między innymi w zmniejszeniu prędkości 
wiatru i zwiększeniu wilgotności względnej powietrza. Ze 
względu na umniejszone napromieniowanie, w lesie dłuŜej 
zalega pokrywa śnieŜna, a do dna lasu dochodzi tylko część 
opadów atmosferycznych (Obmiński Z. 1977). Podstawowe 
wskaźniki klimatyczne zamieszczono w części 
dokumentacyjnej operatu. 
 

2.3. Stosunki wodne 
 

Obszar całej Puszczy Rominckiej leŜy w dorzeczu 
Pregoły, w zlewni niŜszego rzędu rzeki Węgorapy. Na 
południe od granic Puszczy przebiega dział wodny pomiędzy 
Biebrzą, dopływem Narwi a Węgorapą. Teren Puszczy 
przecina szereg rzeczek i strumieni, często bez nazwy. Do 
najwaŜniejszych cieków naleŜą: Jarka, Gołdapa, Bludzia i 
najbliŜej rezerwatu płynąca Błędzianka. Bludzia wypływa z 
jeziora Przerośl i wpada do Błędzianki w pobliŜu granicy 
państwowej. Dopływem Błędzianki jest równieŜ śytkiejmska 
Struga, która wypływa z niecki wytopiskowej na południowy 
zachód od śytkiejm, wije się wzdłuŜ granicy Państwa i wpada 
do Błędzianki juŜ za granicą. Błędzianka wypływa z jeziora 
Wersele, jest dopływem Pisy, która wpływa do Pregoły i z nią 
do Bałtyku. W pobliŜu rezerwatu leŜy szereg jezior, z których 
największymi są: Czarne, Gołdap, Pobłędzie, Boczne, 
Stańczyki, Sumowo Górne i Sumowo Dolne. 

Na terenie Puszczy podziemnymi wodami uŜytkowymi są 
wody z utworów czwartorzędowych. Wody te mają 
zwierciadło na bardzo zróŜnicowanych poziomach. Najpłycej 
do 2 m zwierciadło wody zalega w dolinach i obniŜeniach 
zajętych przez torfy i namuły. Wody te często łączą się z 
wodami powierzchniowymi tworząc rozległe mokradła. 
Płytkie wody powierzchniowe spotykane są równieŜ na 
wysoczyźnie morenowej w okolicach Bludzi, śabojedów i 
Linowa (Krzywicki T. 1990). Najczęściej jednak zwierciadło 
wody występuje na głębokości 2 - 5 m, zarówno na 
wysoczyźnie jak i na równinach sandrowych. Na 
wysoczyznach zbudowanych z glin zwałowych wody te 
odizolowane są od wód powierzchniowych. Zwierciadła wód 
na głębokości ponad 10 m spotykane są rzadko i związane 
są z niektórymi formami kemów (Krzywicki T. 1990). 

Wody podziemne na terenach płaskich z pokrywą 
organiczną występują w rezerwacie płytko, na głębokości 10 
- 30 cm. Wyjątek stanowi silnie podtopione torfowisko 
wysokie na północnych obrzeŜach oddz. 96, gdzie w wyniku 
podtopienia terenu przez tamy bobrowe, woda występuje 
często na powierzchni gruntu Poziom wód podziemnych na 
wyniesieniach morenowych jest zróŜnicowany i waha się od 
kilkudziesięciu cm do kilku metrów. We wschodniej części 
rezerwatu, w oddz. 95, 96, 155, 156 oraz 214 przebiegają z 
północnego-wschodu na południowy zachód 2 zarośnięte 
całkowicie rowy melioracyjne, zbudowane przed II wojną 
światową. 

Podział hydrograficzny Puszczy Rominckłej i okolic 
przedstawia ryc. 2. 
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2.4. Ukształtowanie geomorfologiczne 

 
Puszcza Romincka, usytuowana na wyraźnym 

obniŜeniu pomiędzy Garbem Szeskim i Garbem WiŜajn, 
stanowi dobrze wyodrębniający się region na Pojezierzu 
Litewskim, którego polska część nazywana jest 
Pojezierzem Suwalskim lub Suwalsko-Augustowskim. Na 
obszarze tym zalegają utwory czwartorzędowe o 
miąŜszości do 200 m. Rzeźba północnej części Pojezierza 
Suwalskiego została ostatecznie uformowana w fazie 
pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego (Krzywicki T., 1990) 
lub jak podaje Ber (2000) w zasięgu lądolodu 
zlodowacenia Wisły. 

Opracowanie Bera (2000) dotyczące osadów 
plejstoceńskich północno-wschodniej Polski wskazuje, Ŝe 
na omawianym obszarze w świetle dotychczasowych 
wyników badań litologiczno-petrograficznych wyróŜniono 8 
do 11 poziomów glacjalnych związanych z 8 
zlodowaceniami: Narwi, Lidy, Sanu, Wilgi, Liwca, Odry, 
Warty i Wisły. Palinologicznie zostały udokumentowane 
osady organiczne tylko dwóch interglacjałów 
mazowieckiego i emskiego. Współczesna powierzchnia 
omawianego obszaru została ostatecznie ukształtowana 
wskutek deformującej, glacitektonicznej działalności 
lądolodu zlodowacenia Wisły (Ber A., 2000). Deformacje 
te wywołane były naciskami lądolodu, statycznym 
(uzaleŜnionym od ukształtowania powierzchni starszych 
epok geologicznych) i dynamicznym (poziomym spływem 
lądolodu). One to spowodowały festonowe ukształtowanie 
powierzchni. Tak więc, jak wskazuje Ber (2000), na 
współczesne ukształtowanie powierzchni największy 
wpływ wywarły: akumulacyjna i burząca działalność 
lodowca, budowa geologiczna, struktury tektoniczne i 
prawdopodobnie ukształtowanie starszego podłoŜa. Autor 
uwaŜa, Ŝe mniejszy wpływ miały akumulacyjna i erozyjna 
działalność wód fluwioglacjalnych i zastoiskowych. 

Obszar północnej Suwalszczyzny obejmuje 
wysoczyznę morenową z licznymi rynnami 
polodowcowymi oraz obniŜenie Puszczy Rominckiej 
wypełnione w znacznej części osadami 
wodnolodowcowymi (Krzywicki T., 1990). Wysoczyzny 
morenowe o wyniesieniu 170-220 m n.p.m. zajmują 
znaczne obszary Puszczy Rominckiej. Towarzyszą im 
formy utworzone w strefie martwego lodu, głównie niecki 
wytopiskowe. Jedną z nich jest duŜa (4,5 x 1,5 km), silnie 
zatorfiona misa wytopiskowa rezerwatu Mechacz Wielki. 
Znacznie niniejszą nieckę stanowi obniŜenie w 
południowej części rezerwatu Boczki. 

Znaczne obszary zajmują równiny sandrowe i utwory 
wodnolodowcowe. Tu między innymi zlokalizowany jest 
rezerwat Dziki Kąt. W Puszczy Rominckiej znajduje się duŜy 

obszar sandru, rozciągnięty wzdłuŜ doliny Błędzianki. Jest to 
obszar lekko pagórkowaty o wysokościach 155-180 m n.p.m. 
W jego obrębie znajduje się szereg średnich i duŜych form 
kemowych. Formy te mają zróŜnicowaną wysokość (20-30 m 
wysokości względnej) i kształt owalu (Krzywieki T., 1990). 
Terasy kemowe zbudowane z iłów i mułków przykrytych 
niewielkiej miąŜszości piaskami wodnolodowcowymi 
występują nad rynną Błędzianki. Wznoszą się one na 
wysokości 162 - 175 m n.p.m. i osiągają długość około 4 km. 

W omawianym krajobrazie wyraźnie zaznacza się 
subglacjalna rynna rzeki Błędzianki. Ma ona szerokość 
150-700 m i tylko w okolicach wsi Błędziszki i na północ 
od Stańczyk zwęŜa się do kilkudziesięciu metrów. W tych 
miejscach rzeka tworzy przełomy o stokach dochodzących 
do 40 m wysokości względnej. W niektórych miejscach 
(np. w rejonie wiaduktu kolejowego w Stańczykach) w 
rynnie Błędzianki zarysowują się wcięcia erozyjne poniŜej 
których rzeka tworzy wąski taras zalewowy. Do form 
pochodzenia rzecznego naleŜy zaliczyć słabo zarysowaną 
dolinę rzeki śytkiejmska Struga o szerokości 120 - 150 m i 
głębokości 1 - 2 m. Podobną formę tworzy dolina Bludzi. 

Dolinki, parowy i młode rozcięcia erozyjne na terenie 
Puszczy Rominckiej występują pospolicie. Jednym z 
młodszych rozcięć erozyjnych jest wyraźnie zaznaczona 
dolina Czerwonej Strugi oraz dolinki innych, mniejszych, 
strumieni puszczańskich (Krzywicki T., 1990). Ze względu 
na znaczne zróŜnicowanie powierzchni mają one 
charakter parowów i głębokich rozcięć erozyjnych w 
wysokościach względnych rzędu 10 - 20 m. Erozyjny 
charakter tych form podkreślają leŜące w ich dnie, 
wypłukane z glin morenowych kamienie i głazy narzutowe. 

Większość powierzchni rezerwatu Mechacz Wielki 
połoŜona jest w zagłębieniu terenowym o charakterze 
końcowej misy wytopiskowej (Krzywicki T., 1990). Nieckę 
wypełniają holoceńskie torfy wysokie. W centrum niecki 
zalegają torfy o głębokości do kilku metrów. Na obrzeŜach 
od północnego-zachodu, zachodu i południa występują 
torfowiska niskie. Pomiędzy nimi wąskim pasem lokują się 
torfowiska przejściowe. Wśród zatorfionych obniŜeń 
spotykane są wyniesienia piasków gliniastych 
zalegających na glinach zwałowych. Największe z nich 
występuje w południowej części oddz. 97 i w północnej 
części oddz. 157. 

Ukształtowanie terenu poza wyniesieniami gruntów 
mineralnych jest wybitnie płaskie. Przeciętne wyniesienie 
torfowisk sięga 185 m. n.p.m. NajwyŜej wyniesiona wyspa 
gruntów mineralnych osiąga w północnej części oddz. 157 
osiąga 194 m n.p.m. 

Budowę geologiczną Puszczy Rominckiej i okolic 
przedstawia ryc. 3, natomiast przekrój torfowiska 
wysokiego przedstawia rycina 4. 
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2.5. Gleby rezerwatu 
PoniŜszy opis oparto o opracowanie glebowe 

wykonane w ramach planu urządzenia rezerwatu przyrody 
Mechacz Wielki na okres 1975 - 1985. Nazewnictwo 
poziomów, warstw glebowych oraz nazewnictwo gleb 
przyjęto wg Systematyki gleb Polski (PTG 1989). 

Występujące na terenie rezerwatu gleby zaliczyć 
moŜna do trzech działów. Dział gleb autogenicznych 
reprezentują gleby bielicowe i gleby płowe typowe. Do 
gleb semihydrogenicznych zaliczono gleby glejobielicowe 
właściwe i glejobielice. W dziale gleb hydrogenicznych 
występują gleby torfowe torfowisk niskich, przejściowych i 
wysokich oraz gleby murszowate. 

Wszystkie gleby mineralne są wytworzone z glin 
średnich i lekkich w górnych poziomach spiaszczonych 
najczęściej do piasków gliniastych mocnych. Wyjątek 
stanowią niektóre płaty gleb bielicowych glejobielic 
zbudowane z średnio głębokich piasków gliniastych 
zalegających na glinach. 

Gleby płowe typowe  występują na wyniesieniach 
terenowych na styku oddz. 97/157 oraz na południowo-
zachodnim obrzeŜu oddz. 216. Gleby te charakteryzuje 
proces polegający na przemieszczaniu minerałów ilastych 
z górnych do głębszych poziomów profilu glebowego, po 
uprzednim wymyciu węglanów. W kolejnych etapach 
procesu przemieszczane są częściowo sole 
rozpuszczalne, wolne Ŝelazo i wolny glin. Efektem tych 
procesów jest zuboŜenie wierzchnich poziomów i 
powstanie poziomu luvic - Eet oraz wzbogaconego 
poziomu wmycia - Bt. Tak więc, głównymi poziomami 
diagnostycznymi gleb płowych są poziom luic - Eet (barwy 
płowej) i barwy brunatnej poziom agric - Bt. Efektem 
procesu płowienia jest profil o następującej budowie: 

O - A- Eet - Bt - C lub O - A - Eet - Bt - Cca 
 

Poziom próchniczny osiąga miąŜszość od kilku do 
kilkunastu cm. Jest barwy ciemnoszarej do brunatno-
szarej. Przechodzi on płytkimi zaciekami w szaroŜółty 
poziom wymycia. Poziom Eet sięga do głębokości 60 cm i 
przechodzi falistymi zaciekami w wzbogacony w ił 
koloidalny poziom Bt, barwy ceglasto-brunatnej. Jest on 
często odgórnie oglejony i bardziej plastyczny od niŜej 
leŜącej skały macierzystej, zawierającej zwykle węglany 
wapnia. W niŜej połoŜonych partiach terenu skała 
macierzysta jest oddolnie oglejona. 

Gleby płowe są w znacznym stopniu wyługowane ze 
związków zasadowych, a przede wszystkim z węglanów i 
dlatego mają odczyn najczęściej kwaśny. W skale 
macierzystej często występują węglany. Próchnica 
nadkładowa reprezentuje zwykle drosomull, rzadziej 
drosomodermull. Cechuje ją szybko przebiegający proces 
mineralizacji. 

PodłoŜem gleb płowych rezerwatu Mechacz Wielki są 
najczęściej odpowierzchniowo spiaszczone gliny zwałowe. 
W podłoŜu występują gliny średnie i gliny cięŜkie. 
Stanowią one siedliska Ŝyznych lasów świeŜych. 

Gleby bielicowe wła ściwe  występują na niewielkich 
powierzchniach, na obrzeŜach gleb płowych oraz na 
wyniesieniach terenowych rozrzuconych wśród torfowisk. 
Charakteryzuje je próchnica typu mor, czasem modermor, 
kumulująca kwasy próchniczne, stymulujące proces 
bielicowania. W wyniku procesu bielicowania wykształcają 
się dwa charakterystyczne dla tych gleb poziomy 
diagnostyczne: podpowierzchniowy albic i leŜący pod nim 
spodic. Budowa profilu gleb bielicowych właściwych 
przybiera najczęściej postać:  

Ol - Of - Oh - AEes - Ees - Bhfe - BfeC - C lub Cca 
 

Gleby glejobielicowe wła ściwe  występują sporadycznie 
w oddz. 156, 157, 215, na wyniesieniach rozrzuconych 
wśród torfowisk wysokich. W stosunku do gleb bielicowych 
zajmują niŜsze połoŜenia terenowe. WyróŜniającymi 
poziomami diagnostycznymi tych gleb są: albic i glejospodic 
oraz leŜący w dolnej części profilu gleyic. Budowa profilu 
przybiera najczęściej następującą postać: 

Ol - Ofh - AEes - Ees - BhfeGo - Gor - Gr 
 

Gleiobielice  właściwe wykształciły się z ubogich utworów 
piaszczystych przy współudziale oligotroficznych wód 
gruntowych. W porównaniu z typowymi glebami bielicowymi 
podtyp ten nie posiada mineralnego poziomu próchniczno-
eluwialnego. Zastępuje go szary, dobrze rozbudowany 
poziom eluwialny. Próchnica nadkładowa jest dobrze 
wykształcona i najczęściej przyjmuje postać wilgotnego 
moru. Budowa typowego profilu glejobielic przyjmuje postać: 

Ol - Of - Oh - Ees - Bhfeox - BfeoxGo - Gor - Gr 
 

Gleby te występują sporadycznie. Podobnie jak gleby 
glejobielicowe wykształciły się na płatach gleb mineralnych 
rozrzuconych wśród gleb torfowych w oddz. 96, 158, 216. 

Gleby torfowe  dominują w rezerwacie Mechacz Wielki. 
Wykształciły się one w centrum największej w Puszczy 
Rominckiej misy wytopiskowej wypełnionej w całości 
materiałem organicznym. Charakterystyczną ich cechą jest 
strefowy układ torfowiska. Centrum misy wytopiskowej 
wypełniają torfy wysokie. Na obrzeŜach torfowiska, od strony 
gruntów mineralnych, zalegają torfowiska niskie. Pomiędzy 
nimi występują torfowiska przejściowe. Podobny układ 
cechuje występującą na torfowiskach roślinność. Cechą 
diagnostyczną gleb torfowych jest poziom histic. 

Gleby torfowe torfowisk wysokich  występują w 
centrum torfowiska i zajmują około 80% powierzchni 
wszystkich gleb bagiennych. Powstały one w wyniku 
procesów torfotwórczych w warunkach zasilania torfowiska 
wodami opadowymi, ubogimi w składniki mineralne. Są to 
torfowiska głębokie, o miąŜszości ponad 2 m, gdzie górne 
warstwy torfu wykształciły się głównie z mchów sfagnowych i 
wełnianki. Cechuje je ombrofilna gospodarka wodna, niska 
popielność masy torfowej oraz silnie kwaśny odczyn. 
Budowa profilowa gleb torfowych torfowisk wysokich jest 
następująca: 

POtwy - Otwy - DG 
 

Gleby torfowe torfowisk przej ściowych  stanowią około 
10% powierzchni wszystkich gleb bagiennych rezerwatu. 
Stanowią one wąską strefę kontaktową pomiędzy 
torfowiskami wysokimi i torfowiskami niskimi. Gleby te 
wykształciły się z obumarłych szczątków roślinnych w 
warunkach spowolnionego przepływu wód 
powierzchniowych. Roślinność tworząca torfowisko to 
turzyce, bobrek, mchy, a z roślin drzewiastych brzoza 
omszona i świerk. W północno-wschodniej części rezerwatu 
w wyniku odwadniającego działania dawnych rowów 
melioracyjnych wytworzyło się torfowisko o cechach zarówno 
torfowisk niskich jak i torfowisk przejściowych. 

Są to torfowiska głębokie, brunatne, o niskiej 
popielności, średnio rozłoŜone o odczynie silnie kwaśnym. 
Gleby torfowisk przejściowych charakteryzuje następująca 
budowa profilu glebowego: 

POtp - Otp - DG 
 

Gleby torfowe torfowisk niskich  występują na 
obrzeŜach rezerwatu, w strefie przejściowej pomiędzy 
torfowiskami przejściowymi i gruntami mineralnymi. 
Stanowią one około 10% powierzchni wszystkich gleb 
bagiennych rezerwatu. Są to gleby zasilane wodami 
spływającymi z okolicznych stoków, stąd teŜ cechuje je 
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wysoka zawartość składników mineralnych, głównie 
magnezu i fosforu. Są to gleby głębokie o miąŜszości 
często ponad 2 m, dobrze i średnio rozłoŜone, o odczynie 
słabo kwaśnym. Torfowiska wypłycają się od strony 
gruntów mineralnych. W tej strefie torf niski zalega na 
utworach pyłowych lub glinach. Budowę profilową gleb 
torfowych torfowisk wysokich ilustruje schemat: 

POtni - Otni lub Potni - Otni - D 
 

Opis odkrywek i wierceń glebowych oraz wyniki analiz 
laboratoryjnych zamieszczono w części dokumentacyjnej 
niniejszego planu ochrony. Rozmieszczenie przestrzenne 
gleb rezerwatu Boczki przedstawia dołączona mapa gleb 
w skali 1:5000. 
 

2.6. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu 
 

Flora rezerwatu MECHACZ WIELKI liczy ponad 200 
gatunków. Latem 2000 roku zinwentaryzowano 180 
gatunków roślin, w tym: 14 drzew, 9 krzewów, 118 ziół i 39 
mszaków. Alfabetyczny spis roślin przedstawia lista, 
zamieszczona w części III. 

Zbiorowiska roślinne występujące w rezerwacie to 
głównie lasy. Zespoły nieleśne zajmują niewielki procent 
powierzchni. Oceniając zbiorowiska leśne zaznaczyć naleŜy, 
Ŝe skład drzewostanu i zapas według gatunków 
rzeczywistych, w okresie 1975 - 2000 r., zmienił się w sposób 
dość istotny. Przedstawia go poniŜsze zestawienie:  

 
Tabela 1. Masa grubizny brutto (w m3) w rezerwacie 

Mechacz Wielki w latach 1975 i 2000. 
 

1975 r. 2000 r. Gatunek 
drzewa m3 brutto % m3 brutto % 

Sosna 8776 55,6 12780 46,0 
Świerk 3967 25,1 8060 28,9 
Olsza czarna 2346 14,8 4610 16,5 
Brzozy 625 3,9 1960 7,0 
Osika 100 0,6 330 1,2 
Dąb - - 125 0,4 
Razem 15814 100,0 27865 100,0 

 
Odnotować naleŜy, Ŝe zdecydowanie zwiększył się 

ogólny zapas drewna w rezerwacie. Prawie wszystkie 
gatunki drzew zwiększyły swój udział w budowie 
drzewostanów. Stosunkowo najsilniej powiększył się 
zapas świerka, bo z 25,1% do 28,9% oraz brzóz z 3,9% 
do 7,0% ogólnego zapasu. Zdecydowanie zmalał udział 
sosny (o prawie dziesięć punktów procentowych). 
Wyraźnie zaznaczył się teŜ udział dębu. 
 

ZróŜnicowanie roślinności leśnej przedstawia się jak 
niŜej:  
Klasa: Alnetea glutinosae 

zespół: Carici elongatae - Alnetum 
Klasa: Querco - Fagetea 

zespół: Tilio - Carpinetum 
zespół: Fraxino - Ulmetum 

Klasa: Vaccinio - Piceetea 
zespół: Vaccinio uliginosi - Pinetum 
zespół: Myceli -Piceetum 
zespół: Sphagno girgensohnii - Piceetum 

Klasa: Oxycocco-Sphagnetea 
zespół: Sphagnetum magellanici  

Klasa: Scheuchzerio-Caricetea fuscae 
zespół: Caricetum limosae 

 
Charakter roślinności przedstawiają zamieszczone w 

części dokumentacyjnej tabele fitosocjologiczne. Przedstawiają 
zdjęcia wykonane w lipcu 2000 r. Dla porównania podano 
stałość dla poszczególnych gatunków, jaką osiągały one w 

1975 r. i podobnie wartość systematyczną „D" dla 
poszczególnych grup syngenetycznych, pozwalającą ocenić 
znaczenie tej grupy w konkretnym zespole. WaŜniejsze ich 
cechy przedstawia się poniŜej. 
 

Carici elongatae - Alnetum (tabela I). 
 

Zespół reprezentuje dwanaście zdjęć. W drzewostanie 
zdecydowanie dominuje olsza czarna. Niewielką 
domieszkę tworzy świerk i brzoza omszona. 

Warstwa krzewów, na ogół słabo rozwinięta, 
zdominowana jest przez olszę, świerk, brzozę omszoną, 
porzeczkę czarną i jesion, z pojedynczymi egzemplarzami 
czeremchy, brzozy brodawkowatej, leszczyny, kaliny, 
wiciokrzewu, wierzb krzaczastych i jarzębiny. 

Zbiorowisko charakteryzuje się wyraźną strukturą 
dolinkowo-kępkową, co sprawiło, Ŝe powstał tu mozaikowy 
układ roślinności. Środki kęp zajmują drzewa i krzewy, 
otoczone pierścieniem gatunków borowych i nielicznych 
gradowych. W dolinkach przewaŜa roślinność olsów i 
szuwarów. 

Pokrycie mchów jest niskie i ogranicza się głównie do 
kęp. 

Ols otacza eliptycznie torfowiska wysokie i 
przejściowe. Dość często stanowi wąską opaskę między 
grądami i świerczyną bagienną. Występuje na glebach 
torfowych, wytworzonych z torfów niskich, głównie w 
zachodniej i południowej części rezerwatu. 

Elementy olsowe, w okresie 1975 - 2000 r., umocniły 
swoją pozycję, wartość współczynnika „D" podniosła się o 
ponad trzy punkty procentowe. Pozostałe grupy 
syngenetyczne zanotowały nieznaczny spadek wartości 
ekologicznej lub nie zmieniły swego stanu posiadania. 
 

Tilio - Carpinetum (tabela II) 
 

Znaczną powierzchnię, głównie w północno-zachodniej 
części, na najwyŜej wyniesionym fragmencie rezerwatu, 
zajmuje regeneracyjna postać grądu (Tilio-Carpinetum), 
powstała w wyniku usunięcia drzewostanu w przeszłości. 
Większość płatów odnowiono sztucznie. Stosunkowo duŜy 
udział mają równieŜ samosiewy osikowo-brzozowe. 
Drzewostan tworzą aktualnie dąb ze świerkiem i brzozą 
brodawkowatą, z liczną niekiedy domieszką osiki i 
jednostkowymi egzemplarzami wiązu, grabu i jesionu. 

W słabo rozwijającej się warstwie podszytu dominuje 
leszczyna, wiciokrzew, dąb i wiąz. 

W specyficznym składzie ziół przewaŜają gatunki 
grądowe: Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Stellaria 
holostea, Hepatica nobilis, Aegopodium podagraria, 
Equisetum sylvaticum, Milium effusum, Scrophularia nodosa, 
Anemone nemorosa i szereg innych ale liczną grupę 
stanowią teŜ gatunki borowe, szczególnie: Calamagrostis 
arundinacea, Rubus saxatilis i Dryopteris carthusiana. 

Wśród pojedynczo występujących mchów dominują: 
Plagiomnium affine, Pleurozium schreberi, Eurhynchium 
angustirete, Atrichum undulatum i Polytrichum commune. 

W okresie 1975-2000 zdecydowanie umocniły swą 
pozycję gatunki grądowe, gdzie wartość współczynnika 
„D" podniosła się o przeszło trzynaście punktów 
procentowych. Wzrósł równieŜ nieco udział gatunków 
„innych". Zmalało natomiast znaczenie gatunków 
borowych i wilgotnych łąk. Świadczy to, Ŝe zbiorowisko 
silnie regeneruje i ewoluuje w kierunku grądu typowego. 
 

Fraxino - Ulmetum 
 

Łęg wiązowo-jesionowy występuje fragmentarycznie 
na południu rezerwatu, w oddziale 214. Reprezentuje go 
zdjęcie florystyczne Nr 59, zamieszczone poniŜej. 
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Zwarcie warstwy drzew a1   70% 
Zwarcie warstwy drzew a2   5% 
Zwarcie warstwy krzewów b   5% 
Zwarcie warstwy ziół c    70% 
Zwarcie warstwy mchów d   + 

 
Klasa Querco-Fagetea 
Ulmus glabra a1      2 
Ulmus glabra b                   + 
Ulmus glabra c                    + 
Tilia cordata a1                       2 
Tilia cordata a2                            + 
Tilia cordata b                              + 
Fraxinus excelsior a1                   2 
Fraxinus excelsior a2                   + 
Fraxinus excelsior b                     1 
Fraxinus excelsior c                     + 
Acer platanoides c                        + 
Anemone nemorosa                      1 
Mercurialis perennis                      1 
Chrysosplenium alternifolium        1 
Galeobdolon luteum                     + 
Carex remota                               + 
Festuca gigantea                          + 
Stellaria holostea                          + 
Aegopodium podagraria              + 
Dryopteris filix-mas                       + 
Ranunculus lanuginosus               + 
Paris quadrifolia                           + 
Asarum europaeum                      + 
Paris quadrifolia                           + 
Galium odoratum                          + 
Carex sylvatica                             + 
Daphne mezereum                       + 
Mycelis muralis                             + 
Equisetum pratense                      + 
Geum urbanum                             + 
Viola reichenbachiana                   + 
Viola mirabilis                              + 
Lathyrus vernus                            + 
Plagiomnium undulatum d             + 
Eurhynchium angustirete d             + 
Eurhynchium hians d                     + 
 
Klasa Alnetea glutinosae 
Alnus glutinosa a1                        2 
Alnus glutinosa b                          1 
Solanum dulcamara                     + 
Lycopus europaeus                      + 
 
Klasa Vaccinio-Piceetea 
Picea abies a1                              1 
Sorbus aucuparia b                      + 
Calamagrostis arundinacea          + 
 
Inne 
Caltha palustris                            2 
Urtica dioica                                 2 
Cardamine amara                         1 
Oxalis acetosella                           1 
Myosotis palustris                            + 
Galium palustre                              + 
Ranunculus repens                        + 
Rubus idaeus                                 + 
Filipendula ulmaria                        + 
Agrostis canina                               + 
Majanthemum bifolium                    + 
Athyrium filix-femina                      + 
Cirsium oleraceum                          + 

 

W porównaniu z 1975 rokiem, poza wzrostem udziału 
jesionu i wiązu, w nalotach i podszytach, w fizjonomii 
zespołu nie zaszły większe zmiany. 
 

Vaccinio uliginosi - Pinetum (tabela III i IV) 
 

Zajmuje przewaŜającą część rezerwatu. Wykształcił 
się na głębokich, nierzadko o miąŜszości kilku metrów, 
torfach wysokich. WyróŜniono tu dwa podzespoły: 
Vaccinio uliginosi-Pinetum typictim i Vaccinio uliginosi-
Pinetum empetrosum. 
 

Vaccinio uliginosi-Pinetum typicum (tabela III) 
 

Drzewostan złoŜony jest tu z sosny z niewielką 
domieszką brzozy omszonej oraz świerka rosnącego 
głównie w niŜszych piętrach. 

Piętro krzewów zdominował świerk i brzoza omszona, 
z nieznaczną lecz stałą domieszką sosny. 

W warstwie ziół dominują krzewinki:Vaccinium 
myrtillus, Ledum palustre Oxycoccus palustris i 
Eriophorum vaginatum. 

Bogaty jest kobierzec mchów, pokrywających zwykle 
całą powierzchnię płatów. Dominują torfowce i rokietnik 
pospolity. 

W okresie 1975-2000 nie nastąpiły wyraźne zmiany w 
poszczególnych grupach syngenetycznych. Zaznaczył się 
niewielki wzrost współczynnika „D", w klasie Oxycocco-
Sphagnetea kosztem gatunków borowych. Świadczy to o 
trwałości podzespołu i korzystnych warunkach wodnych w 
rezerwacie. 
 

Vaccinio uliginosi-Pinetum empetrosum (tabela IV) 
 

Jest to rozległe torfowisko wysokie, zajmujące 
centralną część rezerwatu, z rzadkim, skarłowaciałym 
drzewostanem sosnowym, wysokości 5-10 m. 

W słabo wykształconej warstwie krzewów występuje 
sosna, świerk i brzoza omszona. W niektórych płatach 
pojawia się dąb. 

W runie obok wełnianki pochwowatej Eriophomm 
vaginatum, Ŝurawiny błotnej Oxycoccns palustris, 
modrzewnicy Andromeda polifolia i borówek Vaccinium 
występują rzadko spotykane w naszej florze - Ŝurawina 
drobnolistna Oxycoccus microcarpum, malina moroszka 
Rubus chamaemorus, baŜyna Empetrum nigrum i 
podlegające ochronie: rosiczka Drosera rotundifolia i 
bagno Ledum palustre. 

Warstwę mchów tworzy zwarty kobierzec torfowców z 
niewielkim udziałem mchów borowych. 

W okresie 1975-2000 zmalał o trzy punkty procentowe 
udział gatunków charakterystycznych klasy Oxycocco-
Sphagnetea. Wzrósł nieco udział gatunków borowych 
wrzosowiskowych i olsowych. Świadczy to o stopniowym 
ewoluowaniu zbiorowiska w kierunku podzespołu typowego. 

Wydaje się, Ŝe w ostatnich latach, uległa 
zahamowaniu osuszająca działalność rowów 
melioracyjnych, które utraciły droŜność. Rokuje to trwałość 
i zachowanie w naturalnym stanie bardzo cennych 
przyrodniczo zespołów torfowiskowych w rezerwacie. 
 

Myceli-Piceetum (tabela V) 
 
Zespół Myceli-Piceetum obejmuje bory świerkowe 

występujące na wysepkach mineralnych, wśród torfowisk. 
Drzewostan złoŜony jest przewaŜnie z samego 

świerka, w niektórych płatach ze znaczną domieszką 
sosny i jednostkową osiki. Świerk tworzy populację 
włelogeneracyjną, zapewniającą mu trwałą obecność w 
fitocenozach. 
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W nierównomiernie rozwiniętej warstwie krzewów 
dominuje świerk i jarzębina, z jednostkową domieszką 
brzozy brodawkowatej, dębu, olszy i osiki. 

Wśród ziół dominują krzewinki borówek oraz 
Calamagrostis arundinacea, Pteridium aquilinum i 
Majanthemum bifolium. Wyraźne są teŜ nawiązania do 
grądów. 

Dość obfitą warstwę mchów budują głownie mchy 
borowe oraz Atrichum undulatum. 

Trzon roślinności stanowią gatunki borowe, których 
wartość „D" w zespole, w okresie 1975-2000, wzrosła o 
cztery punkty procentowe. O prawie cztery punkty 
procentowe zwiększyło się równieŜ znaczenie gatunków 
„innych" i o ponad jeden punkt procentowy 
charakterystycznych klasy Querco-Fagetea. Udział 
pozostałych grup syngenetycznych nie uległ większym 
zmianom. 
 

Sphagno girgensohnii - Piceetum (tabela VI) 
 

Zespół świerczyny bagiennej opisano na podstawie 10 zdjęć 
florystycznych. Tworzy on w rezerwacie kilka jednostek 
fitosocjologicznych, istotnie róŜniących się między sobą. Obok 
zbiorowisk o wybitnie borowym charakterze są teŜ układy o 
charakterze lasów mieszanych bagiennych, a niektóre płaty swą 
fizjonomią przypominają łęgi. 

Największe znaczenie w rezerwacie ma podzespół torfowcowy 
Sphagno girgensohnii-Piceetum sphagnetosum. Wykształcił się on 
na głębokich torfowiskach, na przejściu od torfowisk wysokich do 
przejściowych, zasiedlając brzegowe obszary niecki, wypełnionej 
zbiorowiskami boru bagiennego. 

W drzewostanie dominuje wielowiekowy świerk i 
jednogeneracyjna sosna. Pojedynczą domieszkę stanowi brzoza 
omszona. 

Średnio rozwinięte piętro krzewów buduje świerk z domieszką 
brzozy omszonej, jarzębiny i dębu. 

Warstwa ziół rozwija się słabo. Tworzą ją głównie krzewinki oraz 
Dryopteris carthusiana, Lycopodium annotinum, Oxalis acetosella, 
Rubus idaeus i Majanthemum bifolium. 

Bujnie rozwinięta jest warstwa mchów, pokrywająca niekiedy 
100% powierzchni płatów. Dominują w niej torfowce i w niniejszym 
stopniu mchy borowe. 

W okresie 1975-2000 zdecydowanie wzrosła „waga" gatunków 
borowych. Współczynnik „D" powiększył się tu o dwanaście punktów 
procentowych. Wzrósł takŜe, lecz w znacznie mniejszym stopniu, 
udział gatunków „innych". Pozostałe grupy syngenetyczne nie 
zmieniły w sposób istotny swego stanu posiadania. 

Niewielkie zatorfione obniŜenia, najczęściej między 
podzespołem torfowcowym a grądami oraz w sąsiedztwie olsu 
typowego, zajmuje podzespół Sphagno girgensohnii-Piceetum 
thelypteridetosum. 

Silnie rozluźniony drzewostan tworzy tu świerk, z domieszką 
olszy czarnej, sosny i brzozy omszonej. 

Nierównomiernie rozwinięty podszyt reprezentuje świerk, 
olsza, jesion, klon oraz pojedyncze egzemplarze, leszczyny i 
dębu. 

Piętro ziół to kombinacja gatunków grądowych, borowych, 
cisowych, wilgotnych łąk i roślin szuwarowych. Bogaty kobierzec 
mchów budują głównie torfowce oraz Thuidium tamariscinum i 
Calliergonella cuspidata. Od podzespołu torfowcowego wyróŜnia 
go znacznie większy udział gatunków klas: Alnetea glutinosae, 
Querco-Fagetea, Scheuchzerio-Caricetea oraz obecność roślin 
wilgotnych łąk. 
 

Sphagnetum magellanici (tabela VII) 
 

W centralnej części boru bagiennego wykształcił się 
bezdrzewny zespół mszaru - Sphagnetum magellanici. 
Pokrywa on torfowisko wysokie, gdzie nastąpiło największe 
zakłócenie stosunków wodnych i osuszanie się terenu. Tu 
bowiem bierze początek jeden z rowów melioracyjnych, który 
miał odprowadzać wodę do rowu głównego, w pobliŜu 
północnej granicy rezerwatu. W okresie 1975 - 2000 wystąpił 
spadek wartości „D" zarówno dla roślin klasy Oxycocco-

Sphagnetea jak i Vaccinio-Piceetea. Aktualnie nie widać 
wyraźnej tendencji do przekształcania się mszaru w bór 
bagienny zespołu Vaccinio uliginosi-Pinetum, a obecność 
całej gamy torfowców (11 gatunków), bagnicy torfowej 
Scheuchzeria palustris i przygiełki białej Rhynchospora alba 
świadczy raczej o zahamowaniu procesu osuszania i 
wzmoŜeniu procesu torfotwórczego. 

Mszar jest porośnięty krzewiastą sosną, o niskim 
stopniu pokrycia, z pojedynczą domieszką brzozy 
omszonej i świerka. W runie leśnym dominuje wełnianka 
pochwowata, modrzewnica i Ŝurawina oraz wrzos, baŜyna 
i rosiczka. Bogaty jest kobierzec mchów, w którym 
dominują torfowce. 
 

Caricetum limosae (tabela VIII) 
 

W południowej części oddziału 215 występuje niewielkimi 
płatami zespół torfowcowy turzycy bagiennej Caricetum 
limosae. Torfowisko porastają pojedyncze egzemplarze 
karłowatej sosny, brzozy omszonej, świerka, dębu i osiki. 
Wśród runa, oprócz turzycy bagiennej, duŜy stopień pokrycia 
osiągają: Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia i 
Menyanthes trifoliata. Obfity kobierzec mchów najlepiej 
reprezentują Sphagnum pulchrum, Sphagnum recurmm i 
Sphagnum magellanicum. 

Roślinność rezerwatu Mechacz Wielki jest w duŜym 
stopniu naturalna. Zbiorowiska złoŜone są z miejscowych 
gatunków o dobrze zachowanej strukturze i kompozycji 
gatunkowej, z niewielkimi śladami działalności człowieka. 
Skład gatunkowy drzewostanów odpowiada wzorcom 
lasów uwaŜanych za naturalne. Istniejące tu zespoły 
torfowiskowe naleŜą do najlepiej zachowanych w Polsce. 

Wykonane w ubiegłych latach rowy, których zadaniem 
było osuszenie torfowiska, nie spełniły swego zadania. 
Prawdopodobnie zasilanie torfowiska odbywa się głównie 
przez wody podsiąkowe i wysiękowe. System 
hydrologiczny misy wytopiskowej w której połoŜony jest 
rezerwat odporny jest na sztuczne odwodnienia. 
 

2.7. Rośliny chronione i rzadkie 
 

Według art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 
1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z 
1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) 
następujące gatunki roślin objęte są ochroną ścisłą: 

Daphne mezereum, 
Drosera rotundifolia 
Listera cordata 
Lycopodium annotinum 

 
Ponadto taką formą ochrony powinny być objęte 

wszystkie występujące w rezerwacie grzyby i porosty. 
Ochroną częściową objęte są: 

Asarum europaeum 
Frangula alnus 
Galium odoratum 
Ledum palustre 
Ribes nigrum 
Viburnum opulus 

 
Z gatunków rzadkich na uwagę zasługują: Calla 

palustris, Cicuta virosa, Empetrum nigrum, Oxycoccus 
microcarpum, Rhynchospora alba, Rubus chamaemorus i 
Scheuchzeria palustris. 
 

2.8. Fauna 
 

JuŜ od dawna Puszcza Romincka była terenem 
polowań cesarzy niemieckich, a w latach późniejszych 
rewir ten był podporządkowany urzędowi łowieckiemu w 
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Berlinie. Gospodarka w Puszczy została 
podporządkowana selekcyjnej hodowli zwierząt - głównie 
Jeleni. Do dnia dzisiejszego rozsiane są po Puszczy głazy 
upamiętniające polowania cesarzy niemieckich. Z 
przekazów historycznych wynika, Ŝe głównym 
przedmiotem polowań był jeleń. Do dziś osobniki 
miejscowej populacji tego gatunku mają wyjątkowo duŜe 
poroŜa, co przyczyniło się do wydzielenia przez myśliwych 
odrębnej populacji jelenia rominckiego. 

Z obserwacji potocznych oraz badań stanu zwierzyny 
prowadzonych przez nadleśnictwo wynika, Ŝe licznie 
występują tu duŜe ssaki takie jak: łoś (Alces alces), jeleń 
(Cervus elaphus), sarna (Capreolus capreolus), oraz dzik 
(Sus scrofa). Sąsiedztwo Puszczy Boreckiej sprawia, Ŝe 
gatunkiem przechodnim jest Ŝubr (Bison bonasus). W 
Puszczy licznie występuje lis (Vulpes vulpes), jenot 
(Nyctereutes procyonoides) i wydra (Lutra lutra). Często 
spotykanym gatunkiem jest wilk (Canis lupus), mniej 
liczna jest populacja rysia (Felis lynx). śyje tu liczna 
populacja bobrów (Castor fiber), moŜna spotkać takŜe 
bardzo rzadkiego w tym regionie geograficznym zająca 
bielaka (Lepus timidus). Z mniejszych zwierząt naleŜy 
odnotować licznie występujące kuny (Martes matres), 
borsuki (Meles meles), piŜmaki (Ondatra zibetica) oraz 
zwiększające z roku na rok populacje norek. 

Do najbardziej interesujących gatunków ptaków 
zamieszkujących w Puszczy Rominckiej naleŜy zaliczyć: 
rybołowa (Padin haliaetuso), orlika krzykliwego (Aguila 
pomarina), bociana czarnego (Ciconia nigra), Ŝurawia (Grus 
grus), włochatkę (Aegolius funereus), dzięcioła 
białogrzbietego (Dendrocopus leucotos), wąsatkę (Panurus 
biarmicus), kanię rudą (Milvus milvus), kanię czarną (Milvus 
migrans). Na sąsiadujących z Puszczą jeziorach spotkać 
moŜna świstuna (Anas penelope), nurogęś, (Mergus 
merganser), rybitwę czarną (Chlidonias niger), bąka 
(Botaurus stellaris) i wiele innych bardziej popularnych 
gatunków. Wykaz ptaków Puszczy Rominckiej zamieszczono 
w części dokumentacyjnej operatu. 

Z rzadkich gatunków ryb naleŜy wymienić sieję 
(Coregonus lavaretus), sielawę (Coregonus albula), 
głowacza białopłetwego (Cottus gobio), głowacza 
prętopłetwego (Cottus poecillopus) oraz troć jeziorową 
(Salmo trutta). W bystrych potokach puszczańskich 
występują gatunki czystych wód: pstrąg (Salmo trutta 
morpha fario), strzębla potokowa (Phoxinus phoxinus) i 
lipień (Thymallus thymallus). 

Z małŜy naleŜy wymienić, rzadką i typową dla czystych 
wód skójkę gruboskorupową (Unio crassus), występującą 
w Błędziance i Bludzi oraz coraz rzadszego raka 
szlachetnego (Astacus astacus). 

Największymi osobliwościami wśród bezkręgowców są 
Ŝyjące w Puszczy Rominckiej: chroniony górski motyl 
niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne), okazały 
chrząszcz wynurt (Ceruchus chryzomelinus) oraz typowa dla 
torfowisk wysokich ćma (Boloruia aquilonaris). NaleŜy 
podkreślić, Ŝe istotny wpływ na stan zdrowotny 
drzewostanów liściastych Puszczy i rezerwatu mają zwójka 
zieloneczka (Tortix viridana) i miernikowce (Openophtera 
brumata, Openophtera boreata i Hibernia defoliata). Z grupy 
szkodników wtórnych istotne znaczenie dla drzewostanów 
liściastych mają: rębacz szary (Rhagium mordax), ścigi 
(Phymatodes almi i Phymatodes testaceus), rzemlik plamisty 
(Saperda scalaris), ogłodek dębowiec (Scolytus intricatus) i 
paśnik pałączasty (Phagonotus arcuatus). W drzewostanach 
świerkowych licznie spotykany jest kornik drukarz (Ips 
typographus), rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus), 
polesiak obramowany (Hylurgopos palliatys),, czterooczek 
świerkowy (Polygraphus polygraphus) i ściga lśniąca 
(Tetropium castaneum). W starodrzewiach sosnowych 
najwięcej szkód wyrządza cetyniec większy (Mastophagus 

piniperda) rębacz pstry (Rhagium inquisitor), drwalnik 
paskowany (Trypodendron lineatum) i tycz cieśla 
(Acanthocinus aedilis) (Kolk J., 1984-1987). 

W odniesieniu do innych grup świata owadziego brak 
jest danych w literaturze fachowej. NaleŜy przypuszczać, 
Ŝe występują tu (podobnie jak w sąsiedniej Puszczy 
Boreckiej) rzadkie i chronione gatunki entomofauny. 

Na stan fauny puszczańskiej rzucają światło równieŜ 
coroczne inwentaryzacje zwierzyny prowadzone przez 
administrację Nadleśnictwa Gołdap. Inwentaryzacje 
prowadzone są poprzez liczenie tropów na transektach oraz 
obserwacje całoroczne wykonywane przez słuŜbę leśną. 
Wyniki ustalenia liczebności zwierzyny w obwodach 
łowieckich 5, 6, 7, wg stanu na 31.03.2000 r. przedstawiają 
się następująco: łosie - 20 szt, jelenie - 210 szt., samy 130 
szt., dziki - 110 szt., wilki - 9 szt., rysie - 3 szt., borsuki - 45 
szt., kuny - 60 szt., lisy - 90 szt., zające 240 szt., bobry - 360 
szt., jenoty, 75 szt., norki - 60 szt., piŜmaki - 60 szt., jarząbki - 
120 szt., kuropatwy - 20 szt. W ostatnich latach obserwuje 
się wzrost liczebności bobrów, wilków, norek i lisów, 
zmniejsza się populacja zajęcy i piŜmaków. 
 

2. Opis siedlisk i drzewostanów  
 
3.1. Siedliskowe typy lasu 

 
Inwentaryzacja przyrodnicza rezerwatu Mechacz 

Wielki wykazała, Ŝe występuje tu 10 siedliskowych typów 
lasu. Wśród wszystkich niŜowych siedlisk występujących 
w Polsce w rezerwacie nie występują: bór świeŜy, bór 
wilgotny i las wilgotny. Powierzchniowy i masowy rozkład 
siedlisk wg dwu kolejnych inwentaryzacji przedstawia 
poniŜsze zestawienie oraz rycina nr 5 i 6. 

 
Tabela 2. Powierzchniowe i masowe zróŜnicowanie 
siedlisk rezerwatu BOCZKI w latach 1975 i 2001 
 

Stan na 1.01. 1975 r. Stan na 1.01. 2001 r. 
powierzchnia Zapas Powierzchnia Zapas 

Typ 
Siedliska 

ha % m3 % ha % m3 % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Db 88,46 63,6 7750 49,0 88,51 64,0 12620 45,3 
DMśw 1,90 1,4   2,13 1,5 215 0,8 
DMw - - - - 0,93 0,7 270 1,0 
DMb 19,80 14,2 3646 23,1 15,65 11,3 5745 20,6 
LMśw 8,17 5,9 1193 7,5 3,77 2,7 930 3,3 
LMw - - - - 1,64 1,2 745 2,7 
LMb - - - - 7,68 5,6 2165 7,7 
Lśw 6,32 4,5 60 0,4 6,23 4,5 665 2,4 
OIJ - - - - 0,43 0,3 25 0,1 
OI 14,43 10,4 3165 20,0 11,24 8,2 4485 16,1 
Razem 139,08 100,0 15814 100,0 138,21 100,0 27865 100,0 

 
 

Ryc. 5. Powierzchniowe zróŜnicowanie siedlisk w 
rezerwacie Mechacz Wielki w latach 1975 i 2001 
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Ryc. 6. ZróŜnicowanie zapasu drzewnego w siedliskowych 
typach lasu w rezerwacie Mechacz Wielki w latach 1975 i 

2001 

 
 

Analiza powierzchniowego rozkładu siedlisk i zapasu 
drzewostanów w okresie ostatnich 26 lat prowadzi do 
następujących wniosków: 
  - podstawowy cel ochrony rezerwatowej, a więc 

torfowisko wysokie wraz z borem bagiennym został 
zachowany, 

  - powierzchnia borów mieszanych bagiennych i lasów 
mieszanych bagiennych wzrosła z 14,2% do 16,9%, 
jednocześnie powierzchnia olsu typowego zmalała z 
11,4% do 8,2%. Nie jest to jednak wynikiem 
postępujących zmian w charakterze siedlisk lecz 
róŜnic pomiędzy klasyfikacją siedlisk przed 25 laty i 
obecnie (w 1975 r nie wyróŜniano lasów mieszanych 
bagiennych), aktualnie wyróŜniany las mieszany 
bagienny był dawniej zaliczany do siedlisk olsowych, 

  - powierzchnia zbiorowisk wykształconych na 
siedliskach mineralnych (BMśw, BMw, LMśw, LMw, 
Lśw) zmalała nieznacznie z 11,8% do 10,6%, 

  - zapas drzewostanów wzrósł o 76,2%. Tłumaczyć to 
moŜna tym, Ŝe w analizowanym okresie (przy 
minimalnym uŜytkowaniu) w drzewostanach starszych 
klas wieku odkładany był przyrost z prześwietlenia, 
zaś młodsze drzewostany weszły w okres 
intensywnego przyrostu bieŜącego. 

 
Bór bagienny występuje w centralnej części rezerwatu 

na głębokich torfowiskach wysokich. Zajmuje on 64% 
ogólnej powierzchni leśnej i stanowi 45,3% ogółu zapasu 
drzewostanów rezerwatu. W drzewostanie gatunkiem 
panującym jest sosna VII i starszych klas wieku. Niewielki 
odsetek stanowią drzewostany Illb i IVb klasy wieku. 
Gatunkiem domieszkowym jest brzoza omszona, niekiedy 
w dolnym piętrze drzewostanu spotykany jest świerk. 
Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 143 m3/ha, i 
w okresie ostatnich 25 lat wyrosła średnio o 55m3/ha. Z 
samosiewu sosna odnawia się słabo. W podroście 
najczęściej występuje świerk, w podszycie jarzębina 
brzoza omszona i świerk. 

Bór mieszany świeŜy występuje na niewielkiej 
powierzchni (2,13 ha), na piaszczystych glebach 
bielicowych. W młodnikach gatunkiem dominującym jest 
świerk z samosiewu z domieszką brzozy. W starszych 
klasach wieku dominuje sosna Vb klasy wieku. Przeciętna 
zasobność drzewostanów jest niska i wynosi 101 m3/ha. 
Podobnie jak w borze bagiennym sosna z samosiewu 
odnawia się słabo. W podroście dominuje świerk. 
Bór mieszany wilgotny występuje tylko w oddz. 156b, na 
powierzchni 0,93 ha. Zajmuje on gleby glejobielicowe 
wytworzone z utworów piaszczystych. W średnio zwartym 
drzewostanie gatunkiem panującym jest sosna VIII klasy 
wieku. W domieszce licznie występuje świerk. W formie 
jednostkowej występuje brzoza. Przeciętny zapas 
drzewostanów wynosi 290 m3/ha. Drzewostan atakowany 

jest przez grzyby i owady. W podroście gatunkiem 
dominującym jest świerk. 

Bór mieszany bagienny występuje na 15,65 ha, 
zazwyczaj na obrzeŜach siedlisk boru bagiennego, często 
w sąsiedztwie olsów typowych. PodłoŜem glebowym tego 
typu siedlisk są gleby torfowe torfowisk przejściowych. W 
starodrzewiach gatunkiem panującym jest świerk VI - VIII 
klasy wieku, w domieszce występuje sosna, rzadziej brzoza 
omszona i olsza. W młodszych drzewostanach w duŜym 
udziale notowane są brzozy: brodawkowata i omszona. 
Świerk dobrze odnawia się naturalnie, szczególnie w 
lukach, przerzedzeniach i wykrociskach. Przeciętny zapas 
drzewostanów jest wysoki i wynosi 367 m3/ha. 

Las mieszany świeŜy spotykany jest na powierzchni 
3,77 ha. UboŜsze skrzydło związane jest z glebami 
bielicowymi, skrzydło bogatsze reprezentują gleby płowe. 
W starodrzewiach dominuje świerk VII kl. wieku, z 
domieszką lipy, graba i olszy. W drągowinach dominuje 
brzoza z domieszką świerka, osiki, rzadziej dębu, klonu, 
wiązu i lipy. W podroście występuje świerk, grab i lipa. 
Przeciętny zapas drzewostanów wynosi 247 m3/ha. 

Las mieszany wilgotny występuje na niewielkich 
powierzchniach (1,64 ha) wyniesionych wśród torfowisk 
wysokich. Związany jest z glebami glejobielicowymi, 
wytworzonymi z piasków gliniastych podścielonych 
utworami ilasto-gliniastymi. W drzewostanach gatunkiem 
panującym jest świerk VII klasy wieku. W formie 
jednostkowej domieszki spotykana jest sosna, brzoza, 
osika i podokapowe świerki. Drzewostan jest silnie 
zahubiony, naraŜony na wywalające działanie wiatrów. 
Świerk dobrze odnawia się z samosiewu, zwłaszcza w 
lukach i przerzedzeniach. Przeciętny zapas drzewostanów 
wynosi 454 m3/ha. 

Las mieszany bagienny występuje na powierzchni 
7,68 ha. Związany jest z glebami torfowisk niskich i 
przejściowych. W drzewostanach gatunkami panującymi 
są: brzoza świerk i olsza. W starodrzewiach dominuje 
świerk i olsza w drągowinach brzoza. Świerk dobrze 
odnawia się z samosiewu i wraz z olsza i niekiedy brzozą 
formuje wartościowe podrosty. Przeciętny zapas 
drzewostanów wynosi 282 m3/ha. 

Las świeŜy związany jest z glebami płowymi 
wytworzonymi z glin średnich i cięŜkich. Występuje na 
wyniesieniach w północno-wschodniej części rezerwatu 
na powierzchni 6,23 ha. Tworzy drzewostany (po rębni 
zupełnej) w młodszych klasach wieku gdzie gatunkami 
panującymi są dąb, świerk. W domieszce występują 
brzoza, grab, lipa, wiąz, klon i w obniŜeniach olsza. 
Przeciętny zapas drzewostanów wynosi 107 m3/ha. 

Ols jesionowy występuje sporadyczne (0,43 ha) na 
południowych obrzeŜach rezerwatu w oddz. 214n, 
torfowiskach niskich. W młodniku Ib klasy wieku 
gatunkiem panującym jest olsza z domieszką świerka, 
brzozy, dębu, grabu i lipy. Postępujący proces regeneracji 
opóźniany jest przez silne Ŝery zwierzyny płowej. 
Przeciętny zapas drzewostanu wynosi 65 m3/ha. 

Ols typowy związany jest glebami torfowymi torfowisk 
niskich. Występuje na zachodnich i południowych 
obrzeŜach rezerwatu w sąsiedztwie lasów mieszanych 
bagiennych. W drzewostanach gatunkiem panującym jest 
olsza Vb - VI klasy wieku. W domieszce występują brzozy: 
brodawkowata i omszona oraz świerk, sporadycznie jesion i 
osika. W podrostach dominuje świerk z niewielkim udziałem 
brzozy, olszy i jesionu. Przeciętny zapas drzewostanów jest 
stosunkowo wysoki i wynosi 399 m3/ha. 
 

3.2. Skład gatunkowy i zapas drzewostanów 
 

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, Ŝe na terenie 
rezerwatu występuje 6 gatunków panujących (głównych) 
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tworzących drzewostany oraz 8 gatunków występujących 
w formie jednostkowej lub grupowej domieszki. W 
rezerwacie nie występują gatunki obce. Powierzchniowy 
udział gatunków panujących wg dwu inwentaryzacji w 
okresie ostatnich 26 lat przedstawia poniŜsze zestawienie 
i rycinanNr 7 i 8. 
 
Tabela 3. Powierzchniowe i miąŜszościowe zróŜnicowanie 
drzewostanów rezerwatu Mechacz Wielki według 
gatunków panujących w latach 1975 i 2001. 
 

Stan na 1.01.1975 r Stan na 1.01.2001 r Gatunek 
panujący Powierzchnia  Zapas  Powierzchnia  Zapas  

      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sosna  91,09 65,5 8600 54,4 89,67 64,9 13000 46,6 
Świerk  24,98 17,9 3843 24,3 22,06 16,0 7025 25,2 
Olsza  12,79 9,3 2815 17,8 13,44 9,7 5255 18,9 
Brzoza  9,23 6,6 496 3,1 8,87 6,4 2020 7,2 
Dąb  - - - - 3,05 2,2 230 0,9 
Osika  0,99 0,7 60 0,4 1,12 0,8 335 1,2 
Razem 139,08 100,0 15814 100,0 138,21 100,0 27865 100,0 

 
Ryc. 7. Powierzchniowe zróŜnicowanie drzewostanów w 
rezerwacie Mechacz Wielki według gatunków panujących 

w latach 1975 i 2001 

 
 

Ryc. 8. MiąŜszościowe zróŜnicowanie drzewostanów w 
rezerwacie Mechacz Wielki według gatunków panujących 

w latach 1975 i 2001 

 
 
Zapas drzewostanów wg gatunków rzeczywistych na 
przestrzeni ostatnich 26 lat przedstawia poniŜsze 
zestawienie oraz rycina nr 9. 
 
Tabela 4. MiąŜszościowe zróŜnicowanie drzewostanów 
rezerwatu Mechacz Wielki według gatunków 
rzeczywistych w latach 1975 i 2001. 
 

Stan na 1.01.1975 r Stan na 1.01.2001 r Gatunek 
panujący Zapas w m3 % Zapas w m3 % 

1 2 3 4 5 
Sosna 8776 55,6 12780 46,0 
Świerk 3967 25,1 8060 28,9 
Olsza 2346 14,8 4610 16,5 
Brzoza 625 3,9 1960 7,0 
Osika 100 0,6 330 1,2 
Dąb - - 125 0,4 
Razem 15814 100,0 27865 100,0 

 
Ryc. 9. MiąŜszościowe zróŜnicowanie drzewostanów w 

rezerwacie Mechacz Wielki według gatunków 
rzeczywistych w latach 1975 i 2001 

 
 

Na terenie rezerwatu gatunkiem panującym jest 
sosna. Aktualnie jako gatunek panujący występuje na 
64,9% powierzchni, stanowiąc jednocześnie 46,6% 
ogólnego zapasu drzewostanów. Sosna jako gatunek 
panujący tworzy drzewostany na siedliskach boru 
bagiennego, boru mieszanego świeŜego i boru 
mieszanego wilgotnego. W formie jednostkowej domieszki 
moŜna ją spotkać w borze mieszanym bagiennym, w lesie 
mieszanym świeŜym i w lesie mieszanym wilgotnym. 
Sosna z samosiewu odnawia się słabo. Przeciętny zapas 
drzewostanów z panująca sosną wynosi 145 m3/ha. 

Świerk jest to gatunkiem o duŜej amplitudzie 
ekologicznej. Tworzy on drzewostany na 16,0% 
powierzchni rezerwatu, stanowiąc 25,2% ogólnego zapasu 
drzewostanów. W świerczynie bagiennej jest gatunkiem 
zdecydowanie dominującym i tu znajduje doskonałe 
warunki do odnowienia naturalnego. W warunkach 
ekstremalnych występuje w formie jednostkowej domieszki. 
Osiąga tu niewielkie wymiary i lokuje się w podrzędnych 
piętrach drzewostanu. Przeciętny zapas drzewostanów z 
panującym świerkiem wynosi 318 m3/ha. 

Olsza czarna jest głównym gatunkiem tworzącym 
drzewostany w olsach typowych, olsach jesionowych i 
lasach mieszanych bagiennych. Dobrze odnawia się w 
olsach typowych, znacznie gorzej w łęgach jesionowo-
olszowych. Przeciętny zapas drzewostanów z panującą 
olszą jest wysoki wynosi 391 m3/ha. 

Brzoza brodawkowata jako gatunek panujący występuje 
na niewielkiej powierzchni. Zajmuje ona 6,4% powierzchni i 
7,2% zapasu drzewostanów. Tworzy ona drzewostany 
przejściowe II klasy wieku, rzadziej występuje w 
drzewostanach starszych. W formie jednostkowej 
domieszki spotykana jest na wszystkich siedliskach 
rezerwatu. Przeciętny zapas wynosi 228 m3/ha. 
Pozostałe gatunki panujące dąb i osika zajmują łącznie 
3,0% powierzchni i 2,1% zapasu drzewostanów. Tworzą 
one drzewostany przejściowe II klasy wieku, powstałe po 
zrębach zupełnych na siedlisku lasu świeŜego. 

Rozpatrując zmiany składu gatunkowego w rezerwacie 
Mechacz Wielki (wg gatunków panujących) na przestrzeni 
ostatnich 26 lat moŜna wysnuć następujące wnioski: 
  - zapas ogólny drzewostanów wzrósł z 15814 m3 do 

27865 m3 grubizny brutto, a więc o 76,2%, 
  - przeciętny zapas drzewostanów zwiększył się z  

113,7 m3/ha do 201,6 m3/ha, tj. analogicznie jak zapas 
ogólny, 

  - nieznacznie zmniejszył się udział powierzchniowy 
drzewostanów z panującą sosną, świerkiem i brzozą, 
przy jednoczesnym wzroście powierzchni z panującą 
olszą, dębem i osiką. 
Z kolei rozpatrując zmiany składu gatunkowego 

drzewostanów w układzie masowym moŜna wnioskować, Ŝe: 
  - w okresie ostatnich 26 lat procentowy udział zapasu 

sosny zmalał o 9,6%, przy jednoczesnym wzroście 
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udziału pozostałych gatunków tworzących 
drzewostany rezerwatu, 

  - najwyŜszą dynamikę przyrostu zapasu wykazały; 
świerk i brzoza. 
Wzrost zapasu drzewostanów oraz postępujący 

proces ich renaturalizacji pozwalają stwierdzić, Ŝe 
gospodarka leśna na terenie rezerwatu Mechacz Wielki 
była prowadzona prawidłowo. 
 

3.3. Struktura klas wieku 
 

W rezerwacie Mechacz Wielki dominują drzewostany 
starszych klas wieku ponad 100-letnie. Występują one na 
łącznej powierzchni 93,79 ha, z zapasem 18420 m3 
grubizny brutto, stanowi to odpowiednio 67,8% ogólnej 
powierzchni i 66,2% zapasu drzewostanów. 

Drzewostany średnich klas wieku, IV - V klasy wieku, 
zajmują powierzchnię 16,59 ha, z zapasem 5950 m3 grubizny 
brutto, daje to odpowiednio 12,1% ogólnej powierzchni 
drzewostanów i 21,3% zapasu drzewostanów. 

Młodniki i drągowiny, obejmujące drzewostany II - III 
klasy wieku, występują na powierzchni 27,83 ha, z 
zapasem 3495 m3 grubizny brutto, jest 20,1% powierzchni 
drzewostanów i 16,8% ogólnego zapasu drzewostanów 
rezerwatu. 
 

3.4. Fazy rozwojowe drzewostanów 
 

Pod pojęciem fazy rozwojowej (w ujęciu Leibundguta 
1959) rozumieć naleŜy typ drzewostanu określony 
konkretnym zespołem leśnym ze względu na strukturę 
drzewostanu właściwą dla etapu przemian w jego Ŝyciu. 
W trakcie prac terenowych wyodrębniono na terenie 
rezerwatu Mechacz Wielki następujące fazy rozwojowe 
drzewostanów: 
  - faza miodnikowa - 6,89 ha, 
  - faza drągowiny - 20,94 ha, 
  - faza optymalna wczesna - 5,49 ha, 
  - faza optymalna późna - 84,97 ha, 
  - faza zrównowaŜenia - 16,91 ha, 
  - faza terminalna wczesna - 3,01 ha. 
 

Faza młodnikowa  rozpoczyna się z chwilą zwarcia 
koron i obejmuje zazwyczaj drzewostany Ib do IIa klasy 
wieku, powstałe z odnowień sztucznych lub samosiewów 
na dawnych zrębach zupełnych. Stopień pokrycia warstwy 
drzew jest zróŜnicowany i wynosi zwykle powyŜej 0,7. 
Pierśnica drzew dominujących wynosi przeciętnie od 7 do 
15 cm w odniesieniu do brzozy i osiki. W silnie zwartych 
młodnikach zaznacza się proces naturalnego wydzielania 
się posuszu. W tej fazie rozpoczyna się intensywny przyrost 
wysokości i zapasu drzewostanów. śywotność drzew jest 
zadowalająca jednak w znacznym stopniu obniŜona 
wskutek presji duŜych roślinoŜerców. Roślinność runa jest 
znacznie zmieniona w stosunku do zespołu końcowego. 

Faza drągowiny  obejmuje drzewostany IIa do Ilb klasy 
wieku, niekiedy starsze, wykazujące intensywny przyrost 
zarówno wysokości jak i miąŜszości. Pierśnica drzew 
dominujących, w odniesieniu do gatunków lekkonasiennych 
przekracza 20 cm. Stopień zwarcia koron jest zróŜnicowany 
i waha się od 0,7 - 1,0. W lukach i przerzedzeniach pojawia 
się podrost. śywotność drzew jest dobra. Roślinność runa 
znacznie odbiegająca od zespołu końcowego. 

Faza optymalna  wczesna obejmująca początek 
owocowania, grupuje drzewostany IVb do Vb klasy wieku 
o zadrzewieniu od 0,6 do 0,8. Zasobność drzewostanów 
jest stosunkowo wysoka. śywotność drzew nie budzi 
zastrzeŜeń. W prześwietleniach pojawia się wartościowe 
odnowienie naturalne. Runo jest nieco zuboŜałe w 
stosunku do zbiorowisk naturalnych. 

Faza optymalna pó źna dominuje w lasach rezerwatu 
Mechacz Wielki. Obejmuje ona drzewostany dojrzałe, w 
pełni owocowania. Zwarcie górnego piętra drzewostanu 
jest zróŜnicowane i waha się w zakresie 60 - 100%. W tej 
fazie rozwoju drzewostany osiągają maksymalne wymiary. 
Drzewa warstwy górnej nie wykazują juŜ przyrostu 
wysokości. Przyrost miąŜszości jest nadal duŜy i wyraźnie 
przewyŜsza ubytki. W lukach i przerzedzeniach pojawiają 
się wartościowe odnowienia naturalne. śywotność drzew 
poza świerkiem nie budzi zastrzeŜeń. Runo jest w pełni 
wykształcone. 

Faza zrównowa Ŝenia  grupuje drzewostany starszych 
klas wieku, z panującym świerkiem i olszą, o 
zróŜnicowanym stopniu pokrycia od 70 do 120%. W tej 
fazie przyrost drzewostanów jest niewielki i wynika 
głównie z prześwietlenia. Przyrost niwelowany jest 
ubytkami. śywotność drzew nie budzi zastrzeŜeń. 

Faza terminalna  wczesna związana jest z początkiem 
rozpadu drzewostanów, gdzie ubytki znacznie przekraczają 
przyrost. Obejmuje ona drzewostany świerkowe, zwykle 
silnie przerzedzone w wyniku działalności wywalających 
wiatrów. Odnowienie naturalne pojawia się rzadko, a jego 
stopień pokrycia nie przekracza 10%. 
 

3.5. Podstawowe procesy ekologiczne w 
zbiorowiskach leśnych. 
 

Aktualny skład gatunkowy drzewostanów, układ klas 
wieku, biodynamiczne tendencje rozwojowe niŜszych 
pięter lasu oraz czynniki zewnętrzne były podstawą 
wyróŜnienia głównych procesów ekologicznych w 
ekosystemach leśnych rezerwatu. Definicje procesów 
przyjęto wg J. B. Falińskiego (1991). 

WyróŜniono następujące procesy ekologiczne w 
zbiorowiskach leśnych rezerwatu: 
  - fluktuacja - 119,10 ha, 86,2%, 
  - regeneracja faza wczesna -16,10 ha, 11,6%,  
  - degeneracja faza wczesna - 3,01 ha, 2,2%. 

Podstawowym procesem ekologicznym zachodzącym 
w ekosystemach leśnych rezerwatu jest fluktuacja. W 
świetle definicji Falińskiego (1991) jest to proces 
nieustannych zmian o róŜnym czasie trwania występujący 
mozaikowo i nie powodujący zmian w zbiorowisku jako 
całości. Fluktuacji podlegają drzewostany naturalne, 
starszych klas wieku, we wszystkich podstawowych 
zbiorowiskach rezerwatu. Proces ten charakteryzuje 
stopniowa wymiana komponentów drzewostanu przez 
młode pokolenie tego samego gatunku lub innych 
głównych gatunków zbiorowiska. Brak naturalnych 
odnowień sosny w zbiorowiskach boru bagiennego moŜna 
tłumaczyć fazą okresowego zastoju w procesie fluktuacji. 

Innym waŜnym procesem jest regeneracja. W 
rezerwacie dotyczy ona zbiorowisk, które wcześniej z 
róŜnych przyczyn uległy degeneracji. Były to głównie 
powierzchnie na których przed utworzeniem rezerwatu 
załoŜono zręby zupełne. Powierzchnie odnowiono 
sztucznie głównie dębem i świerkiem. W wyniku silnej presji 
zwierzyny płowej część odnowień przepadła i w ich miejsce 
weszły gatunki lekkonasienne brzoza i osika. O 
wcześniejszych procesach degeneracji świadczy dziś 
uproszczony skład gatunkowy drzewostanów oraz 
uproszczona budowa pionowa drzewostanów. Regenerację 
drzewostanów nadal opóźniają silne Ŝery zwierzyny płowej. 

Innym procesem ekologicznym jest degeneracja 
zachodząca głównie w wyniku niszczącej siły wiatru. 
Występuje ona na niewielkiej powierzchni, zwykle w 
drzewostanach z dominacją świerka, na siedliskach lasów 
mieszanych świeŜych i lasów mieszanych wilgotnych 
rozrzuconych wśród siedlisk bagiennych, niekiedy 
występuje w formie płatowej na obrzeŜach świerczyn 
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bagiennych. Zewnętrznym przejawem degeneracji są 
liczne złomy i wywroty, luki, przerzedzenia oraz 
zadarnienie pokrywy roślinnej. 
 

3.6. Stan zdrowotny i predyspozycje chorobowe 
drzewostanów 
 

Stan sanitarny lasów rezerwatu nie budzi obecnie 
większych zastrzeŜeń i nie odbiega od lasów 
gospodarczych otaczających rezerwat. Starsze 
drzewostany świerkowe i olchowe atakowane są przez 
grzyby. Jednak głównym zagroŜeniem dla trwałości lasów 
jest niszczące działanie wiatrów oraz związane z nimi 
masowe pojawy wtórnych szkodników świerka. W 
drzewostanach młodszych oraz w naturalnych 
odnowieniach podokapowych znaczne szkody czyni 
zwierzyna płowa. W północno-wschodniej części 
rezerwatu podtopienie terenu przez bobry spowodowało 
wysychanie brzozy i zahamowanie przyrostów sosny. 

Jakkolwiek działalność bobrów z punktu widzenia 
gospodarki leśnej moŜna ocenić negatywnie, to jednak ze 
względu na jej naturalny charakter, niezbyt rozległy zasięg 
naleŜy ją tolerować. Być moŜe, Ŝe przyczyni się ona do 
nowego zróŜnicowania biotopów rezerwatu, co moŜe 
wzbogacić jego przyrodę. W pewnym stopniu przyczynić się 
teŜ moŜe do zatarcia prób sztucznego odwodnienia 
rezerwatu. 
 

4. Zasady ochrony rezerwatu  
 
4.1. Ogólne zasady ochrony 

 
Podstawowym celem ochronnym w rezerwacie Mechacz 

Wielki jest zachowanie torfowiska wraz z borem bagiennym i 
stanowiskami wielu rzadkich gatunków roślin, do nich między 
innymi naleŜą: Oxycoccus microcarpum, Drosera rotundifolia, 
Rhynchospora alba, Listera cordata, Rubus chamaemorus i 
Empetrum nigrum. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu 
spotykane są stanowiska Matteucia struthiopteris i w oddz. 158 
Polygonatum verticilatum. Jednocześnie rezerwat jest siedliskiem 
rzadkich gatunków ptaków jak: bocian czrny (Ciconia nigra), sowa 
uszata (Asio otus), myszołów (Buteo buteo) i kania czarna 
(Milvus nigricans). Jednocześnie stosunkowo duŜy i dobrze 
zachowany obszar torfowisk stanowi naturalny zbiornik 
retencyjny, mający wpływ na lokalny układ czynników 
klimatycznych i siedliskowych. 

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, Ŝe większość 
zbiorowisk leśnych rezerwatu Odznacza się wysokim stopniem 
naturalności, gdzie dominują procesy fluktuacji. W tych 
drzewostanach nie projektowano zabiegów ochronnych. Taki 
sposób postępowania nie oznacza, Ŝe obszary bez wskazań 
gospodarczych objęte są ochroną ścisłą. W przypadku zaistnienia 
zagroŜeń lub klęsk elementarnych zakres czynności ochronnych 
powinien być uzgodniony z konserwatorem przyrody. 

W młodnikach dębowych i świerkowych zaprojektowano 
czyszczenia późne, zmierzające do ochrony dębu i innych 
głównych gatunków zbiorowiska, występujących w niedoborze, 
zwłaszcza klonu, jesionu, wiązu i lipy. 

W planie ochrony nie projektowano trzebieŜy i cięć o 
charakterze sanitarnym. W drzewostanach naraŜonych na klęski 
elementarne zaprojektowano monitorowanie stanu lasu i 
zagroŜeń drzewostanów. W opisach taksacyjnych i w planie 
szczegółowym ujęto to w formie zapisu „kontrola stanu 
sanitarnego", oraz usuwanie posuszu czynnego. Posusz czynny 
naleŜy usuwać jedynie wtedy gdy jego nadmiar stwarza podstawy 
do masowej rozmnoŜy szkodników wtórnych. Nie naleŜy usuwać 
leŜaniny i posuszu jałowego. 

Zarządzenie o powołaniu rezerwatu wprowadza szereg 
istotnych ograniczeń i zakazów porządkowych zmierzających do 
zachowania zbiorowisk w stanie naturalnym. Do najwaŜniejszych 
naleŜy zaliczyć zakaz zmiany stosunków wodnych oraz 
pobierania uŜytków drzewnych nie wynikających z planu ochrony 
rezerwatu. 

Zbiorowiska nieleśne naleŜy pozostawić bez ingerencji 
ludzkiej. 
 

4.2. Udostępnienie rezerwatu do zwiedzania 
 

Ze względu na unikalny charakter zbiorowisk leśnych, 
ostoję licznej fauny, niedostępność i małą atrakcyjność 
krajobrazu oraz brak lokalnych dróg rezerwat Mechacz 
Wielki powinien zostać wyłączony z masowej penetracji 
turystycznej. 
 

4.3. Propozycje badań naukowych 
 

Rezerwat Mechacz Wielki połoŜony z dala od duŜych 
ośrodków naukowych jak dotychczas, pozostaje poza 
zainteresowaniami naukowców. Stan zachowania i wysoki 
stopień naturalności lasów powodują, Ŝe na terenie 
rezerwatu mogą być prowadzone badania florystyczne i 
faunistyczne zmierzające do pełniejszego poznania 
przyrody ekosystemów bagiennych Puszczy Rominckiej. 
Postulować naleŜy uznanie genezy powstania torfowiska 
w misie wytopiskowej i jego naturalny rozwój. Badania 
moŜna prowadzić za zgodą Nadleśniczego i 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 
 

5. Wskazania ochronne 
 

5.1. Lasotwórcza rola drzew i krzewów 
 

W trakcie inwentaryzacji przyrodniczej w rezerwacie 
stwierdzono występowanie 14 gatunków drzew i 9 
gatunków krzewów. Z punktu widzenia wskazań 
ochronnych przyjmuje się w rezerwacie podział na 
poniŜsze grupy gatunków w powiązaniu ze zbiorowiskami 
leśnymi:  
  a) zbiorowisko borów bagiennych wysoko torfowiskowych - 

gatunki popierane: 
- sosna zwyczajna, 
- brzoza omszona, 
- świerk pospolity w formie domieszki w dolnych warstwach 

drzewostanu, podrostach i podszytach. 
  b) zbiorowiska borów mieszanych świeŜych i borów mieszanych 

wilgotnych - gatunki popierane: 
- sosna zwyczajna, 
- świerk pospolity, 
- brzoza brodawkowata oraz inne rodzime gatunki liściaste 

w formie jednostkowej i grupowej domieszki 
biocenotycznej. 

  c) zbiorowiska świerczyn bagiennych - gatunki popierane: 
- świerk pospolity, 
- sosna zwyczajna, 
- brzozy brodawkowata i omszona, 
- olsza czarna. 

  d) zbiorowiska lasów mieszanych i grądów - gatunki popierane: 
- dąb szypułkowy, 
- lipa drobnolistna, 
- klon zwyczajny, 
- grab pospolity, 
- wiąz szypułkowy, 
- jesion wyniosły, 
- świerk pospolity w lasach mieszanych do 40% pokrycia, 

w lasach świeŜych do 30% pokrycia. 
  e) zbiorowiska lasów mieszanych i grądów - gatunki tolerowane: 

- brzoza brodawkowata, 
- osika, 
- modrzew europejski, 
- iwa. 

  f) zbiorowiska olsów i łęgów - gatunki popierane: 
- olsza czarna, 
- jesion wyniosły, 
- brzoza, brodawkowata i omszona do 30% pokrycia, 
- świerk pospolity do 20% pokrycia. 
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Za gatunki niepoŜądane, zarówno drzewiaste jak równieŜ 
krzewy uznaje się wszystkie gatunki obcego pochodzenia 
(aktualnie nie występują). 
 

5.1. Zabiegi pielegnacyjno-ochronne 
 

Rezerwat Mechacz Wielki objęty jest ochroną częściową. 
Proponowane metody ochrony i zagospodarowania lasu 
dąŜą do utrzymania, względnie przywrócenia naturalnego 
charakteru zbiorowisk roślinnych z wykorzystaniem procesów 
sukcesji naturalnej. Zawarte w dalszej części rozwiązania z 
zakresu ochrony i pielęgnacji drzewostanów rezerwatu 
oparto o rozpoznanie, w trakcie prac taksacyjnych, fazy 
rozwojowe drzewostanów i procesy ekologiczne zachodzące 
w zinwentaryzowanych zbiorowiskach leśnych. Zalecane 
sposoby postępowania oparte są o doświadczenia naturalnej 
i półnaturalnej hodowli lasu Zabiegi pielęgnacyjne w 
pierwszej kolejności zdąŜają do zwiększenia odporności 
biologicznej poprzez kształtowanie struktury gatunkowej, 
złoŜonej struktury wiekowej i piętrowej drzewostanów, przy 
jednoczesnym zachowaniu wartości genetycznych 
chronionych zbiorowisk leśnych. 

W ramach planu ochrony ekosystemów leśnych 
rezerwatu Mechacz Wielki zaprojektowano następujące 
czynności hodowlano-ochronne: 
  - kontrola stanu sanitarnego, usuwanie złomów, 

wywrotów i posuszu czynnego -3,81 ha, 
  - czyszczenia późne - 7,18 ha. 

Bez zabiegów gospodarczo-ochronnych pozostawiono 
128,56 ha drzewostanów oraz wszystkie zbiorowiska 
nieleśne na powierzchni 5,13 ha. Łącznie pozostawiono 
działaniom wolnych sił natury 132,35 ha. 

Czyszczenia późne zaprojektowano w młodnikach 
przegęszczonych, zagroŜonych okiścią, lub teŜ gdy 
zachodziła potrzeba ochrony niektórych gatunków 
(głównie dębu) przed nadmierną konkurencją gatunków 
lekkonasiennych. Czyszczenia późne w drzewostanach o 
nieprawidłowym składzie gatunkowym naleŜy prowadzić 
pod kątem ochrony gatunków głównych występujących w 
niedoborze. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na gatunki 
występujące jednostkowo. W trakcie wykonywania 
czyszczeń jednogatunkowych młodników świerkowych 
naleŜy pozostawić wszelkie domieszki, zwłaszcza 
gatunków liściastych. 

Wyprowadzanie gatunków głównych w górną warstwę 
młodnika, realizować naleŜy poprzez hamowanie wzrostu 
zbędnych domieszek (ogławianie), a nie przez ich 
wycinanie. Wycinanie zbędnych domieszek prowadzi 
bowiem do szkodliwych zjawisk hodowlanych, zwłaszcza 
wtórnego zachwaszczania się gleby i likwidacji osłony 
bocznej tak istotnej z punktu widzenia hodowlanego 
niektórych gatunków, np. dębu. 

Czyszczenie jako zabieg pielęgnacyjny nie moŜe 
wywołać gwałtownych zmian w środowisku leśnym. 
Przerwanie zwarcia wpływa ujemnie na wszystkie gatunki 
młodnika, ponadto gleba poprzez zwiększony dostęp 
światła zachwaszcza się i zadarnia. Zabiegi pielęgnacyjne 
powinny być umiarkowane, ale przeprowadzane często. 
Wykonanie czyszczenia nie powinno się rzucać w oczy. 
Młodnik po kilkakrotnym zabiegu, a równieŜ po 
zakończeniu całego cyklu pielęgnacyjnego powinien 
pozostać gęsty. 

Błędem jest wkraczanie z czyszczeniami do dolnych 
warstw młodnika, nie biorących udziału w walce 
konkurencyjnej koron warstw górnych i szablonowe ich 
usuwanie. Tak wykonane czyszczenia niszczą strukturę 
warstwową młodnika, pozbawiając go jednocześnie 
czynnika pielęgnacyjnego w odniesieniu do gleby i 
pozostałych drzew. W niŜsze warstwy młodnika naleŜy 

wkraczać tylko wówczas, gdy musimy z nich usunąć 
drzewka groŜące chorobą infekcyjną. 

JeŜeli w młodniku z przewagą gatunków lekko 
nasiennych, występują gatunki główne w duŜym 
niedoborze, pielęgnacją naleŜy objąć tylko te fragmenty 
na których występują w składzie gatunki główne. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na pielęgnację 
mających zbyt małą powierzchnię młodników dębowych. 
Młodniki dębowe muszą być utrzymane w odpowiednim 
zwarciu. Wymagają one troskliwego pielęgnowania aby 
nie doszło do nadmiernego wybujania drzewek. Z drugiej 
strony zbyt rozluźnione zwarcie moŜe zahamować proces 
oczyszczania pni Z tego powodu przerzedzanie 
zagęszczonych partii młodnika powinno następować 
stopniowo, do osiągnięcia odległości między drzewkami 
do około 1,5 m. JeŜeli dąb i inne gatunki główne są mocno 
przygłuszone przez gatunki lekko nasienne, to naleŜy je 
odpowiednio wzmocnić przez 3 - etapowe cięcia 
polegające na stopniowym przerzedzaniu głównej warstwy 
młodnika utworzonej z gatunków przedplonowych. Trzy 
etapy czyszczeń powinny zmieścić się w okresie 10 lat. W 
tym miejscu naleŜy wspomnieć o pielęgnacyjnej roli 
brzozy w pierwszych latach hodowli młodników dębowych. 
JuŜ stare zasady hodowli lasu wymieniały brzozę, a takŜe 
sosnę, jako najlepsze i najskuteczniejsze gatunki 
osłonowe w hodowli dębu. Tu naleŜy jednak pamiętać, Ŝe 
brzoza po wyprowadzeniu dębu na wysokość 2 - 2,5 m 
musi zostać usunięta. 

Zgodnie za zaleceniami odnośnie prac planistycznych w 
lasach ochronnych (podobnie jak w lasach gospodarczych), 
plan ochrony rezerwatu nie określa masy przeznaczonej do 
wyjęcia w trakcie czyszczeń późnych oraz masy złomów i 
wywrotów. Jedną z przyczyn jest to, aby nie sugerować 
administracji leśnej wskaźnika nasilenia zbiegu. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe intensywność czyszczeń musi wynikać z 
osiągnięcia zamierzonych celów i znana będzie dopiero w 
momencie jej wykonywania. 
 

5.2.Ochrona fauny 
 

Rezerwat powołano do ochrony zbiorowisk boru 
bagiennego oraz innych zbiorowisk na torfowiskach, 
charakterystycznych dla Puszczy Boreckiej. Jest on jednak 
ostoją i miiejscem bytowania wielu przedstawicieli krajowej 
fauny. Jej ochrona wiąŜe się z szeroko rozumianą stabilizacją 
i ochroną wszystkich podstawowych biocenoz rezerwatu. Ze 
względu na utrzymanie pełnej róŜnorodności fauny 
szczególnie waŜne jest: 
  - wykonanie w miarę pełnej inwentaryzacji i określenie 

gatunków będących przedmiotem szczególnej troski, 
  - stabilizacja stosunków wodnych, w tym lokalnych 

cieków wodnych cieków wodnych na północno-
wschodnich obrzeŜach rezerwatu, 

  - wzbogacenie nisz ekologicznych, w tym ochrona 
drzew murszastych, dziuplastych i martwych, 

  - ograniczenie penetracji rezerwatu do ściśle 
określonych tras i ścieŜek, zachowanie ciszy, 

  - przestrzeganie zakazów zawartych w akcie prawnym 
powołującym rezerwat. 

 
5.4. Ochrona przed szkodami ze strony czynników 

biotycznych i abiotycznych 
 

Przy pracach hodowlanych, ochronnych, w celu 
ograniczenia do minimum szkód w środowisku leśnym, 
zaleca się: 
  - dostosować okres pozyskania drewna, zaleŜnie od lokalnych 

uwarunkowań do terminów najmniejszego zagroŜenia lasu od 
owadów, wiatru i śniegu oraz moŜliwości wykorzystania przez 
zwierzynę płową cienkiej kory na drzewach leŜących, a takŜe 
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do okresów nie kolidujących z porą wyprowadzenia lęgów 
przez ptaki, 

  - przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych i przebudowy 
drzewostanu naleŜy upewnić się czy na terenie objętym 
zabiegami nie występują rośliny prawnie chronione i czy 
zmiana warunków środowiskowych nie wpłynie ujemnie na 
stan zachowania chronionej flory i fauny. 

  - stosować sortymentową metodę pozyskania drewna, 
polegającą na wyróbce drewna w drzewostanie, 

  - zrywkę drewna naleŜy prowadzić ciągnikami nasiębiernymi, 
po uprzednio wyznaczonych szlakach. W miejscach 
naraŜonych na duŜe szkody prowadzić zrywkę i wywóz 
drewna sprzęŜajem konnym, 

  - unikać metod wyznaczania i oznakowania drzew, 
polegających na ich ranieniu, 

  - powszechnie stosować środki techniczne chroniące 
pozostające na powierzchni drzewa przed uszkodzeniami 
powstającymi w trakcie zrywki, 

  - wprowadzić do powszechnego stosowania bioleje w piłach 
spalinowych i środkach technicznych w celu uniknięcia 
skaŜenia gleby, 

  - ograniczyć do minimum stosowanie preparatów chemicznych 
na korzyść biologicznych, przy zwalczaniu zagroŜeń. Przy 
konieczności uŜycia preparatów chemicznych stosować 
środki najmniej szkodliwe dla środowiska,  

  -  w zabezpieczeniu upraw i młodników preferować środki 
mechaniczne, 

  - prowadzić monitoring techniczny i biologiczny w celu właściwego 
prognozowania zagroŜeń. W drzewostanach szczególnie 
naraŜonych na czynniki chorobowe zaprojektowano kontrolę 
stanu sanitarnego, 

  - dąŜyć do utrzymania liczebności szkodników na poziomie nie 
zagraŜającym wystąpieniu szkód istotnych (gradacji), 

  - w razie konieczności stosować biotechniczne metody 
ochrony lasu, między innymi wykorzystywać pułapki 
feromonowe uŜywane do zwalczania i prognozowania pojawu 
szkodników wtórnych, 

  - prowadzić aktywną ochronę drapieŜnej entomofauny, 
mogącej w określonych warunkach sprzyjać walce ze 
szkodnikami owadzimi. 

 
6. Metodyka i zakres prac 

 
Plan ochrony rezerwatu częściowego Mechacz Wielki 

wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 
przyrody w Olsztynie. Zakres prac wynikał ze zlecenia i 
wzajemnych uzgodnień pomiędzy RDLP w Białymstoku, 
WKP i wykonawcą niniejszego planu. Merytoryczną 
podstawą wykonania planu ochrony były: 
  - Wytyczne sporządzania planów ochrony rezerwatów 

przyrody, MOŚZNiL, Warszawa 1997, zatwierdzone 
do uŜytku słuŜbowego przez Głównego Konserwatora 
Przyrody, 

  - Wytyczne wykonywania zabiegów ochronnych w 
róŜnych typach rezerwatów przyrody, MOŚZNiL, 
Warszawa 1997, zatwierdzone do uŜytku słuŜbowego 
przez Głównego Konserwatora Przyrody, 

  - Ustalenia robocze pomiędzy Zleceniodawcą i Autorem 
planu ochrony. 
W opracowaniu wykorzystano dostępne opracowania 

naukowe, publikacje i operaty urządzeniowe, między 
innymi: 
  - plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Gołdap na lata 

1995-2004, 
  - mapy gospodarcze w skali 1:5000 z Nadleśnictwa 

Gołdap, 
  - mapy przeglądowe w skali 1:20000 z Nadleśnictwa 

Gołdap, 
  - plan urządzenia lasu rezerwatu przyrody Mechacz 

Wielki na lata 1975-1985. 
  - materiały archiwalne RDLP w Białymstoku, 
  - materiały ze zbiorów WKP w Olsztynie, 
  - materiały Nadleśnictwa Gołdap, 
  - materiały własne autora planu. 

 
Podkłady kartograficzne. Jako podkład kartograficzny 

wykorzystano zaktualizowany wyrys z mapy gospodarczej w skali 
1:5000, obrębu leśnego Gołdap, wykonany przez Biuro 
Urządzania Lasu I Geodezji Leśnej w Białymstoku dla potrzeb III 
rewizji urządzania lasu. 

Inwentaryzacje i opis drzewostanów wykonano latem 2000 r. 
Propozycje zabiegów uzyskały akceptację Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody w Olsztynie, przedstawicieli Nadleśnictwa 
Gołdap i merytorycznych wydziałów RDLP w Białymstoku. Wyniki 
inwentaryzacji przyrodniczej, opis taksacyjny lasu i odpowiednie 
mapy zostały przesłane na okres 1 miesiąca do wglądu 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Przyrody w Olsztynie i 
Nadleśnictwu Gołdap w jesieni 2000 r. Strony te nie wniosły do 
przedstawionych materiałów uwag. W tradycyjnym układzie opisu 
taksacyjnego wprowadzono zmiany polegające na określeniu na 
gruncie, dla kaŜdego wyłączenia typu zbiorowiska leśnego, 
procesu dynamicznego i fazy rozwojowej drzewostanu. Podstawą 
opracowania dynamiki roślinności były między innymi prace 
Falińskiego J. B. (1991). Fazy rozwojowe drzewostanów opisano 
w oparciu o klasyfikację Leibundguta H. (1959), w modyfikacji 
Miścickiego S. (1994). Zasady ochrony ekosystemów leśnych 
formułowano zgodnie z przedmiotem i celem ochrony 
uwzględniając wyniki badań naukowych prowadzonych w lasach 
rezerwatowych (Sokołowski A. W. 1995). W opisach 
taksacyjnych, mapach tematycznych i planach stosowano skróty i 
symbole przyjęte z Instrukcji Urządzenia Lasu (IBL 1990). Wykaz 
skrótów i symboli stanowi załącznik do niniejszego planu 
ochrony. 

Kartowanie i opis gleb przyjęto z poprzedniego planu ochrony 
rezerwatu modyfikując opisy odkrywek i wierceń glebowych o 
obowiązujące aktualnie „Zasady kartowania siedlisk leśnych" 
(Mąkosa K. i inni Warszawa 1994). Przyjęto równieŜ następujące 
analizy laboratoryjne i wyliczenia: 
  - skład granulometryczny metodą Cassagrande'a w modyfikacji 

Prószyńskiego, 
  - pH w H2O i KC1 potencjometrycznie, 
  - zawartość CaCo3 metodą Scheiblera, 
  - metaliczne kationy wymienne fosforu, magnezu i potasu, 

sumę metalicznych kationów wymiennych z wyliczenia, 
  - azot ogólny metodą Kjeldahla, 
  - węgiel zmodyfikowaną metodą Tiurina, w poziomie O metodą 

Altena, 
  - kwasowość hydrolityczną i sumę kationów zasadowych 

metodą Kappena, 
  - próchnicę oraz C:N z wyliczenia. 

Klasyfikację gleb skorygowano wg aktualnej systematyki gleb 
Polski (PTG Warszawa, 1989). Podstawową jednostką 
kartograficzną gleb był podtyp gleby. Granice podtypów gleb 
wykreślono szkicowo, lecz moŜliwie najdokładniej, w oparciu o 
widoczną sieć rozgraniczeń terenowych. Opis odkrywek glebowych 
wraz z analizami zamieszczono w III części planu. Lokalizację 
punktów badań terenowych przedstawiono na mapie gleb. Opisano 
6 odkrywek glebowych i 47 wierceń zasięgowych. 

Zdjęcia florystyczne wykonano w oparciu o zmodyfikowaną 
metodę Braun-Blanqueta. Opis runa w fitocenozach o wyraźnie 
zaznaczonych aspektach sezonowych wykonano dwukrotnie. 
Łącznie wykonano 75 zdjęć florystycznych. Lokalizację zdjęć 
zamieszczono na mapie zbiorowisk roślinnych. 

Materiały kartograficzne. W ramach dokumentacji 
kartograficznej wykonano: 
  - mapę gospodarczą w skali 1:5000, 
  - mapę przeglądową drzewostanów w skali 1:5000, 
  - mapę przeglądową zbiorowisk roślinnych w skali 1:5000, 
  - mapę faz rozwojowych drzewostanów w skali 1:5000, 
  - mapę gleb w skali 1:5000. 
 

7. Streszczenie 
 

1. PołoŜenie, powierzchnia i formy własności gruntów. 
 

Rezerwat MECHACZ WIELKI połoŜony jest w 
województwie Warmińsko-Mazurskim, w powiecie Gołdap, 
w gminie Dubeninki. Wchodzi w skład obrębu leśnego i 
Nadleśnictwa Gołdap i obejmuje oddziały: 95, 96, 97, 
155,156, 157, 158,214A, 215, 216. 
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Powierzchnia rezerwatu wynosi 146,72 ha, w tym 
grunty leśne zalesione stanowią 138,21 ha, linie podziału 
powierzchniowego i rowy 3,31 ha, grunt nieleśne - mszary 
- 5,13 lin Rezerwat w całości stanowi własność Skarbu 
Państwa w administracji Nadleśnictwa Gołdap. 

 
2. Cel ochrony rezerwatu. 

 
Celem ochrony rezerwatu MECHACZ WIELKI jest 

zachowanie fitocenozy bagiennych zespołów leśnych i 
mszarnych, pokrywających torfowisko wysokie powstałe w 
misie wytopiskowej martwego lodu oraz rzadkie gatunki 
roślin i zwierząt występujące na tym obszarze. 

W rezerwacie ochronie podlegają wszystkie składniki 
przyrody Ŝywej oraz przyrody nieoŜywionej wraz z całą ich 
róŜnorodnością biologiczną. 

Rezerwat przyrody MECHACZ WIELKI ze względu na 
zróŜnicowanie biologiczne, zasługuje na ochronę z mocy 
ratyfikowanej przez Polskę w 1995 r. Konwencji o 
róŜnorodności biologicznej i kwalifikuje się do włączenia w 
„Europejską sieć ekologiczną - Natura 2000". 

 
3. Obszary ochrony rezerwatowej według form 

ochrony czynnej. 
 

Obszar rezerwatu przyrody MECHACZ WIELKI w całości 
jest objęty ochroną częściową, z tego ochrona 
zachowawcza, polegająca na wyłączeniu z ingerencji i 
czynności ochronnych obejmuje 132,35 ha; ochrona czynna 
kreatywna - 7,18 ha, kontrola stanu sanitarnego -3,81 ha. 
 

4. Sposoby minimalizacji zagroŜeń rezerwatu. 
 
Główny cel ochrony rezerwatu nie jest zagroŜony. 

Przez ostatnie 25 lat rezerwat nie uległ istotnym zmianom. 
Układ roślinności i siedlisk jest stabilny. Wykonane w 
okresie międzywojennym rowy odwadniające zrosły i nie 
wpływają na procesy sukcesji biologicznej. Wiatry 
wywalające, ze względu na połoŜenie w zagłębieniu 
terenu są tu mniejszym zagroŜeniem niŜ na otaczających 
nieckę wysoczyznach. Jedynym zagroŜeniem są gradacje 
owadów i grzybów atakujących świerka, który jest 
gatunkiem panującym na 16 % powierzchni rezerwatu. 

 
5. Program działań ochronnych. 

 
Sprowadza się on do kontroli sanitarnej lasu. Zezwolenie 

na rozwinięcie się gradacji owadów lub grzybów w istotny 
sposób przyczyniłoby się do zuboŜenia przyrody rezerwatu. 
Istotnym problemem moŜe równieŜ stać się ewentualne 
rozszerzanie się działalności bobrów. Ich obecny wpływ na 
przyrodę rezerwatu jest lokalny. MoŜliwe jest jednak 
rozszerzenie ich działalności. NaleŜałoby wtedy zastanowić 
się nad przeciwdziałaniem ich ekspansji. 

Ekosystemy rezerwatu są szczególnie naraŜone na 
wydeptywanie. NaleŜy wykluczyć turystykę masową. 
Turystyka specjalistyczna moŜe się odbywać po 
uzyskaniu wymaganej zgody z Nadleśnictwa. NaleŜy 
wytyczyć i oznakować ścieŜkę dydaktyczną, po której 
odbywałyby się te penetracje. 
 

6. Ustalenia dla niniejszego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

Obecny stan ochrony rezerwatu przyrody MECHACZ 
WIELKI nie wymaga szczególnych rozwiązań poprzez 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla tego rezerwatu. Plan powinien 
zawierać zapis, Ŝe rezerwatu określa jego plan ochrony. 
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II SZCZEGÓŁOWY PLAN ZABIEGÓW PIEL ĘGNACYJNO-OCHRONNYCH 
 

Plan 

Pow. w ha Lokalizacja Skrócony opis fitocenoz  
Fazy rozwojowe 

manipulac. zredukow. 

Opis zalecanych czynności 
Wykonanie  

rok 

1 2 3 4 5 6 
95 p Bb - So 145 l., zd. 0,7 faza optymalna późna 0,92  Bez zabiegów.  
95 r BMb - 5 Św 5 So 145 l., zd. 1,2 faza optymalna późna 2,45  Bez zabiegów.  
96 c Bb - 9 So 145 l., 1 Św 85 l. zd 1,0 faza optymalna późna 9,27  Bez zabiegów.  
96 d LMb - 6 Brz 3 Sw 1 Ol 36 l. zd. 0,8 faza optymalna późna 2,80  Bez zabiegów.  
96 f Ol - 5 Ol 5 Św 110 l. zd. 0,7 faza optymalna późna 0,82  Bez zabiegów.  
96 g BMb - 7 Św 2 So 145, 1 Św 65 l., zd. 1,0 faza optymalna późna 1,48  Bez zabiegów.  
97 l Ol - 8 Ol 2 Św 95 l. zd 0,8 faza optymalna wczesna 2,57  Bez zabiegów.  

97 m BMb - 5 Św 140 l., 3 Św 1 Ol 1 Brz 90 l., zd. 1,0 faza optymalna późna 2,23  Bez zabiegów.  
97 n LMb - 5 Brz 3 Ol 1 Św 95 l., 1 Św 55 l., zd. 1,2 faza optymalna późna 1,64  Bez zabiegów.  

97 o 
LMśw - 7 Św 130 l., 2 Ol 1 Św 65 l., zd. 0,5 faza terminalna wczesna 

0,43  
Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i 
posuszu czynnego 

 

97 p Lśw - 4 Db 4 Św 1 Brz 1 Ol 26 l., zd. 0,8 faza młodnikowa 3,05  CP  
97 r LMśw - 9 Brz 1 Ol 34 l., zd. 0,9 faza drągowiny 1,04  Bez zabiegów.  

155 c Bb - 7 So 3 Św 145 l., zd. 1,0 faza optymalna późna 7,70  Bez zabiegów.  
156 a Bb - So 145 l. zd. 0,9 faza optymalna późna 17,10  Bez zabiegów.  

156 b 
BMw - 6 So 3 Św 145 ., 3 Św 65 l., zd. 0,8 faza optymalna późna 

0,93  
Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i 
posuszu czynnego 

 

156 c BMb - 6 Św 2 So 120 l., 2 Św 75 l., zd. 0,8 faza optymalna wczesna 0,75  Bez zabiegów  

156 d 
LMśw - 4 Św 140 l., 2 Os 1 Brz 55 l., 3 Św 65 l., zd. 0,7 faza optymalna 
późna 0,58  

Kontrola stanu sanitarnego.  
Usuwanie złomów, wywrotów i 

posuszu czynnego 
 

156 f Bb - So 60 l., zd. 0,7 faza drągowiny 11,73  Bez zabiegów.  
156 g bagno 1,34  Bez zabiegów.  
157 a Lśw - 7 Db 2 Brz 1 Ol 38 l., zd. 1,0 faza drągowiny 1,12  Bez zabiegów.  
157 b BMb - Brz 38 l., zd. 0,9 faza drągowiny 0,73  Bez zabiegów.  
157 c LMśw - 9 Brz 1 Os 36 l., zd. 0,9 faza drągowiny 1,72  Bez zabiegów.  
157 d BMb - 6 Św 130 l. 4 Św 85 l. zd. 0,8 faza zrównowaŜenia 2,59  Bez zabiegów.  
157 f Lśw - 9 Św 1 Db 27 l., zd. 0,9 faza drągowiny 1,80  CP  
157 g Bb - 8 So 135 l., 2 So 75 l., zd. 0,6 faza optymalna późna 13,69  Bez zabiegów.  
157 h bagno 2,85  Bez zabiegów  

157i 
LMw - 6 Św 1 Brz 85 l. 3 Św 135 l., zd. 0,8 faza terminalna wczesna 

0,60  
Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i 
posuszu czynnego 

 

158 a LMb - 7 Św 1 Brz 110 l., 2 Św 70 l., zd. 0,9 faza zrównowaŜenia 0,53  Bez zabiegów  
158 b Ol - 9 Ol 1 Św 95 l., zd. 0,7 faza zrównowaŜenia 3,93  Bez zabiegów.  
158 c BMb - 8 Św 1 So 125 l., 1 Brz 95 l., zd. 1,1 faza zrównowaŜenia 1,80  Bez zabiegów.  
158 d Bb - So 145 l., zd. 0,8 faza optymalna późna 0,86  Bez zabiegów.  
214Aa Bb - So 130 l., zd. 0,7 faza optymalna późna 0,45  Bez zabiegów.  
214Ab BMb - 6 Św 4 Brz 25 l., zd. 0,9 faza młodnikowa 0,79  Bez zabiegów.  
214 a Bb - So 130 l., zd. 0,7 faza optymalna późna 0,21  Bez zabiegów.  
214 b BMb - 8 Św 2 Brz 25 l., zd. 0,9 faza młodnikowa 0,46  Bez zabiegów.  
214 c BMb - 7 Św 2 So 125 l., 1 Św 85 l., zd. 1,2 faza zrównowaŜenia 1,20  Bez zabiegów.  
214 d Bb - So 130 l., zd. 1,0 faza optymalna późna 5,79  Bez zabiegów.  
214 f Bb - 7 So 71 l., 3 So 125 l., zd. 0,6 faza optymalna wczesna 1,94  Bez zabiegów.  
214 g Ol - 8 Ol 1 Św 105 l., 1 Św 75 l., zd. 0,8 faza zrównowaŜenia 1,31  Bez zabiegów.  
214 n OlJ - 6 Ol 2 Św 1 Brz 1 Db 19 l., zd. 0,8 faza młodnikowa 0,43  CP  
215 a Bb - So 130 l., zd. 0,6 faza optymalna późna 15,23  Bez zabiegów.  

215 b LMw - 6 Św 85 l., 4 Św 135 l zd. 0,7 faza terminalna wczesna 0,36  
Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i 
posuszu czynnego. 

 

215 c BMśw - 6 So 3 Św 95 l., 1 Św 55 l., zd. 1,0 faza optymalna późna 0,23  
Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i 
posuszu czynnego. 

 

215 d LMw - 6 Św 145 l., 4 Sw 90 l. zd. 0,7 faza terminalna wczesna 0,30  
Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i 
posuszu czynnego. 

 

215 f LMw - 5 Św 135 l., 5 Sw 90 l., zd. 0,9 faza terminalna wczesna 0,38  
Kontrola stanu sanitarnego.  

Usuwanie złomów, wywrotów i 
posuszu czynnego. 

 

215 g Bagno 0,94  Bez zabiegów.  
215 h LMb - 6 Ol 2 Św 2 Brz 90 l., zd. 1,2 faza zrównowaŜenia 1,77  Bez zabiegów.  
216 a Bb - So 125 l., zd. 0,6 faza optymalna późna 3,62  Bez zabiegów.  
216 b BMśw - 8 Św 2 Brz 25 l, zd. 1,0 faza młodnikowa 1,90  CP  
216 c BMb - 6 Św 1 So 105 l., 3 Św 75 l., zd. 1,0 faza zrównowaŜenia 1,17  Bez zabiegów.  
216 d Ol - 8 Ol 2 Św 95 l., zd. 0,9 faza zrównowaŜenia 2,61  Bez zabiegów.  
216 f LMb - Brz 75 l., zd. 0,4 faza terminalna wczesna 0,94  Bez zabiegów.  
216 g Lśw - 8 Św 2 Brz 29 l., zd. 0,7 faza młodnikowa 0,26  Bez zabiegów.  

 
W ramach planu ochrony ekosystemów leśnych rezerwatu MECHACZ WIELKI zaprojektowano: 
 

Rodzaj zabiegu Powierzchnia w ha 
Kontrola stanu sanitarnego. Usuwanie złomów, wywrotów i posuszu czynnego 3,81 
Czyszczenia późne (CP) 7,18 
Bez zabiegów 132,35 
RAZEM 143,34 
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II SZCZEGÓŁOWY PLAN OCHRONY REZERWATU 
 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Opis ogólny rezerwatu 
 

1.1. Rys historyczny, podstawa prawna i cel 
utworzenia rezerwatu 
 

Rezerwat Czerwona Struga jest połoŜony w środkowej części 
Puszczy Rominckiej, podzielonej granicą państwową pomiędzy 
Polskę i Rosję (Obwód Kalinigradzki). Obszar ten leŜy na 
terytorium dawnych Prus KsiąŜęcych, które od 1657 roku 
stanowiły autonomiczną część państwa brandenbursko-
pruskiego. Po dołączeniu do nich Warmii znane były pod nazwą 
Prus Wschodnich. Pod względem własnościowym Puszcza 
Romincka do 1917 roku stanowiła własność cesarzy niemieckich. 
Po I wojnie światowej przeszła na własność państwa. W 1938 
roku Puszcza wyłączona została z bezpośredniej administracji 
leśnej i podporządkowana urzędowi łowieckiemu w Berlinie. 
Bezpośrednim administratorem, który zastrzegł sobie wyłączność 
polowań na jej terenie był H. Gering. 

Lasy puszczańskie od dawna stanowiły teren hodowli 
zwierzyny łownej oraz reprezentacyjnych polowań, a głównym 
celem gospodarki było łowiectwo. Do dnia dzisiejszego rozsiane 

są po Puszczy głazy upamiętniające polowania cesarzy 
niemieckich. 

Wysoki stan zwierzyny łownej, a w szczególności jeleni łosi, 
spowodował duŜe szkody w odnowieniach gatunków liściastych, 
co nie pozostało bez wpływu na obecny skład gatunkowy 
drzewostanów Puszczy. RównieŜ znaczne szkody poniosły 
drzewostany iglaste. Dziś jeszcze jest wiele świerków z martwicą 
boczną pni po spałowaniu przez zwierzynę. Szkody starano się 
zmniejszyć poprzez grodzenie upraw i całego kompleksu 
leśnego. 

UŜytkowanie lasu prowadzono zrębami zupełnymi z koleją 
rębu w gospodarstwie zrębowym sosnowym 120 lat, świerkowym 
80 lat. Lite świerczyny uszkodzone spałowaniem stwarzały 
dogodne warunki do masowej rozmnoŜy owadów. Gradacje 
brudnicy mniszki wystąpiły w latach 1974-1978, 1897-1902, 
1906-1913, 1933-1937. Gradacjom brudnicy towarzyszyły 
masowe pojawy kornika drukarza. RównieŜ po ostatniej wojnie 
światowej, na skutek nagromadzenia znacznych ilości ściętego 
drewna i zniszczenia sieci rowów melioracyjnych, nastąpił 
masowy rozród korników. 

Rezerwat Czerwona Struga został utworzony w 1974 roku. 
Jego formalne uznanie nastąpiło, na mocy Zarządzenia Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1973 roku 
(M. P. Nr 5, poz. 38, p. 10). Pełny tekst Zarządzenia 
zamieszczono w części dokumentacyjnej mniejszego planu 
ochrony. Rezerwat jest objęty ochroną częściową. Jest 
rezerwatem florystycznym, utworzonym w celu zachowania ze 
względów naukowych i dydaktycznych stanowisk pióropusznika 
strusiego na terenie Puszczy Rominckiej. 
 

1.2. Znaczenie rezerwatu w krajowym systemie 
ochrony przyrody 
 

Rezerwat spełnia doniosłą rolę w zachowaniu i ochronie 
rzadkich stanowisk pióropusznika strusiego, zarówno w Puszczy 
Rominckiej jak i w regionie całej Polski Północno-Wschodniej. 
Pióropusznik strusi jest to efektowna paproć osiągająca 
wysokość do 1,5 m. Tworzy dwa rodzaje liści: asymilujące - 
wyrastające lejkowato wprost z kłącza oraz zarodnikonośne -
wyrastające wewnątrz lejka. Liście zarodnikonośne są niŜsze, 
sztywne, brunatne, pojedynczo pierzaste, z zawiniętymi 
brzegami. Występuje na rozproszonych stanowiskach wzdłuŜ 
Karpat i Sudetów. W Polsce Północno-wschodniej występuje 
sporadycznie, w wilgotnych lasach liściastych, w puszczach 
Knyszyńskiej, Augustowskiej i Boreckiej. Na stanowiskach 
naturalnych objęty jest całkowitą ochroną. 

Rezerwat w istotny sposób uzupełnia sieć rezerwatów 
florystycznych zarówno Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego jak i 
Krainy Mazursko-Podlaskiej. Jest obiektem unikalnym w skali 
regionu. Wartość rezerwatu podnosi meandrujący strumień o 
nazwie Czerwona Struga. 
 

1.3. PołoŜenie rezerwatu 
 

Rezerwat połoŜony jest w województwie Warmińsko-
Mazurskim, w powiecie Gołdap, w gminie Dubeninki, 5 km na 
południe od wsi Dubeninki. Pod względem administracyjno-
leśnym połoŜony jest na terenie nadleśnictwa Gołdap, w obrębie 
leśnym śytkiejmy, w leśnictwach Bludzie i Dubeninki, w 
oddziałach 196 (część) 197 (część). Siedziba nadleśnictwa 
mieści się w Gołdapi ul. 1 Maja 33. Bezpośredni nadzór nad 
rezerwatem sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap mgr inŜ. 
Andrzej Krajewski. 

Usytuowanie rezerwatu na tle Puszczy Rominckiej i 
najbliŜszych okolic przedstawia ryc. 1. 
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1.4. Stan posiadania i stosunki własnościowe 

 
Powierzchnia ogólna rezerwatu Czerwona Struga 

wynosi 3,59 ha i jest zgodna z powierzchnią podaną w 
„Zarządzeniu o uznaniu za rezerwat przyrody".  

Na ogólną powierzchnię rezerwatu - 3,59 ha składają się:  
  - grunty leśne (drzewostany) 3,22 ha, 
  - grunty leśne związane z gospodarką leśną 0,37 ha 

(wody 0,34 ha oraz drogi leśne 0,03 ha). 
 

Wszystkie grunty wchodzące w skład rezerwatu 
naleŜą do Skarbu Państwa i administrowane są przez 
Nadleśnictwo Gołdap, wchodzące w skład Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. 
 

1.5. Opis granic i gruntów przyległych 
 

Teren rezerwatu ze wszystkich stron graniczy z lasami 
gospodarczymi Nadleśnictwa Gołdap. Granice o łącznej 
długości około 1600 m przebiegają granicami wyłączeń 
drzewostanowych. Jedynie od zachodu na długości około 
40 m granica rezerwatu biegnie wschodnim skrajem linii 
oddziałowej. Granice rezerwatu pomalowane są zieloną 
farbą. Na obrzeŜu rezerwatu, na styku oddz. 196 i 197 
ustawiona jest tablica informacyjna. 
 

1.6. Podział powierzchniowy 
 

Podział powierzchniowy rezerwatu stanowi integralną 
część podziału obrębu śytkiejmy. Opiera się on o sieć linii 
ostępowych biegnących ze wschodu na zachód i 
prostopadłych do nich Unii oddziałowych. Linie podziału 
powierzchniowego są dobrze widoczne w terenie. Sieć 
podziału powierzchniowego jest utrwalona w terenie 
słupami granitowymi. Przez rezerwat przebiega 
utwardzona droga leśna będąca jednocześnie linią 
oddziałową pomiędzy oddz. 196 i 197. 
 

1.7. Stan środowiska w rejonie rezerwatu 
 

Szczegółowa ocena stanu środowiska w odniesieniu do 
całego województwa prezentowana jest w publikacjach 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Olsztynie. Wynika z nich, Ŝe jest to obszar o najniŜszym 
zanieczyszczeniu powietrza w Polsce. Z danych Stacji 
Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka 
w Diablej Górze, połoŜonej najbliŜej od granic rezerwatu 
Boczki, wynika, Ŝe największy udział w zanieczyszczeniu 
powietrza atmosferycznego w rejonie puszczy mają dalekie 
źródła emisji (Degórska A., Prządka Z., ŚnieŜek T., śarska 
B., 1997). Powodują one roczne stęŜenie SO2 w wysokości 
około 4 mg/m3, co stanowi 61,6% stęŜenia sumarycznego. 
Źródła zanieczyszczeń średniego zasięgu powodują średnie 
roczne stęŜenie SO2 w wysokości 1,8 mg/m3 (27,6% 
stęŜenia sumarycznego) i źródła lokalne stanowią 10,8% 
zanieczyszczeń w stosunku rocznym. Średnie miesięczne 
stęŜenia związków siarki były wyŜsze w miesiącach 
zimowych, największe w lutym - 7,05 mg/m3 i pozostałych 
miesiącach zimowych, a najmniejsze w lipcu - 0,45 mg/m3. 
Wzrost stęŜeń SO2 notowano przy napływie mas powietrza z 
południowego wschodu, południa i południowego zachodu. 
Średnioroczne stęŜenie NO2 w powietrzu wynosiło w 1998 r. 
4,7 mg/m3, z maksimum w styczniu i grudniu i minimum od 
kwietnia do sierpnia. 

Koncentracja metali cięŜkich w opadach 
atmosferycznych była w 1998 r. najniŜsza w Polsce i 
wynosiła: kadm - 2,9 mg/l, ołów - 3,1 mg/l, cynku -  
112,8 mg/l. Niski poziom koncentracji metali cięŜkich 

pozostaje w związku z brakiem w na omawianym 
obszarze ośrodków przemysłu cięŜkiego. 

Prowadzone od 1995 roku pomiary ozonu 
troposferycznego dla stacji w Diablej Górze wykazały w 
1996 roku nietypowy przebieg roczny stęŜeń ozonu, 
którego średnia wartość roczna wynosiła 65 mg/m3. 
Wartość ta przekroczyła dwukrotnie naturalne stęŜenie 
ozonu troposferycznego (wg normy polskiej - 30 mg/m3). 
NajwyŜsze stęŜenia wystąpiły na wiosnę: w marcu i 
kwietniu, najniŜsze w listopadzie i grudniu. W kwietniu 
zdarzały się przypadki, kiedy w godzinach 
popołudniowych stęŜenia godzinne przekraczały normą 
zdrowotną - 180 mg/m3. NaleŜy sądzić, Ŝe wartości te 
mogą być szkodliwe dla roślinności. 

Opady i cyrkulacja mas powietrza miała (w 1996 roku) 
znaczący wpływ na rozkład stęŜeń i ładunków 
zanieczyszczeń wniesionych z opadami do gleby. 
Największe stęŜenia chlorków i jonu sodowego 
zanotowano przy cyrkulacji północno-zachodniej, 
magnezu i wapnia przy cyrkulacji wschodniej. Badania 
wykazały, Ŝe ładunki wszystkich badanych 
zanieczyszczeń były mniejsze lub zbliŜone do 
obserwowanych w latach poprzednich. Stwierdzono 
równieŜ zmniejszenie kwasowości opadów. 
 

1.8. Infrastruktura techniczna w rezerwacie i na jego 
obrzeŜach 
 

Infrastruktura techniczna rezerwatu jest uboga. Przez 
środek rezerwatu biegnie utwardzona, lecz wyboista, 
droga wywozowa wchodząca w całą sieć podziału 
powierzchniowego Obrębu śytkiejmy. Na przecięciu drogi 
z rzeczką Czerwona Struga znajduje się betonowy 
mostek, zbudowany przed II wojną światową. 
 

1.9. Opis dotychczas wykonanej ochrony 
 

Niniejszy plan ochrony rezerwatu Czerwona Struga jest 
trzecim z kolei planem określającym zasady gospodarki 
rezerwatowej. Pierwszy plan został sporządzony na lata 
1975-1984. Przewidywał on odnowienie zrębu na 
powierzchni 0,51 ha oraz podsadzenia podokapowe w 
płazowinie w oddz. 196. Zalecono wówczas usuwanie drzew 
chorych i wywrotów świerkowych, groŜących rozmnoŜą 
szkodliwych owadów. W ramach planu Nadleśnictwo 
prowadziło cięcia sanitarne i przygodne w oddz. 196g oraz 
197d z pozyskaniem 8 m3 grubizny netto. 

Następny plan sporządzony na lata 1984-1993, 
przewidywał wykonanie cięć sanitarnych na ogólnej 
powierzchni 1,90 ha, z orientacyjną masą 20 m3 grubizny 
brutto oraz trzebieŜy wczesnych na powierzchni 0,25 ha z 
pozyskaniem około 2 m3 grubizny brutto. Zalecono 
wówczas usuwanie wyłącznie drzew chorych jako siedlisk 
szkodliwych owadów oraz wiatrołomy i wiatrowały, z 
pozostawianiem wszystkich drzew dziuplastych i posuszu 
jałowego. Prace zrywkowe naleŜało wykonać przy pomocy 
sprzęŜaju konnego, zimą przy duŜej pokrywie śnieŜnej. Z 
informacji uzyskanych w Nadleśnictwie Gołdap oraz 
obserwacji terenowych naleŜy wnosić, Ŝe zalecenia 
ochronne zostały wykonane. 

Działania ochronne administracji leśnej prowadzone w 
rezerwacie Czerwona Struga, w okresie ostatnich 25 lat, 
naleŜy ocenić pozytywnie. Uzasadnienie tej oceny 
znajduje się w dalszej części operatu. Tu naleŜy 
podkreślić, Ŝe pomimo licznych klęsk wiatrołomów, które 
nawiedziły tak całą Puszczę, jak i obrzeŜa rezerwatu, 
wszystkie podstawowe cele ochrony zostały zachowane. 
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2. Warunki przy rodniczo-geograficzne 
 

2.1. Środowisko geograficzne 
 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski 
(Kondracki J., 1998), omawiany obszar połoŜonyjest na: 
  - NiŜu Wschodniobałtycko-Białoruskim - 84, 
  - w Prowincji Pojezierza Wschodniobałtyckiego - 842, 
  - w Podprowincji Pojezierza Litewskiego - 842.7, 
  - w Makroregionie Puszczy Rominckej - 842.71. 

Obszar ten rozciąga się między Gołdapią w Polsce a 
jeziorem Wisztynieckim na pograniczu litewsko-rosyjskim. 
Makroregion dzieli się na dwa mikroregiony Nieckę 
Gołdapską, połoŜoną wokół jeziora Gołdap i Lasy 
Rominckie. 

Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski (Trampler T. 
i inni, 1990) umiejscawia rezerwat w II Krainie Mazursko-
Podlaskiej, w Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego, w 
Mezoregionie Pojezierza Ełcko-Suwalskiego. W 
mezoregionie dominuje krajobraz pagórkowaty pojezierny. 
Przy północnej granicy mezoregionu połoŜony jest silnie 
pagórkowaty teren Puszczy Rominckiej, charakteryzujący 
się Ŝyznymi siedliskami i duŜym udziałem drzewostanów 
świerkowych. 

Rezerwat połoŜony jest w Puszczy Rominckiej, 
rozciągającej się między Gołdapią a śytkiejmami. Puszczę 
przecina granica państwowa. Północna część Puszczy 
naleŜy do Rosji. PołoŜenie rezerwatu Dziki Kąt 
wyznaczają następujące współrzędne. 
  - długość geograficzna wschodnia 22° 32, 
  - szerokość geograficzna północna 54° 19. 
 

2.2. Klimat 
 

Rezerwat Czerwona Struga jest połoŜony w regionie 
klimatycznym Mazursko-Podlaskim (Woś A., 1999), w 
jednym z najchłodniejszych miejsc w Polsce. Dominują tu 
kontynentalne cechy klimatu, a więc stosunkowo niska 
temperatura powietrza, duŜa jej amplituda i przewaga 
opadów letnich nad zimowymi. Region ten cechuje 
równieŜ duŜa zmienność pogody z dnia na dzień i z roku 
na rok. Omawiany obszar odznacza się krótkim latem oraz 
długą i mroźną zimą. 

Z wieloletnich obserwacji (1951-1980) na stacji IMGW w 
Suwałkach wynika, Ŝe okres wegetacyjny trwa średnio 160 
dni, przymrozki występują najczęściej przez 130 dni w roku. 
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń z przeciętną 
temperaturą około -5,4°, najcieplejszym lipiec z temperatur ą 
+17,0°. W okresie tym rozpi ętości temperatur sięgały od - 39° 
zimą do +34° latem. Du Ŝą zmienność roczną cech 
klimatycznych, zwłaszcza opadów, potwierdzają dane z 
pomiarów Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska 
Puszcza Borecka w Diablej Górze (Degórska A., Prządka Z., 
ŚnieŜek T., śarska B., 1996). 

Średnie usłonecznienie dobowe nie przekracza 4,5 
godziny, roczne usłonecznienie -1648 godzin. Najbardziej 
usłonecznionym miesiącem jest czerwiec - 8,9 godz, 
najmniej słonecznym miesiącem jest grudzień - około 1 
godziny (GUS. 1998). 

Dominują wiatry z kierunków zachodnich, południowo-
zachodnich i południowo-wschodnich. Średnia roczna 
prędkość wiatrów wynosi 3,7 m/s, jednak zdarzają się 
często wiatry o sile huraganu. 

Suma roczna opadów wynosiła przeciętnie w latach 
1981-1990: 581 mm, w latach 1991 -1995: 587 mm. Są to 
wartości zbliŜone do przeciętnej sumy opadów dla całej 
Polski. Opady występują średnio przez 163 dni w roku, 
przy czym wyraźnie dominują opady letnie - 62%. 
Pokrywa śnieŜna pojawia się często juŜ w listopadzie i 
trwa niekiedy aŜ do maja, utrzymując się przez 90 - 100 
dni (GUS. 1998). 
Znaczny wpływ na lokalną modyfikację klimatu wywiera 
las. Zaznacza się to między innymi w zmniejszeniu 
prędkości wiatru i zwiększeniu wilgotności względnej 
powietrza. Ze względu na zmniejszone napromieniowanie, 
w lesie dłuŜej zalega pokrywa śnieŜna, a do dna lasu 
dochodzi tylko część opadów atmosferycznych (Obmiński 
Z. 1977). Podstawowe wskaźniki klimatyczne 
zamieszczono w części dokumentacyjnej operatu. 
 

2.3. Stosunki wodne 
 

Obszar całej Puszczy Rominckiej leŜy w dorzeczu 
Pregoły, w zlewni niŜszego rzędu rzeki Węgorapy. Na 
południe od granic Puszczy przebiega dział wodny pomiędzy 
Biebrzą, dopływem Narwi a Węgorapą. Teren Puszczy 
przecina szereg rzeczek i strumieni, często bez nazwy. Do 
najwaŜniejszych cieków naleŜą: Jarka, Gołdapa, Błędzianka i 
najbliŜej rezerwatu płynąca Bludzia. Bludzia wypływa z 
jeziora Przeroś! i wpada do Błędzianki w pobliŜu granicy 
państwowej. Dopływem Błędzianki jest równieŜ śytkiejmska 
Struga, która wypływa z niecki wytopiskowej na południowy 
zachód od śytkiejm, wije się wzdłuŜ granicy Państwa i wpada 
do Błędzianki juŜ za granicą. Błędzianka wypływa z jeziora 
Wersele, jest dopływem Pisy, która wpływa do Pregoły i z nią 
do Bałtyku. 

Przez rezerwat przepływa strumień Czerwona Struga 
tworzący liczne meandry. Strumień ten miejscami 
okresowo wysycha, w okresie ulewnych deszczów 
gwałtownie przybiera. W części wschodniej rezerwatu dno 
strumienia jest piaszczyste. Na zachód od mostku, tam 
gdzie strumień płynie w głębokim jarze, dno wyścielone 
jest brunatno zabarwionymi kamieniami i grubym Ŝwirem. 
W tej części rezerwatu koryto strumienia przegradzają 
liczne zwały starych zmurszałych drzew. W części 
wschodniej rezerwatu z podnóŜa stromych wyniesień 
morenowych wypływają wody między warstwowe. Tworzą 
one charakterystyczne źródliska. 

Wody gruntowe w rezerwacie występują płytko od 30 - 
160 cm. W ostatnich latach obserwuje się znaczny spadek 
poziomu wód gruntowych ze względu na powtarzające się 
długotrwałe susze. 

W pobliŜu rezerwatu leŜy szereg jezior, z których 
największymi są: Czarne, Gołdap, Pobłędzie, Boczne, 
Stańczyki, Sumowo Górne i Sumowo Dolne (Atlas 
hydrologiczny Polski 1986). 

Podział hydrograficzny Puszczy Rominckiej i okolic 
przedstawia ryc. 2. 
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2.4. Ukształtowanie geomorfologiczne 

 
Puszcza Romincka, usytuowana na wyraźnym 

obniŜeniu pomiędzy Garbem Szeskim i Garbem WiŜajn, 
stanowi dobrze wyodrębniający się region na Pojezierzu 
Litewskim, którego polska część nazywana jest 
Pojezierzem Suwalskim lub Suwalsko-Augustowskim. Na 
obszarze tym zalegają utwory czwartorzędowe o 
miąŜszości do 200 m. Rzeźba północnej części Pojezierza 
Suwalskiego została ostatecznie uformowana w fazie 
pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego (Krzywicki T., 1990), 
lub jak podaje Ber (2000) w zasięgu lądolodu 
zlodowacenia Wisły. 

Opracowanie Bera (2000) dotyczące osadów 
plejstoceńskich północno-wschodniej Polski wskazuje, Ŝe 
na omawianym obszarze w świetle dotychczasowych 
wyników badań litologiczno-petrograficznych wyróŜniono 8 
do 11 poziomów glacjalnych związanych z 8 
zlodowaceniami: Narwi, Lidy, Sanu, Wilgi, Liwca, Odry, 
Warty i Wisły. Palinologicznie zostały udokumentowane 
osady organiczne tylko dwóch interglacjałów 
mazowieckiego i eemskiego. Współczesna powierzchnia 
omawianego obszaru została ostatecznie ukształtowana 
wskutek deformującej, glacitektonicznej działalności 
lądolodu zlodowacenia Wisły (Ber A., 2000). Deformacje 
te wywołane były naciskami lądolodu, statycznym 
(uzaleŜnionym od ukształtowania powierzchni starszych 
epok geologicznych) i dynamicznym (poziomym spływem 
lądolodu). One to spowodowały festonowe ukształtowanie 
powierzchni. Tak więc, jak wskazuje Ber (2000), na 
współczesne ukształtowanie powierzchni największy 
wpływ wywarły: akumulacyjna i burząca działalność 
lodowca, budowa geologiczna, struktury tektoniczne i 
prawdopodobnie ukształtowanie starszego podłoŜa. Autor 
uwaŜa, Ŝe mniejszy wpływ miały akumulacyjna i erozyjna 
działalność wód fluwioglacjalnych i zastoiskowych. 

Obszar północnej Suwalszczyzny obejmuje 
wysoczyznę morenową z licznymi rynnami 
polodowcowymi oraz obniŜenie Puszczy Rominckiej 
wypełnione w znacznej części osadami 
wodnolodowcowymi (Krzywicki T., 1990). Wysoczyzny 
morenowe o wyniesieniu 170-220 m n.p.m. zajmują 
znaczne obszary Puszczy Rominckiej. Towarzyszą im 
formy utworzone w strefie martwego lodu, głównie niecki 

wytopiskowe. Jedną z nich jest duŜa (4,5 x 1,5 km), silnie 
zatorfiona misa wytopiskowa rezerwatu Mechacz Wielki. 
Znacznie mniejszą nieckę stanowi obniŜenie w 
południowej części rezerwatu Boczki. 

Znaczne obszary zajmują równiny sandrowe i utwory 
wodnolodowcowe. W Puszczy Rominckiej znajduje się duŜy 
obszar sandru, rozciągnięty wzdłuŜ doliny Błędzianki. Jest to 
obszar lekko pagórkowaty o wysokościach 155-180 m n.p.m. 
W obrębie sandru znajduje się szereg średnich i duŜych form 
kemowych. Formy te mają zróŜnicowaną wysokość (20-30 m 
wysokości względnej) i kształt owalu (Krzywicki T., 1990). 
Terasy kemowe zbudowane z iłów i mułków przykrytych 
niewielkiej miąŜszości piaskami wodnolodowcowymi 
występują nad rynną Błędzianki. Wznoszą się one na 
wysokości 162-175 m n.p.m. i osiągają długość około 4 km. 

W omawianym krajobrazie wyraźnie zaznacza się 
subglacjalna rynna rzeki Błędzianki. Ma ona szerokość 
150-700 m i tylko w okolicach wsi Błędziszki i na północ 
od Stańczyk zwęŜa się do kilkudziesięciu metrów. W tych 
miejscach rzeka tworzy przełomy o stokach dochodzących 
do 40 m wysokości względnej. W niektórych miejscach 
(np. w rejonie wiaduktu kolejowego w Stańczykach) w 
rynnie Błędzianki zarysowują się wcięcia erozyjne poniŜej 
których rzeka tworzy wąski taras zalewowy. Do form 
pochodzenia rzecznego naleŜy zaliczyć słabo zarysowaną 
dolinę rzeki śytkiejmska Struga o szerokości 120-150m i 
głębokości 1-2 m. Podobną formę tworzy dolina Bludzi. 

Dolinki, parowy i młode rozcięcia erozyjne na terenie 
Puszczy Rominckiej występują pospolicie. Jednym z 
młodszych rozcięć erozyjnych jest wyraźnie zaznaczona 
dolina Czerwonej Strugi (na terenie której połoŜony jest 
omawiany rezerwat) oraz dolinki innych, mniejszych, 
strumieni puszczańskich (Krzywicki T., 1990). Ze względu 
na znaczne zróŜnicowanie powierzchni mają one 
charakter parowów i głębokich rozcięć erozyjnych w 
wysokościach względnych rzędu 10-20 m. Erozyjny 
charakter tych form podkreślają leŜące w ich dnie, 
wypłukane z glin morenowych kamienie i głazy narzutowe. 

Teren rezerwatu wzniesiony jest przeciętnie od 162 m 
w części wschodniej do 175 m n.p.m. w części zachodniej. 
Deniwelacje lokalne w zachodniej części rezerwatu 
sięgają 20 m. 

Budowę geologiczną Puszczy Rominckiej i okolic 
przedstawia ryc. 3 
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2.5. Gleby rezerwatu 

 
Na terenie rezerwatu wyróŜniono 5 podtypów gleb. Są 

to: gleby gruntowo-glejowe, torfowo-murszowe, 
deluwialne, szarobrunatne i czarne ziemie zdegradowane. 

Największą powierzchnię zajmują gleby gruntowo-
glejowe, rozmieszczone po obu stronach potoku Czerwona 
Struga. Gleby te wykształciły się najczęściej z piasków 
gliniastych lekkich, warstwowanych piaskiem luźnym 
Ŝwirowatym, niekiedy Ŝwirem piaszczystym. W miejscach 
silnego spływu powierzchniowego materiałem budulcowym 
są gliny lekkie. Poziom wód gruntowych w roku 1974 wahał 
się na poziomie 40 - 60 cm. W następnym 10-leciu obniŜył 
się i obecnie waha się w zaleŜności od pory roku od 80 cm 
do 120 cm. Gleby gruntowo-glejowe to gleby słabo kwaśne. 
W poziomie próchnicznym pH w H2O wynosi około 5,0, w 
skale macierzystej wzrasta do 7,0. Budowa typowego profilu 
gleb opadowo-glejowych przybiera następującą postać: 
 

A - Gfe - G1 - G2 - G3. 
 

Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują czarne 
ziemie zdegradowane o budowie profilu: Aa - Bbr - C. Są 
to gleby wytworzone najczęściej z piasków gliniastych 
lekkich. W skale macierzystej występują utwory pyłowo 
piaszczyste. Poziom wód gruntowych latem 2000 r 
wynosił około 150 cm. 

Na niewielkiej powierzchni, w obniŜeniach terenowych 
występują gleby torfowo-murszowe, o miąŜszości utworu 
organicznego do 90 cm. W podłoŜu zalegają utwory 
pyłowo-piaszczyste. 

W oddz. 196 na niewielkiej powierzchni spotykane są 
gleby deluwialne brunatne wytworzone z piasków 
gliniastych lekkich. Podobnie jak w poprzednio opisanych 
glebach w podłoŜu występuje utwór pyłowo piaszczysty. 

Na niewielkich powierzchniach spotykane są 
niewielkie płaty gleb szarobrunatnych o budowie profilu: 
 

ABbr - Bbr - Cgg. 
 

Są to gleby lekkie wytworzone z piasków gliniastych 
lekkich. 

Uzupełnieniem opisu gleb rezerwatu są opisy 
odkrywek i wierceń glebowych zamieszczone w części 
dokumentacyjnej rezerwatu. Przestrzenne rozmieszczenie 
gleb ilustruje załączona mapa gleb w skali 1:5000. 
 

2.6. Flora i roślinność rezerwatu 
 

Flora rezerwatu CZERWONA STRUGA liczy ponad 100 
gatunków. Latem 2000 roku stwierdzono obecność 91 
gatunków roślin, w tym: 12 drzew, 9 krzewów, 64 zioła i 6 
mszaków. Alfabetyczny spis roślin przedstawia lista, 
zamieszczona w części III. W ramach prac 
fitosocjologicznych wykonano w lipcu 2000 r. 10 zdjęć 
florystycznych, które zgrupowano w tabele. Dla porównania 
podano stałość dla poszczególnych gatunków, jaką osiągały 
one w 1984 r. i podobnie wartość systematyczną „D" dla 
poszczególnych grup syngenetycznych, pozwalającą ocenić 
znaczenie tej grupy w konkretnym zespole. 

Oceniając zbiorowiska leśne zaznaczyć naleŜy, Ŝe 
skład drzewostanu, w okresie 1984 -2000 r., nie zmienił 
się w sposób istotny, a zatem oddziaływanie 
poszczególnych gatunków drzew na całą roślinność jest 
podobny. Przedstawia go poniŜsze zestawienie. 

 
 
 
 

 
1984 r. 2000 r. Gatunek 

drzewa m3 brutto % m3 brutto % 
Olsza czarna 305 51,9 370 58,7 
Świerk 

pospolity 144 25,0 20 3,2 

Jesion 64 10,9 100 15,9 
Lipa 53 9,0 135 21,4 

Wiąz, Grab 8 1,3 5 0,8 
Brzozy 7 1,2 - - 
Klon 4 0,7 - - 

Razem 585 100,0 630 100,0 
 

Odnotować naleŜy, Ŝe zwiększył się ogólny zapas 
drewna w rezerwacie. Stosunkowo najsilniej powiększył 
się zapas grabu, bo z 8,7% do 12,2% ogólnego zapasu. 
Pozostałe gatunki, oprócz świerka, który zmniejszył swój 
udział wskutek wiatrołomów, zachowały podobne 
proporcje przyrostu. 

Na obszarze rezerwatu występują dwa zespoły leśne: 
łęg wiązowo-jesionowy Fraxino-Ulmetum i łęg 
gwiazdnicowy Stellario-Alnetum. 
 

Fraxino - Ulmetum (tabela I) 
 
Łęg wiązowo-jesionowy wykształcił się na stromych 

stokach doliny strumienia. Drzewostan tworzy olsza 
czarna i jesion, ze znaczną domieszką lipy drobnolistnej, 
wiązu, grabu, klonu i świerka oraz jednostkową brzozy 
brodawkowatej. 

Piętro krzewów, o niskim stopniu pokrycia, 
zdominowały podrosty i naloty gatunków budujących 
drzewostan oraz nieliczne egzemplarze kaliny, trzmieliny, 
wiciokrzewu, jarzębiny, leszczyny i dębu. 

Runo leśne, o typowo zielnym charakterze, tworzą 
występujące z duŜymi stałościami gatunki łęgów i grądów 
niskich. Główną rolę odgrywają tu: Matteucia 
struthiopteris, Stellaria nemorum, Mercurialis perennis, 
Stachys sylvatica, Equisetum pratense, Galium odoratum, 
Milium effusum, Brachypodium sylvaticum, Anemone 
nemorosa, Galeobdolon luteum, Asarum europaeum, 
Aegopodium podagraria i Pulmonaria obscura. 

Udział mchów jest znikomy. W niektórych płatach dość 
znaczny jest udział Plagiomnhim undulatum. 

Zdecydowanie wyróŜniającą się grupą roślin są gatunki 
charakterystyczne klasy Querco-Fagetea. Ich udział, w 
okresie 1984-2000, wzrósł z 34,71% do 43,26%. Znaczną 
pozycję w tej grupie mają rośliny związku Alno-Padion, które 
sytuują zespół wśród łęgów. Pozostałe grupy syngenetyczne 
utrzymały się na podobnym jak w 1984 roku poziomie. 
PowyŜsze zjawiska świadczą o stabilizacji zespołu. 
 

Stellario - Alnetum (tabela II) 
 

W miejscach płaskich, okresowo zalewanych wodą, 
przez płynący w pobliŜu strumyk, wytworzył się zespół 
łęgu gwiazdnicowo-olszowego. 
Silnie przerzedzony drzewostan tworzy olsza czarna, z 
nieznaczną domieszką jesionu, wiązu i świerka. 

W warstwie krzewów pojedynczo występują gatunki 
tworzące drzewostan oraz klon, porzeczki i jarzębina. 

Warstwa ziół jest dobrze rozwinięta. Budują ją głównie 
gatunki związku Alno-Padion i klasy Querco-Fagetea. 
NajwyŜszym stopniem pokrycia charakteryzują się: Stellaria 
nemorum, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis, 
Matteucia struthiopteris, Equisetum pratense, Aegopodium 
podagraria, Stellaria holostea, Milium effusum, Galium 
odoratum, Galeobdolon luteum, Equisetum sylvaticum, 
Anemone nemorosa i Adoxa moschatelina. Wśród gatunków 
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towarzyszących dominuje Urtica dioica, Geum rivale, 
Geranium robertianum i Ranunculus repens. 

Słabo rozwiniętą warstwę mchów najczęściej 
reprezentuje Plagiomnium undulatum. 

Głównym elementem roślinności zespołu są gatunki 
łęgowe i grądowe, o współczynniku „D" osiągającym 
wartość 37,04%. Ich wartość ekologiczna wzrosła, w 
porównaniu z 1984 r, o prawie 14 punktów procentowych, 
kosztem gatunków klasy Molinio-Arrhenatheretea (spadek 
z 16,10% do 10,16%) i „innych" (spadek z 23,67% do 
16,88%). Wzrósł teŜ udział olszy we wszystkich piętrach 
drzewostanu. Pozostałe grupy syngenetyczne nie zmieniły 
w sposób istotny swego stanu posiadania. 

Roślinność rezerwatu Czerwona Struga jest w duŜym 
stopniu naturalna. Wykazuje ona niekiedy tendencję do 
„grądowienia", co jest zrozumiałe w okresie występujących 
susz klimatycznych i spadku poziomu wód gruntowych. 
Zbiorowiska złoŜone są z miejscowych gatunków o dobrze 
zachowanej strukturze i kompozycji gatunkowej, z lokalnymi 
śladami działalności człowieka. Skład gatunkowy 
drzewostanów odpowiada wzorcom lasów uwaŜanych za 
naturalne. 
 

2.7. Rośliny chronione i rzadkie 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia  
6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. Nr 41/1995, poz. 214) następujące gatunki roślin 
objęte są ochroną ścisłą: 

Daphne mezereum 
Matteucia struthiopteris 

 
Ponadto taką formą ochrony powinny być objęte 

wszystkie występujące w rezerwacie grzyby i porosty. 
Ochroną częściową objęte są: 

Frangula alnus 
Ribes nigrum 
Viburnum opulus 
Asarum europaeum 
Galium odoratum 

 
Z gatunków rzadkich na uwagę zasługują: Adoxa 

moschatelina, Alliaria petiolata, Anemone ranunculoides, 
Polygonatum verticillatum, Ranunculus cassubicus i 
Thalictrum aquilegifolium. 
 

2.8. Fauna 
 

JuŜ od dawna Puszcza Romincka była terenem 
polowań cesarzy niemieckich, a w latach późniejszych był 
podporządkowany urzędowi łowieckiemu w Berlinie. 
Gospodarka w Puszczy została podporządkowana 
łowiectwu. Do dziś osobniki miejscowej populacji tego 
gatunku mają wyjątkowo duŜe poroŜa, co przyczyniło się 
do wydzielenia przez myśliwych odrębnej populacji jelenia 
rominckiego. 

Z obserwacji potocznych oraz badań stanu zwierzyny 
prowadzonych przez nadleśnictwo wynika, Ŝe licznie 
występują tu duŜe ssaki takie jak: łoś (Alces alces), jeleń 
(Cerws elaphus), sarna (Capreolus capreolus), oraz dzik 
(Sus scrofa). Sąsiedztwo Puszczy Boreckiej sprawia, Ŝe 
gatunkiem przechodnim jest Ŝubr (Bison bonasus). W 
Puszczy licznie występuje lis (Vulpes vulpes), jenot 
(Nyctereutes procyonoides) i wydra (Lutra lutra). Często 
spotykanym gatunkiem jest wilk (Canis lupus), mniej 
liczna jest populacja rysia (Felis lynx). śyje tu liczna 
populacja bobrów (Castor fiber), moŜna spotkać takŜe 
bardzo rzadkiego w tym regionie geograficznym zająca 
bielaka (Lepus timidus). Z mniejszych zwierząt naleŜy 

odnotować licznie występujące kuny (Martes matres), 
borsuki (Meles meles), piŜmaki (Ondatra zibetica) oraz 
zwiększające z roku na rok populacje norek. 

Do najbardziej interesujących gatunków ptaków 
zamieszkujących w Puszczy Rominckiej naleŜy zaliczyć: 
rybołowa (Padin haliaetuso) orlika krzykliwego (Aguila 
pomarina), bociana czarnego (Ciconia nigra), Ŝurawia 
(Grus grus), włochatkę (Aegolius funereus), dzięcioła 
białogrzbietego (Dendrocopus leucotos), wąsatkę 
(Panurus biarmicus), kanię rudą (Milvus milvus), kanię 
czarną (Milvus migrans). Na sąsiadujących z Puszczą 
jeziorach spotkać moŜna świstuna (Anas penelope), 
nurogęś, (Mergus merganser), rybitwę czarną (Chlidonias 
niger), bąka (Botaunts stellaris) i wiele innych bardziej 
popularnych gatunków. 

Z rzadkich gatunków ryb naleŜy wymienić sieję 
(Coregonus lavaretus) sielawę (Coregonus albula), 
głowacza białopłetwego (Cottus gobio), głowacza 
prętopłetwego (Cottus poecillopus) oraz troć jeziorową 
(Salmo trutta). W bystrych potokach puszczańskich 
występują gatunki czystych wód: pstrąg (Salmo trutta 
morpha fario), strzębla potokowa (Phoxinus phoxmus) i 
lipień (Thymallus thymallus). 

Z małŜy naleŜy wymienić, rzadką i typową dla czystych 
wód skójkę gruboskorupową (Unio crassus), występującą 
w Błędziance i Bludzi oraz coraz rzadszego raka 
szlachetnego (Astacus astacus). 

Największymi osobliwościami wśród bezkręgowców są 
Ŝyjące w Puszczy Rominckiej: chroniony górski motyl 
niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne) okazały 
chrząszcz wynurt (Ceruchus chryzomelinus) oraz typowa dla 
torfowisk wysokich ćma (Boloria aquilonaris). NaleŜy 
podkreślić, Ŝe podobnie jak w sąsiedniej Puszczy Boreckiej, 
istotny wpływ na stan zdrowotny drzewostanów liściastych 
Puszczy i rezerwatu mają zwójka zieloneczka (Tortix 
viridana) i miernikowce (Openophtera brumata, Openophtera 
boreata i Hibernia defoliata). Z grupy szkodników wtórnych 
istotne znaczenie dla drzewostanów liściastych mają: rębacz 
szary (Rhagium mordax), ścigi (Phymatodes almi i 
Phymatodes testaceus), rzemlik plamisty (Saperda scalaris), 
ogłodek dębowiec (Scolytus intricatus) i paśnik pałączasty 
(Phagonotus arcuatus). W drzewostanach świerkowych 
licznie spotykany jest kornik drukarz (Ips typographus), 
rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus), polesiak 
obramowany (Hylurgopos palliatus), czterooczek świerkowy 
(Polygraphus polygraphus) i ściga lśniąca (Tetropium 
castaneum). W starodrzewiach sosnowych najwięcej szkód 
wyrządza cetyniec większy (Blastophagus piniperda) rębacz 
pstry (Rhagium inquisitor), drwalnik paskowany 
(Trypodendron lineatum) i tycz cieśla (Acanthocimts aedilis) 
(Kolk J. 1984-1987). 

W odniesieniu do innych grup świata owadziego brak 
jest danych w literaturze fachowej. NaleŜy przypuszczać, 
Ŝe występują tu (podobnie jak w sąsiedniej Puszczy 
Boreckiej) rzadkie i chronione gatunki entomofauny. 

Na stan fauny puszczańskiej rzucają światło równieŜ 
coroczne inwentaryzacje zwierzyny prowadzone przez 
administrację Nadleśnictwa Gołdap. Inwentaryzacje 
prowadzone są poprzez liczenie tropów na transektach 
oraz obserwacje całoroczne wykonywane przez słuŜbę 
leśną. Wyniki ustalenia liczebności zwierzyny w obwodach 
łowieckich 5,6,7, wg stanu na 31.03.2000r. przedstawiają 
się następująco: łosie - 20 szt, jelenie - 210 szt, sarny  
130 szt, dziki - 110 szt, wilki - 9 szt, rysie - 3 szt, borsuki - 
45 szt, kuny - 60 szt, lisy - 90 szt, zające 240 szt, bobry - 
360 szt, jenoty, 75 szt, norki - 60 szt, piŜmaki - 60 szt, 
jarząbki - 120 szt, kuropatwy - 20 szt. W ostatnich latach 
obserwuje się wzrost liczebności bobrów, wilków, norek i 
lisów, zmniejsza się populacja zajęcy i piŜmaków. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12369 - 

Wykaz ssaków Puszczy Rominckiej zamieszczony jest 
w części dokumentacyjnej elaboratu. 
 

3. Opis siedlisk i drzewostanów  
 
3.1. Siedliskowe typy lasu 

 
Inwentaryzacja przyrodnicza rezerwatu Czerwona 

Struga wykazała, Ŝe występują tu 2 siedliskowe typy lasu: 
las wilgotny i ols jesionowy. Powierzchniowy i masowy 
rozkład siedlisk wg trzech ostatnich inwentaryzacji 
przedstawia poniŜsze zestawienie oraz ryciny Nr 4 i 5. 
 
Tabela 2. Powierzchniowy i masowy rozkład siedlisk wg 
trzech ostatnich inwentaryzacji 
 

Stan na 1.10.1974 Stan na 1.01.1984 Stan na 1.01.2001 
Typ 

siedliska pow 
w ha % 

zapas 
w m3 % 

pow 
w ha % 

zapas 
w m3 % 

pow 
w ha % 

Zapa
s w 
m3 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Lw 3,22 100,0 324 100,0 2,66 82,6 535 91,5 2,66 82,6 545 86,5 
OlJ - - - - 0,56 17,4 50 8,5 0,56 17,4 85 13,5 

Razem 3,22 100,0 324 100,0 3,22 100,0 585 100,0 3,22 100,0 630 100,0 

 
Ryc. 4. Powierzchniowe zróŜnicowanie siedlisk w 

rezerwacie Czerwona Struga w latach 1975,1984 i 2001 
   100,0 

 
 
Ryc. 5. Miąszościowe zróŜnicowanie siedlisk w rezerwacie 

Czerwona Struga w latach 1975,1984 i 2001 

 
 

Analizując zmiany siedlisk rezerwatu na przestrzeni 
ostatnich 25 lat, naleŜy stwierdzić, ze nie zaszły tu Ŝadne 
istotne zmiany. WyróŜniony w ostatnim planie bór mieszany 
bagienny, wskutek postępującej mineralizacji złóŜ torfowych, 
został zaliczony do lasu mieszanego bagiennego. 
Nieznacznie zmniejszył się masowy udział boru bagiennego 
w ogólnym zapasie drzewostanów rezerwatu. 
 

3.2. Skład gatunkowy i zapas drzewostanów 
 

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, Ŝe na terenie 
rezerwatu występują jeden gatunek panujący - olsza oraz 
8 gatunków występujących w formie jednostkowej lub 
grupowej domieszki. Są to: dąb szypułkowy, lipa 
drobnolistna, brzoza brodawkowata, świerk pospolity, wiąz 
szypułkowy, klon zwyczajny, jesion wyniosły i grab 
pospolity. W rezerwacie nie występują gatunki obce. 

Powierzchniowy udział gatunków panujących wg trzech 
ostatnich inwentaryzacji (w okresie ostatnich 25 lat) 
przedstawia poniŜsze zestawienie i ryciny Nr 6 i 7. 
 

Tabela 3. Powierzchniowe i miąŜszościowe 
zróŜnicowanie drzewostanów rezerwatu Czerwona Struga 
według gatunków panujących w latach 1975 1984 i 2001. 

 
Stan na 1.10.1974 Stan na 1.0 1.1984 Stan na 1.01.2001 

Gatunek 
panujący pow 

w ha % 
zapas 
w m3 % 

pow w 
ha % 

zapas 
w m3 % 

pow w 
ha % 

zapas 
w m3 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ol 2,71 84,2 297 91,7 3,22 100,0 585 100,0 3,22 100,0 630 100,0 
Db 0,51 15,8 27 8,3 - - - - - - - - 
Razem 3,22 100,0 324 100,0 3,22 100,0 585 100,0 3,22 100,0 630 100,0 

 
Ryc. 6. Powierzchniowe zróŜnicowanie drzewostanów w 

rezerwacie Czerwona Struga według gatunków 
panujących w latach 1975,1984 i 2001 

 
 

Ryc. 7. MiąŜszościowe zróŜnicowanie drzewostanów w 
rezerwacie Czerwona Struga według gatunków 

panujących w latach 1975, 1984 i 2001 

 
 

Ogólny zapas drzewostanów rezerwatu wynosi 16544 m3 
grubizny brutto. W okresie ostatnich 25 lat, pomimo częstych 
wiatrów huraganowych, wzrósł on o 2239 m3, a więc o 
15,7%. Gatunkiem panującym w drzewostanach rezerwatu, 
zarówno w odniesieniu do powierzchni jak i zapasu jest 
sosna, odpowiednio 58,1% i 68,6 %. Na pozostałej 
powierzchni występują drzewostany z panującym świerkiem. 
Przeciętny zapas drzewostanów wynosił: 

stan na 1.10.1975 r. - 432 m3/ha, 
stan na 1.01. 1984 r. - 407 m3/ha, 
stan na 1.01. 2001 r. - 495 m3/ha. 

 
NajwyŜszy zapas drzewostanów wykazują 

drzewostany z panującą sosną - 582 m3/ha oraz 
drzewostany świerkowe - 368 m3/ha. 

W układzie gatunków rzeczywistych największy udział 
w budowie drzewostanów ma świerk - 53,8% oraz sosna - 
45,4%. Pozostałe gatunki mają charakter jednostkowej 
domieszki ( tabela poniŜej). Na przestrzeni ostatnich 25 lat 
udział procentowy gatunków tworzących drzewostany był 
podobny. Świadczy to o duŜej stabilności ekosystemów 
leśnych rezerwatu Dziki Kąt. 

Skład gatunkowy drzewostanów rezerwatu wg 
gatunków rzeczywistych na przestrzeni ostatnich 25 lat 
przedstawia się następująco: 
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Tabela 4. ZróŜnicowanie składu gatunkowego drzewostanów 
według gatunków rzeczywistych w rezerwacie Czerwona Struga 
w latach 1975, 1984 i 2001. 

Stan na 1.10.1974 Stan na 1.01.1984 Stan na 1.01.2001 
Gatunek zapas w 

m3 
% Zapas w 

m 
% Zapas w 

m3 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
Olsza 215 55,6 305 51,9 370 58,7 
Lipa 40 10,3 53 9,0 135 21,4 
Jesion 38 9,8 64 10,9 100 15,9 
Świerk 82 21,2 144 25,0 20 3,2 
Wiąz 7 1,8 8 1,3 5 0,8 
Brzoza - - 7 1,2 - - 
Klon 5 1,3 4 0,7 - - 
Razem 387 100,0 5,85 100,0 630 100,0 

 
Ryc. 8. MiąŜszościowe zróŜnicowanie drzewostanów w 

rezerwacie Czerwona Struga według gatunków rzeczywistych w 
latach 1975, 1984 i 2001 

 
 

3.3. Struktura klas wieku 
 

W rezerwacie dominują drzewostany młodszych klas 
wieku (25-55 lat) - 2,13 ha. W oddz. 196g występuje 
starodrzew olszowo-lipowy w wieku 115 lat - 1,09 ha. 
 

3.4. Fazy rozwojowe drzewostanów 
 

Pod pojęciem fazy rozwojowej (w ujęciu Leibundguta 1959 i 
Miścickiego 1994) naleŜy rozumieć typ drzewostanu występujący 
w określonym zespole leśnym wyodrębniony ze względu na 
strukturę właściwą dla danego stopnia rozwoju. W rezerwacie 
Czerwona Struga występują 2 niŜej opisane fazy rozwojowe 
drzewostanów. 

Faza drągowiny występuje na powierzchni 2,13 ha i obejmuje 
drzewostany z dominacja olszy w wieku 25-55 lat, powstałe po 
cieciach zrębowych i gniazdowych wykonanych przed utworzeniem 
rezerwatu przed utworzeniem rezerwatu. Przeciętna pierśnica drzew 
dominujących w zaleŜności od wieku waha się od 12-28 cm, stopień 
zadrzewienia wynosi 0,6 - 0,7. Roślinność runa jest dobrze 
wykształcona, lecz nieco zuboŜał w stosunku do zespołu końcowego. 
W lukach i prześwietleniach pojawiają się wartościowe podrosty 
jesionu i olszy. 

Faza optymalna późna występuje w oddz. 196 g na powierzchni 
1,09 ha. W drzewostanie VI klasy wieku dominuje olsza czarna z 
domieszką lipy i świerka. Przeciętna pierśnica drzew dominujących 
wynosi ponad 50 cm. Drzewostan jest silnie przerzedzony o 
zadrzewieniu 0,7. W dolnym piętrze występują lipa i jesion oraz w 
formie jednostkowej domieszki wiąz i świerk. W podroście dobrze 
rozwija się świerk. Runo jest w pełni wykształcone. 
 

3.5. Podstawowe procesy ekologiczne w 
drzewostanach rezerwatu 
 

Historia lasów rezerwatowych, aktualny skład gatunkowy 
drzewostanów, układ klas wieku, biodynamiczne tendencje 
rozwojowe wszystkich pięter lasu oraz wpływy zewnętrzne były 
podstawą wyróŜnienia głównych procesów ekologicznych 
zachodzących w ekosystemach leśnych rezerwatu Czerwona 
Struga. Definicje procesów ekologicznych przyjęto wg J.B. 
Falińskiego (1991). 

W trakcie prac terenowych wyróŜniono i zinwentaryzowano 
dwa podstawowe procesy ekologiczne zachodzące w 
ekosystemach leśnych rezerwatu: 
  - fluktuacja - 1,09 ha, 
  - regeneracja - 2,13 ha. 

Dominującym procesem ekologicznym występującym jest 
regeneracja. Proces ten zachodzi w drzewostanach z panującą 
olszą powstałą z samosiewu na dawnych powierzchniach po 
zrębach zupełnych i cięciach przerębowych. Objawem 
postępującej regeneracji jest wzrost udziału gatunków 
drzewiastych zbiorowisk Fraxino-Ulmetum i Stellario-Ulmetum 
oraz stopniowa stabilizacja runa tych zbiorowisk. 

W świetle definicji Falińskiego (1991) fluktuacja to proces 
nieustających zmian o róŜnym czasie trwania, występujący 
mozaikowo i nie powodujący zmian w zbiorowisku jako całości. W 
rezerwacie fluktuacji podlegają fitocenozy olszowo-lipowe 
starszych klas wieku, reprezentujące zespół Fraxino-Ulmetum. 
Fluktuacja przejawia się stopniową wymianą starszych 
komponentów drzewostanu przez osobniki młodsze tego samego 
gatunku, lub przez inne główne gatunki zbiorowiska. W 
drzewostanach występują zazwyczaj wszystkie podstawowe 
gatunki zbiorowiska, usytuowane we wszystkich piętrach lasu. W 
większości płatów dobrze wykształcona jest warstwa podrostu 
jesionu. 
 

3.6. Stan zdrowotny i predyspozycje chorobowe 
drzewostanów rezerwatu 
 

Na aktualny stan zdrowotny drzewostanów rezerwatu i 
Puszczy Rominckiej wpłynęło wiele czynników. Gospodarka 
leśna w XIX wieku, prowadzona zrębami zupełnymi, z koleją rębu 
w drzewostanach sosnowych 120-lat i świerkowym 80-lat, 
wyraźnie preferowała świerk, jako gatunek przynoszący duŜe 
korzyści materialne. 

Wysoki stan zwierzyny łownej, zwłaszcza po 1938 roku, 
spowodował duŜe szkody w odnowieniach, zarówno gatunków 
liściastych jak i w odnowieniach świerkowych. Dziś jeszcze 
spotyka się wiele świerków z martwicą boczną pni po spałowaniu 
przez zwierzynę. 

Dziś stan zdrowotny fitocenoz leśnych rezerwatu naleŜy 
określić jako zadowalający, nie odbiegający w zasadniczy sposób 
od lasów gospodarczych nadleśnictwa Gołdap. Drzewostany te 
dobrze odnawiają się z samosiewu. Istotne szkody czynią 
huraganowe wiatry i choroby grzybowe. Wiatry często o sile 
huraganu powaliły na obrzeŜu rezerwatu wiele drzew, zwłaszcza 
płytko zakorzenionych świerków. Padające złomy i wywroty oraz 
prace związane z likwidacją szkód spowodowały wiele zniszczeń 
w odnowieniach naturalnych. Z innych czynników klimatycznych 
mających wpływ na stan zdrowotny drzewostanów naleŜy 
wymienić nietypowe zimy oraz długotrwałe susze. 
 

4. Zasady ochrony rezerwatu  
 
4.1. Ogólne zasady ochrony 

 
Rezerwat Czerwona Struga utworzono w celu 

zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych 
stanowisk pióropusznika strusiego (Matteucia struthiopteris) 
na terenie Puszczy Rominckiej. Z obserwacji wynika, Ŝe 
gatunek ten znosi umiarkowane ocienienie i okresowe silne 
zalewy powierzchniowe. Dobrze rozwija się pod 
rozluźnionym okapem drzewostanu. 

Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, Ŝe większość 
lasów rezerwatu odznacza się wysokim stopniem 
naturalności. W drzewostanach dominują silnie 
zaawansowane procesy fluktuacj. Tego typu drzewostany 
nie wymagają w okresie następnych 20 lat ingerencji 
ludzkiej. Z uwagi na pojawiające się w lukach i 
prześwietleniach drzewostanu dobrze rokujące naloty i 
podrosty jesionu nie projektowano dolesiania luk i 
podsadzeń pod okapem drzewostanu. 

Zarządzenie o powołaniu rezerwatu wprowadza 
szereg istotnych ograniczeń i zakazów porządkowych 
zmierzających do zachowania zbiorowiska w stanie 
naturalnym. Do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć zakaz 
zmiany stosunków wodnych oraz pobierania uŜytków 
drzewnych nie wynikających z planu ochrony rezerwatu. 
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na zakaz zbioru owoców i 
nasion, ziół leczniczych, pozyskiwania ściółki i kopalin, 
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zanieczyszczania wody, wzniecania ognia i stosowania 
wszelkich środków chemicznych. 
 

4.2. Udostępnienie rezerwatu do zwiedzania 
 

Rezerwat Czerwona Struga wyłączony jest masowej 
penetracji turystycznej. 
 

4.3. Propozycje badań naukowych 
 

Z informacji uzyskanych od administracji Nadleśnictwa 
Gołdap wynika, Ŝe w rezerwacie Czerwona Struga nie prowadzi 
się aktualnie Ŝadnych badań naukowych. Jest to jednak obszar 
atrakcyjny dla nauki, zwłaszcza przydatny do badań 
florystycznych i faunistycznych. Obszar rezerwatu nie posiada 
badań faunistycznych. Jest to ewidentna strata dla ochrony 
przyrody. Tu mogą mieć swoje ostoje zwierzęta rzadkie i 
chronione, zwłaszcza drobne ssaki bytujące w naturalnych 
starodrzewiach oraz liczne grupy bezkręgowców. Podobnie 
sprawa wygląda z ptakami dla których zróŜnicowany teren, dobre 
zaopatrzenie w wodę i bogactwo roślinne powodują, Ŝe znajdują 
w rezerwacie unikalne ekotopy, dające schronienie gatunkom 
rzadko spotykanym w Polsce. 
 

5. Wskazania ochronne 
 

5.1. Ochrona zbiorowisk leśnych i drzewostanów 
 

W niniejszym planie ochrony pozostawia się bez 
zabiegów gospodarczo-ochronnych wszystkie zbiorowiska 
leśne i drzewostany rezerwatu Czerwona Struga na okres 
następnych 20 lat. 
 

5.2. Ochrona fauny 
 

Rezerwat powołano do ochrony stanowisk pióropusznika 
strusiego. Jest on jednak ostoją i miejscem bytowania wielu 
przedstawicieli krajowej fauny. Jej ochrona wiąŜe się z szeroko 
rozumianą stabilizacją i ochroną wszystkich podstawowych 
biocenoz rezerwatu. Ze względu na utrzymanie i ochronę pełnej 
róŜnorodności fauny szczególnie waŜne jest: 
  - wykonanie w miarę pełnej inwentaryzacji i określenie 

gatunków będących przedmiotem szczególnej troski, 
  - stabilizacja stosunków wodnych, a zwłaszcza cieku 

Czerwona Struga 
  - wzbogacenie nisz ekologicznych, w tym ochrona drzew 

murszastych, dziuplastych i martwych, 
  - ograniczenie penetracji rezerwatu i zachowanie ciszy, 
  - przestrzeganie zakazów zawartych w akcie prawnym 

powołującym rezerwat. 
 

6. Metodyka i zakres prac 
 

Plan ochrony rezerwatu Czerwona Struga wykonano na 
zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora przyrody w Olsztynie. 
Zakres prac wynikał ze zlecenia i wzajemnych uzgodnień 
pomiędzy RDLP w Białymstoku, WKP i wykonawcą niniejszego 
planu. Merytoryczną podstawą wykonania planu ochrony były: 
  - Wytyczne sporządzania planów ochrony rezerwatów 

przyrody, MOŚZNiL, Warszawa 1997, zatwierdzone do 
uŜytku słuŜbowego przez Głównego Konserwatora Przyrody, 

  - Wytyczne wykonywania zabiegów ochronnych w róŜnych 
typach rezerwatów przyrody, MOŚZNiL, Warszawa 1997, 
zatwierdzone do uŜytku słuŜbowego przez Głównego 
Konserwatora Przyrody, 

  - Ustalenia robocze pomiędzy Zleceniodawcą i Autorem planu 
ochrony. 
W opracowaniu wykorzystano dostępne opracowania naukowe, 

publikacje i operaty urządzeniowe, między innymi: 
  - plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Gołdap na lata 1995-

2004, 
  - mapy gospodarcze w skali 1:5000 z Nadleśnictwa Gołdap, 
  - mapy przeglądowe w skali 1:20000 z Nadleśnictwa Gołdap, 
  - plan urządzenia lasu rezerwatu przyrody Czerwona Struga na 

lata 1974-1984, 

  - plan urządzenia lasu rezerwatu przyrody Czerwona Struga na 
lata 1984-1993, 

  - materiały archiwalne RDLP w Białymstoku, 
  - materiały ze zbiorów WKP w Olsztynie,  
  - materiały Nadleśnictwa Gołdap,  
  - materiały własne autora planu. 

Podkłady kartograficzne. Jako podkład kartograficzny 
wykorzystano zaktualizowany wyrys z mapy gospodarczej w skali 
1:5000, obrębu leśnego śytkiejmy, wykonany przez Biuro 
Urządzania Lasu I Geodezji Leśnej w Białymstoku dla potrzeb III 
rewizji urządzania lasu. 

Inwentaryzacje i opis drzewostanów wykonano latem 2000 r. 
Propozycje zabiegów uzyskały akceptację Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody w Olsztynie, przedstawicieli Nadleśnictwa 
Gołdap i merytorycznych wydziałów RDLP w Białymstoku. 
Podstawowe materiały z inwentaryzacji, tj. opis taksacyjny, 
szczegółowy plan ochrony i odpowiednie mapy tematyczne, 
przedłoŜone zostały wymienionym instytucjom celem zapoznania 
się z ich treścią i wniesienia uwag na okres 6 tygodni. Materiały te 
zyskały aprobatę i nie wniesiono do nich poprawek. W tradycyjnym 
układzie opisu taksacyjnego wprowadzono zmiany polegające na 
określeniu na gruncie, dla kaŜdego wyłączenia typu zbiorowiska 
leśnego, procesu dynamicznego i fazy rozwojowej drzewostanu. 
Podstawą opracowania dynamiki roślinności były między innymi 
prace Falińskiego J. B. (1991). Fazy rozwojowe drzewostanów 
opisano w oparciu o klasyfikację Leibundguta H. (1959), w 
modyfikacji Miścickiego S. (1994). Zasady ochrony ekosystemów 
leśnych formułowano zgodnie z przedmiotem i celem ochrony - 
uwzględniając wyniki badań naukowych prowadzonych w lasach 
rezerwatowych (Sokołowski A. W. 1995). W opisach taksacyjnych, 
mapach tematycznych i planach stosowano skróty i symbole 
przyjęte z Instrukcji Urządzenia Lasu (IBL 1990). Wykaz skrótów i 
symboli stanowi załącznik do niniejszego planu ochrony. Nazwy 
roślin podano za Mirek i inni, 1995. 

Kartowanie i opis gleb przyjęto z poprzedniego planu ochrony 
rezerwatu modyfikując opisy odkrywek i wierceń glebowych o 
obowiązujące aktualnie „ Zasady kartowania siedlisk leśnych" 
(Mąkosa K. i inni Warszawa 1994). Przyjęto równieŜ następujące 
analizy laboratoryjne i wyliczenia: 
  - skład granulometryczny metodą Cassagrande'a w modyfikacji 

Prószyńskiego, 
  - pH w H2O i KCl potencjometrycznie, 
  - zawartość CaCo3 metodą Scheiblera, 
  - metaliczne kationy wymienne fosforu, magnezu i potasu,  
  - węgiel zmodyfikowaną metodą Tiurina, w poziomie O metodą 

Altena, 
  - kwasowość hydrolityczną i sumę kationów zasadowych 

metodą Kappena, 
  - próchnicę oraz C:N z wyliczenia. 

Klasyfikację gleb skorygowano wg aktualnej systematyki gleb 
Polski (PTG Warszawa, 1989). Podstawową jednostką 
kartograficzną gleb był podtyp gleby. Granice podtypów gleb 
wykreślono szkicowo, lecz moŜliwie najdokładniej, w oparciu o 
widoczną sieć rozgraniczeń terenowych. Opis odkrywek 
glebowych wraz z analizami zamieszczono w III części planu. 
Lokalizację punktów badań terenowych przedstawiono na mapie 
gleb. 

Zdjęcia flory styczne wykonano w oparciu o zmodyfikowaną 
metodę Braun-Blanqueta. Opis runa w fitocenozach o wyraźnie 
zaznaczonych aspektach sezonowych wykonano dwukrotnie. 
Łącznie wykonano 43 zdjęcia florystyczne. Lokalizację zdjęć 
zamieszczono na mapie zbiorowisk roślinnych. 

Materiały kartograficzne. W ramach dokumentacji 
kartograficznej wykonano: 
  - mapę gospodarczą w skali 1:5000, 
  - apę przeglądową drzewostanów w skali 1:5000, 
  - mapę przeglądową zbiorowisk roślinnych w skali 1:5000, 
  - mapę faz rozwojowych drzewostanów w skali 1:5000, 
  - mapę gleb w skali 1:5000. 
 

7. Streszczenie 
 

1. PołoŜenie, powierzchnia i formy własności gruntów. 
 
Rezerwat CZERWONA STRUGA połoŜony jest w 

województwie Warmińsko-Mazurskim, w powiecie Gołdap, w 
gminie Dubeninki. Wchodzi w skład obrębu leśnego Zytkiejmy 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12372 - 

Nadleśnictwa Gołdap, leśnictw Bludzie i Dubeninki i obejmuje 
części oddziałów: 196 i 197. 

Powierzchnia rezerwatu wynosi 3,59 ha, w tym grunty leśne 
zalesione stanowią 3,22 ha, wody i drogi leśne 0,37 ha. Rezerwat 
w całości stanowi własność Skarbu Państwa w administracji 
Nadleśnictwa Gołdap. 
 

2. Cel ochrony rezerwatu. 
 

Rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów 
naukowych i dydaktycznych stanowiska pióropusznika strusiego 
(Matteucia struthiopteris) na terenie Puszczy Rominckiej. W okresie 
ostatnich 15 lat specyfika tych fitocenoz się utrwaliła, o czyn 
świadczą podwyŜszone współczynniki D dla charakterystycznych 
grup syntaksonomicznych. Zmniejszył się udział w budowie 
zespołów roślin towarzyszących. Świadczy to o prawidłowej 
ochronie rezerwatu i realizacji jego celu ochrony. 

W rezerwacie ochronie podlegają wszystkie składniki 
przyrody Ŝywej oraz przyrody nieoŜywionej wraz z całą ich 
róŜnorodnością biologiczną. 

Rezerwat CZERWONA STRUGA ze względu na 
zróŜnicowanie biologiczne, zasługuje na ochronę z mocy 
ratyfikowanej przez Polskę w 1995 r. Konwencji o róŜnorodności 
biologicznej i kwalifikuje się do włączenia w „Europejską sieć 
ekologiczną - Natura 2000". 
 

3. Obszary ochrony rezerwatowej według form ochrony 
czynnej. 
 

Obszar rezerwatu przyrody CZERWONA STRUGA w całości 
jest objęty ochroną częściową. Na najbliŜsze 20 lat pozostawia 
się bez zabiegów gospodarczo-ochronnych wszystkie 
zbiorowiska leśne i drzewostany rezerwatu. 
 

4. Sposoby minimalizacji zagroŜeń rezerwatu. 
 

Rezerwat CZERWONA STRUGA jest odporny na szkody 
zewnętrzne. Umacnia się specyficzny charakter poszczególnych 
zbiorowisk leśnych. Nie obserwuje się szczególnie uciąŜliwych 
szkód ze strony zwierzyny łownej. Środowisko abiotyczne 
rezerwatu nie jest zagroŜone. 
 

5. Program udostępniania rezerwatu. 
 

Rezerwat CZERWONA STRUGA jest wyłączony z masowej 
penetracji turystycznej. 
 

6. Ustalenia dla niniejszego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

Obecny stan ochrony rezerwatu przyrody CZERWONA 
STRUGA nie wymaga szczególnych rozwiązań poprzez ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego 
rezerwatu. Plan powinien zawierać zapis, Ŝe rezerwatu określa jego 
plan ochrony. 
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II. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZABIEGÓW PIEL ĘGNACYJNO-
OCHRONNYCH 

 
Plan 

Pow. w ha 
Lokaliza

cja 
Skrócony opis fitocenoz Fazy 

rozwojowe 

manipulac. zredukow. 

Opis zalecanych 
czynności 

Wykonanie rok 

1 2 3 4 5 6 

196 f 
OlJ - 6 Ol 2 Js 54 l1., 1 Ol 1 
Js 25 l., zd. 0,6 faza 
drągowiny 

0,56  Bez zabiegów.  

196 g 
Lw - 4 Ol 2 Lp 115 l., 2 Ol 65 
1 Lp 1 Js 45l., zd. 0,7 faza 
optymalna późna 

1,09  Bez zabiegów.  

197 d 
Lw - 5 Ol 2 Sw 1 Wz 55l., 1 
Js 45l., 1 Św 75l., zd 0,7 faza 
drągowiny 

0,25  Bez zabiegów.  

197 f Lw - 6 Ol 3 Js 1 Sw 23 l., zd. 
0,7 faza drągowiny 

0,51  Bez zabiegów.  

197 g 
Lw - 4 Ol 2 Js 1 Lp 551., 1 Ol 
651., 1 Lp 135l. zd. 0,77 faza 
drągowłny 

0,81  Bez zabiegów.  
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A. WPROWADZENIE 
 

1. Wstęp 
Obowiązek sporządzania planów ochrony dla 

rezerwatów określa Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 
października 1991 r. (Dz. U. Nr 114). 

Przy opracowywaniu planu ochrony dla rezerwatu 
„Bukowy” kierowano się bezpośrednimi ustaleniami 
pomiędzy wykonawcą (PROLAS) i zleceniodawcą 
(Nadleśnictwo Mrągowo) oraz wytycznymi konserwatorskimi 
do planu ochrony rezerwatu „Bukowy” (w załączeniu).  

Korzystano równieŜ ze wskazań wynikających z: 
  - „Instrukcji sporządzania planów ochrony rezerwatów 

przyrody” opracowanej przez zespół pod kierunkiem 
prof. dr hab. Romualda Olaczka, 

  - „Wytycznych wykonywania zabiegów ochronnych w 
rezerwatach leśnych” opracowanych przez Jana Wróbla, 

  -  Instrukcji urządzania lasu MOŚZNiL 1994 r., 
  - „Zasad kartowania siedlisk leśnych” opracowanych 

przez Kazimierza Mąkosę (1994). 
Część rozwiązań, jakie znalazły się w planie ochrony, 

wynika z dotychczasowych doświadczeń wykonawców, 
zdobytych podczas wykonywania planów ochrony dla 
innych podobnych obiektów. 
 

2. Zakres i metodyka opracowania 
Z uwagi na brak oficjalnie zatwierdzonej instrukcji 

sporządzania planów ochrony przyrody dla rezerwatów, 
zakres i metodykę tego opracowania przyjęto na 
podstawie wytycznych konserwatorskich, własnego 
doświadczenia oraz ustalono podczas spotkań z 
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie i 
pracownikami Nadleśnictwa Mrągowo.  

Na terenie rezerwatu nie były dotychczas wykonywane 
prace glebowo-siedliskowe. Ze względu na konieczność 
podejmowania istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody 
decyzji takich jak: zaplanowanie na 20 lat zabiegów 
ochronnych, określenie wizji rozwoju lasu, ocena aktualnej 
formy stanu siedliska wykonano w uzgodnieniu z 
Nadleśnictwem Mrągowo i regionalną dyrekcją Lasów 
Państwowych w Olsztynie powyŜsze prace. 

Prace glebowo-siedliskowe wykonano zgodnie 
obowiązującymi zasadami określonymi w: 
  - Instrukcji Urządzania Lasu (1994), 
  - Zasadach Kartowania Siedlisk Leśnych (1994). 

Gleby sklasyfikowano zgodnie z Systematyką Gleb 
Polski (PTG 1989). Ze względu na rangę i znaczenie 
rezerwatów przyrody przyjęto, Ŝe minimalna powierzchnia 
wydzieleń siedliskowych moŜe być mniejsza niŜ jeden 
hektar. Zamieszczenie jednej mapy glebowo-siedliskowej 
powodowało małą jej czytelność. Rozdzielono więc treść 
opracowania glebowo-siedliskowego i wykonano oddzielnie 
mapę siedliskowych typów lasu i oddzielnie mapę gleb. 

Mapy wykonano metodą numeryczną przy uŜyciu 
programu MapInfo Proffessional (struktura zgodnie ze 
Standardem Leśnej Mapy Numerycznej). 

Prace taksacyjne i inwentaryzację zapasu wykonano 
zgodnie z Instrukcją urządzania lasu. Zastosowano jednak 
pewne modyfikacje wynikające z poszerzonego zakresu 
informacji i odmiennego podejścia związanego ze specyfiką 
obiektu. Inwentaryzacja zapasu została wykonana z 
wykorzystaniem czasowych kołowych powierzchni próbnych. 
W duŜym stopniu posiłkowano się danymi uzyskanymi w 
trakcie prac urządzeniowych przy sporządzaniu planu 
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mrągowo w 1997 roku. 

Pozostałe prace wykonano zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami. 
 

3. Wykonawcy prac 
 

Wykonawcą prac jest firma „PROLAS”, która wygrała 
przetarg na opracowanie planów ochrony rezerwatów 
„Bukowy”, „Dębowo”, „Gązwa” i „Piłaki”, ogłoszony przez 
Nadleśnictwo Mrągowo. 
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Podstawą wykonania planu ochrony jest umowa 
zawarta w dniu 11 października 1999 r. w Mrągowie 
pomiędzy Nadleśnictwem Mrągowo reprezentowanym 
przez mgr inŜ. Jarosława Błyskuna - Nadleśniczego i 
Barbarę Składanowską - Głównego Księgowego, a firmą 
PROLAS Wójcik Roman reprezentowaną przez dr inŜ. 
Romana Wójcika. 

Wszystkie prace zostały wykonane przez zespół pod 
kierownictwem dr inŜ. Romana Wójcika, który jest równieŜ 
autorem planu ochrony tego rezerwatu.  

Prace urządzeniowe: mgr inŜ. Renata Czarnecka, mgr 
inŜ. Katarzyna śak i inŜ. Roman Lecko. Prace glebowo-
siedliskowe: mgr inŜ. Marek Czerwczak. Prace 
fitosocjologiczne: mgr inŜ. Michał Orzechowski. Opracowanie 
kartograficzne i kameralne: mgr inŜ. Katarzyna śak. 
 

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

1. Podstawy prawne i klasyfikacja rezerwatu 
 

Rezerwat przyrody „Bukowy” utworzony został na 
mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 18 grudnia 1954 r., które ukazało się w 
Monitorze Polskim Nr 123 poz. 1781 z 1954 r. Zgodnie z 
tym zarządzeniem „rezerwat tworzy się w celu 
zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych 
drzewostanu bukowego występującego tu na krańcach 
swego wschodniego zasięgu”. 

Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa 
Mrągowo, Obrębu Sadłowo I, w Leśnictwie Reszel. 
Rezerwat podlega ochronie częściowej. 

Ochronę w rezerwacie sprawuje Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Mrągowo w oparciu o plan ochrony oraz 
wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 

Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki 
Konserwator Przyrody w Olsztynie. 

Rezerwat „Bukowy”, zgodnie z podziałem 
typologicznym rezerwatów opracowanym przez Z. 
Czubińskiego (1965), zalicza się do rezerwatu 
krajobrazowo-leśnego, w którym głównym przedmiotem 
ochrony jest utrzymanie i ochrona drzewostanów 
bukowych występujących na granicy swego zasięgu. 

Według binominalnej i dwustopniowej typologii 
rezerwatów, zaprojektowanej przez Z. Denisiuka, a 
ostatecznie opracowanej przez E. Symonides, rezerwat 
„Bukowy” naleŜy sklasyfikować następująco: 
  - wg głównego przedmiotu ochrony 

- typ florystyczny (Fl), podtyp roślin na granicy 
zasięgu (gz) oraz typ fitocenotyczny (Fi), podtyp 
zbiorowisk leśnych (zl). 

  - wg głównego typu środowiska 
- typ lasów i borów (L), podtyp lasów mieszanych 

nizinnych (lmn). 
 

2. Wykaz wykorzystanych materiałów i dokumentów 
  - Dokumentacja projektowa rezerwatu, 
  - Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego na 

okres 1960/61 - 1969/70, 1971 - 1981, 1988 - 1997, 
  - Mapy, 
  - Protokoły komisji zajmujących się rezerwatem. 
 

3. PołoŜenie 
 

Zgodnie z podziałem administracyjnym Polski rezerwat 
„Bukowy” połoŜony jest w województwie warmińsko-
mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Kolno, obrębie 
ewidencyjnym Samławki. 

W skład rezerwatu wchodzą lasy będące pod 
zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Olsztynie i Nadleśnictwa Mrągowo.  

Granice rezerwatu od strony południowo-wschodniej, 
południowo-zachodniej i północno-wschodniej stanowią 
linie podziału powierzchniowego, a od strony północno-
zachodniej granica wydzieleń a i b. 

Rezerwat Bukowy leŜy w odległości około: 
  - 51 km od Olsztyna, 
  - 10 km od Kolna - siedziby Gminy Kolno, 
  - 26 km od Mrągowa - siedziby Nadleśnictwa Mrągowo, 
  - 5 km od siedziby poczty w Bredynkach, 
  - 1,5 km od siedziby Leśnictwa Reszel. 
 

Przystanek PKP Górowo koło Czerwonki jest odległy 
od rezerwatu o około 7 km, natomiast przystanek PKS 
Samławki o 5 km. 
 

3.1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna 
 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną 
(Kondracki, 1988) rezerwat połoŜony jest w: 
Podobszarze Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3), 
 Prowincji NiŜu Środkowoeuropejskiego (31), 
  Podprowincji Pojezierzy Wschodniobałtyckich (842), 
   Makroregionie Pojezierza Mazurskiego (842.8), 
        Mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego (842.82). 
 

Pojezierze Mrągowskie obejmuje środkową część 
Pojezierza Mazurskiego, która tworzy jak gdyby garb z 
kulminacjami ponad 200 m n.p.m., górujący nad 
Pojezierzem Olsztyńskim od zachodu, jak i nad Krainą 
Wielkich Jezior Mazurskich od wschodu. Garb ten 
poŜłobiony jest w kierunku południkowym przez szereg 
długich rynien jeziornych, np. sorkwicka, mrągowska i in. 
Wysoczyzny między rynnami zbudowane są przede 
wszystkim z gliny zwałowej.  
 

3.2. Regionalizacja geobotaniczna 
 

Według geobotanicznego podziału Europy (wg J. M. 
Matuszkiewicza) Polska znajduje się na Obszarze 
Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych w Prowincji 
Środkowoeuropejskiej (III.3). Kraina Mazursko-Podlaska 
obejmuje zachodnią część Działu Północnego Mazursko-
Białoruskiego (III.3b.4) w Podprowincji Środkowoeuropejskiej 
Właściwej. 

Według geobotanicznego podziału Polski (W. 
Matuszkiewicz, 1980), rezerwat znajduje się na obszarze 
NiŜu Wschodnioeuropejskiego, w Mazursko-Podlaskim 
Regionie Subborealnym, Podregionie Pojezierza 
Mazurskiego (IV.1.a). 

Podregion Pojezierza Mazurskiego, znajdujący się w 
zachodniej części Regionu Mazursko-Podlaskiego, 
charakteryzuje się występowaniem (oprócz zespołów 
torfowisk niskich, przejściowych i wysokich) 
rozproszonych stanowisk buka, który aŜ do granicy swego 
wschodniego zasięgu tworzy tu zespoły Ŝyznej buczyny 
niŜowej (Melico-Fagetum).  
 

3.3. Regionalizacja przyrodniczo-leśna 
 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i 
wsp. 1990) rezerwat „Bukowy” połoŜony jest w: 
Krainie Mazursko-Podlaskiej, 

Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego, 
  Mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego. 
 

4. Stan posiadania 
 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego o utworzeniu rezerwatu, 
powierzchnia jego wynosi 8,30 ha. Według planu 
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urządzania obowiązującego na lata 1999 - 2009, do 
rezerwatu naleŜą pododdziały c, d, f oddziału 47. 

W skład rezerwatu wchodzą: 
  - drzewostany       8,11 ha (97,7%) 
  - drogi leśne       0,11 ha (1,3%) 
  - linie podziału powierzchniowego   0,08 ha (1,0%) 
razem:          8,30 ha (100%)
  

Całkowitą powierzchnię rezerwatu w rozbiciu na 
oddziały i obręby przedstawia poniŜsza tabela. 
 
Rejestr powierzchniowy rezerwatu przyrody Bukowy. Stan 
na 01.01.2000 r. 
 

Kategoria uŜytkowania gruntu 

Grunty leśne 
Razem 
grunty 
leśne 

Grunty 
nieleśne 

Razem 
grunty 

nieleśne Powierzchnia 
ogólna 

Grunty 
zalesione i 

niezalesione 

Grunty 
związane z 
gospodarką 

leśną 

   

Województwo 
Powiat 
Gmina 

Obręb ewid. 

Oddział 
Pododdział 

ha ha nazwa ha ha nazwa ha ha 
Nadleśnictwo Mrągowo, Obręb Sadłowo I, Leśnictwo Reszel 
warmińsko-
mazurskie 
olsztyński 
Kolno 
Samławki 

47 
c, d, f 

8,30 8,11 

Drogi  
linie 

podz. 
pow. 

0,11 
0,08 

8,30   0,00 

Ogółem rezerwat 8,30 8,11  0,19 8,30   0,00 

 
5. Miejsce i rola rezerwatu w przestrzeni przyrodniczej 

regionu i kraju 
 
Dane historyczne. 

Drzewostan bukowy w oddz. 128 d był uznany za 
rezerwat przyrody przez byłe władze niemieckie. Wchodził 
on w skład lasów miasta Reszla. 

Po powrocie Pojezierza Mazurskiego do Polski i po 
przejęciu z dniem 11.12.1948 r. lasów miasta Reszla na 
własność Państwa, drzewostan ten został uznany za 
zabytek lasu Zarządzeniem Wojewody Olsztyńskiego z 
dnia 17 lutego 1949 r. Nr IV-4-5/49. 

Na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, 
uzgodniony z Wojewódzką Komisją Planowania 
Gospodarczego w Olsztynie, Minister Leśnictwa 
zarządzeniem z dnia 18 grudnia 1954 r. uznał wymienioną 
część lasu za rezerwat przyrody, stwierdzając 
jednocześnie, Ŝe zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego z 
dnia 17.02.1949 r. traci swą moc. 

W okresie powojennym rezerwat stanowił zwarty 
drzewostan bukowy z fragmentami olsu. W wyniku 
wichury w 1981 roku część drzewostanu bukowego uległa 
zniszczeniu. W miejsce to wprowadzono buka, a 
następnie uzupełniono jaworem i klonem. Decyzję o 
sztucznym odnowieniu tej powierzchni podjęto w związku 
z brakiem moŜliwości zajęcia jej przez nalot 
cięŜkonasiennego buka. Obecnie na terenie rezerwatu 
znajdują się trzy wydzielenia. 
 
Miejsce rezerwatu w przestrzeni przyrodniczej regio nu. 

Rezerwat „Bukowy” leŜy na terenie korytarza 
ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, 
umoŜliwiającego rozprzestrzenianie się gatunków 
pomiędzy obszarami węzłowymi (Liro 1995). Korytarz ten 
łączy następujące obszary węzłowe: Obszar 
Zachodniomazurski, Obszar Puszczy Piskiej i Obszar 
Wschodniomazurski.  

Rezerwat znajduje się na obszarze krajobrazu 
naturalnego typu pagórkowatego pojeziernego. Struktura 
krajobrazu to mozaika lasów, uŜytków zielonych i 
agrocenoz ze znacznym udziałem zbiorników wodnych. 
Rezerwat znajduje się w kompleksie leśnym 
charakteryzującym się Ŝyznymi glebami, zróŜnicowanym 
składem gatunkowym i strukturą wiekową. Dominują 

gatunki liściaste takie jak dąb, buk, grab, olsza, osika, 
brzoza i inne. 
 
Rola rezerwatu w przestrzeni przyrodniczej regionu i 
kraju. 

Rezerwat ma bardzo duŜe znaczenie w regionie ze 
względu na występowanie buka na granicy zasięgu, 
tworzącego zespół Ŝyznej buczyny niŜowej na siedlisku 
lasu świeŜego.  

W skali kraju zespół ten występuje w około 60 
rezerwatach przyrody. Siedlisko lasu świeŜego, 
dominujące w rezerwacie „Bukowy”, występuje w około 
676 rezerwatach przyrody. 
 

6. Przedmiot i cel ochrony 
Pod pojęciem przedmiot ochrony naleŜy rozumieć te 

składniki przyrody, zjawiska lub układy ekologiczne, dla 
których zachowania obszar został uznany za rezerwat. 
Tak więc przedmiotem ochrony moŜe być określony 
fragment lasu, zespół leśny, stanowisko konkretnego 
gatunku flory bądź fauny. W rezerwacie częściowym 
ochronie podlega całość przyrody, a nie tylko jeden 
wybrany przedmiot. Pozostałe składniki przyrody, nie 
stanowiące głównego przedmiotu ochrony, powinny być 
ochraniane w stopniu umoŜliwiającym zachowanie 
wartości, dla utrzymania których rezerwat został 
powołany. 

Pod pojęciem celu ochrony naleŜy rozumieć te 
względy i okoliczności, które uzasadniają fakt, Ŝe dany 
obiekt jest chroniony. Celem ochrony częściowej moŜe 
być „utrzymanie określonego stanu przyrody lub 
pokierowanie procesami przyrody w celu osiągnięcia 
załoŜonego stanu” (Olaczek, 1996). A więc celem ochrony 
moŜe być zachowanie, utrzymanie lub odtworzenie 
określonego przedmiotu lub stanu przyrody. 
 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego w rezerwacie „Bukowy” 
  - głównym przedmiotem ochrony jest drzewostan 
bukowy, 
  - celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowego 
występującego na wschodnim krańcu swego naturalnego 
zasięgu. 
 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci w rezerwacie 
następowały przemiany zbiorowisk, jednak obecnie 
fitocenozy powróciły do swojej pierwotnej postaci, 
przybierając charakter Ŝyznej buczyny niŜowej. Fakt ten 
przyczynił się do utrzymania przedmiotu i celu ochrony, 
przyjętego w chwili utworzenia rezerwatu.  
 

C. WARUNKI PRZYRODNICZE 
 

1. Geologia i geomorfologia 
 

Według mapy geologicznej Polski obszar rezerwatu 
ukształtowany został w fazie pomorskiej zlodowacenia 
północnopolskiego (bałtyckiego). 

Formami geomorfologicznymi rezerwatu są 
wysoczyzny morenowe faliste, które powstały z materiału 
wleczonego po dnie lodowca. W bezodpływowych 
zagłębieniach terenu występują formy utworzone przez 
roślinność. 

W oparciu o mapę geologiczną i własne punkty badań 
(profile i odwierty) wyróŜniono następujące utwory 
geologiczne (nazewnictwo wg Instrukcji urządzania lasu z 
1994 r.): 
  - Qg1 - gliny zwałowe z wierzchu niespiaszczone lub płytko 

spiaszczone (do 0,4 m), pow. 4,14 ha, udział 49,9%, 
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  - Qp/g - piaski zwałowe na glinach zwałowych, pow. 
3,33 ha udział 40,1%, 

  - QT - torfy, pow. 0,83 ha, udział 10,0%. 
 

2. Gleby  
 

Na obszarze rezerwatu wyróŜniono następujące typy 
gleb przedstawione w układzie systematycznym. 
Dział gleb autogenicznych, 
 Rząd gleb brunatnoziemnych, 

gleby płowe (P) na pow. 6,87 ha, 
Dział gleb semihydrogenicznych, 
 Rząd gleb zabagnianych, 

gleby gruntowo-glejowe (G) na pow. 0,60 ha, 
Dział gleb hydrogenicznych, 
 Rząd gleb pobagiennych, 

gleby murszowe (M) na pow. 0,83 ha, 
 
Gleby płowe  (P). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z dwoma 
rodzajami i gatunkami gleby: 

Podtyp gleby Rodzaj gleby  
(utwór geologiczny) 

Gatunek gleby Powierzchnia 
[ha] 

Pbr Qg1 glp1 4,14 
 Qp/g pls:.uig 2,73 

Razem 6,87 

Gleby płowe zbrunatniałe (Pbr) opisane zostały w profilu 
Nr 2. 
 
Gleby gruntowo-glejowe  (G). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z jednym 
rodzajem i gatunkiem gleby: 

Podtyp gleby Rodzaj gleby 
(utwór geologiczny) 

Gatunek gleby Powierzchnia 
[ha] 

Gmł Qp/g pg:.uig 0,60 

Gleby mułowo-glejowe (Gmł) opisane zostały w odwiertach. 
 
Gleby murszowe  (M). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z jednym 
rodzajem i gatunkiem gleby: 

Podtyp gleby Rodzaj gleby 
 (utwór geologiczny) 

Gatunek gleby Powierzchnia 
[ha] 

Mt QT m/t 0,83 

Gleby torfowo-murszowe (Mt) opisane zostały w profilu Nr 1. 
 

3. Stosunki wodne  
Rezerwat połoŜony jest w zlewni rzeki Łyny. Wody 

gruntowe spływają do kompleksu łąk połoŜonych na 
północny wschód od rezerwatu, następnie systemem 
rowów melioracyjnych do rzeki Sajny, wpływającej do 
rzeki Gruber, która następnie wpada do Łyny w 
miejscowości Sępopol. 

Na terenie rezerwatu brak jest naturalnych cieków 
wodnych. 

WaŜnym czynnikiem wpływającym na przebieg i 
kierunek procesów glebowych i charakteryzującym 
warunki rozwoju roślin jest typ stosunków wodnych.  

Stosunki wodne w glebach związane są z budową 
geologiczną i rzeźbą terenu. Na obszarze rezerwatu 
wyróŜniono: 

Typ ewaporacyjno-przemywny - polega na dominacji 
ruchu roztworów glebowych ku dołowi. Rzadziej, w 
okresach suszy, na skutek podsiąkania i parowania, ruch 
roztworów glebowych skierowany jest ku górze. W 
glebach tworzą się poziomy wymycia i wmycia. 

W glebach o tym typie stosunków wodnych w 
okresach dłuŜszej suszy rośliny mogą cierpieć z powodu 
niedoborów wody. 

Ten typ stosunków wodnych charakteryzuje gleby 
wypukłych form terenowych, dominujące na obszarze 
rezerwatu.  

Typ podsiąkowo-przemywny zwany jest teŜ glejowo-
przemywnym, w glebie moŜna zauwaŜyć dwa kierunki 
ruchu wody z góry i z dołu. W okresach obniŜania się 
poziomu wody gruntowej moŜe przewaŜać przesiąkanie, 
przy wysokich stanach - podsiąkanie. Tym typem 
stosunków wodnych charakteryzują się gleby glejowe. 

Typ bagienny występuje przy pełnym nasyceniu gleby 
wodą. Tym typem stosunków wodnych charakteryzują się 
gleby torfow-murszowe. 
 

Występowanie wody gruntowej w glebach zostało 
określone w stopniach (zgodnie z Instrukcją urządzania 
lasu 1994) i na obszarze rezerwatu przedstawia się 
następująco: 

Stopień 
występowania 

wody gruntowej 

Głębokość 
występowania 

wody gruntowej 

Wpływ wody 
gruntowej na glebę i 

siedlisko 

Stopnie 
uwilgotnienia gleb i 

siedlisk 

Powierzchnia 
[ha] 

g6 ok. 3-5 m 
bez wyraźnego 

wpływu 
świeŜe 6,87 

g3 0,3-0,6 m dość silny 
gruntowo silnie 

wilgotne 
0,60 

g2 0,0-0,3 m silny bagienne mokre 0,83 
Razem 8,30 

 
4. Klimat 
Obszar rezerwatu naleŜy do typu klimatu 

pojeziernego, charakteryzującego się duŜą zmiennością 
wynikającą ze ścierania się klimatu bałtyckiego i 
kontynentalnego. 

PoniŜej scharakteryzowano niektóre z elementów 
klimatycznych na podstawie danych z najbliŜszych stacji 
meteorologicznych. 
 
Przymrozki. 

Przymrozki wiosenne występują często jeszcze w 
ostatniej dekadzie maja, natomiast przymrozki jesienne w 
połowie września. Liczba dni bez przymrozków wynosi 
około 170. Długość zalegania pokrywy śnieŜnej wynosi 
około 90 dni. 
Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. 
Temperatura. 

Średnie miesięczne temperatury [w oC] za okres 
1989-98 dla stacji Olsztyn przedstawia poniŜsze 
zestawienie i wykres: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I - XII 
-1,0 0,0 2,2 7,3 12,4 15,4 17,5 17,1 12,3 7,7 1,8 -1,5 7,6 

  
Opady. 

Średnie miesięczne opady [w mm] za okres 1989-98 dla 
stacji Olsztyn przedstawia poniŜsze zestawienie i wykres: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I - XII 
35 34 42 41 58 70 69 47 66 54 49 45 610 

 
Średnia opadów rocznych za ostatnie dziesięciolecie 

nie odbiega od średniej opadów dla całego kraju która w 
okresie 1951-85 wynosiła 617,6 mm. 
 

5. Siedliskowe typy lasu  
 
5.1. Opis ogólny 

 
W obowiązującej klasyfikacji typologicznej siedliska 

leśne w zaleŜności od ich Ŝyzności i wilgotności 
pogrupowane są w typy siedliskowe. W ramach typów 
siedliskowych wyróŜnia się warianty wilgotnościowe i 
rodzaje glebowe siedlisk; dla siedlisk świeŜych określany 
jest równieŜ aktualny stan siedliska. 

Typ siedliskowy jest podstawową jednostką 
taksonomiczną typologicznej systematyki siedlisk, 
obejmującą siedliska o podobnej Ŝyzności i potencjalnej 
zdolności produkcyjnej. 

WyróŜniono następujące siedliskowe typy lasu: 
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  - Lśw (las świeŜy) z fragmentem lasu wilgotnego na 
pow. 6,87 ha, co stanowi 82,8% powierzchni, 

  - Ol (ols) na pow. 0,83 ha, co stanowi 10,0% 
powierzchni, 

  - OlJ (oles jesionowy) na pow. 0,60 ha, co stanowi 7,2% 
powierzchni. 
Wariant uwilgotnienia siedliska jest jednostką 

taksonomiczną niŜszego rzędu, określającą szczegółowo, 
w ramach siedliskowego typu lasu, uwilgotnienie siedlisk. 
Wariant uwilgotnienia określa się na podstawie głębokości 
występowania wody gruntowej lub trwałości występowania 
wody glebowo-opadowej. 
 

Powierzchnia siedliskowych typów lasu wg wariantów 
uwilgotnienia siedlisk przedstawia się następująco: 

Wariant 
siedliska Lśw Ol OlJ Razem 

1 6,87  0,60 7,47 
2  0,83  0,83 

Razem 6,87 0,83 0,60 8,30 

 
Rodzaj siedliska traktuje się jako niŜszego rzędu 

jednostkę taksonomiczną w ramach typu siedliskowego i 
jego wariantu. W rodzaju siedliska jest określony typ i 
podtyp gleby oraz rodzaj i gatunek gleby. 

Typ i podtyp gleby określone zostały według aktualnej 
klasyfikacji PTG. 
Rodzaj gleby określony jest jako glebotwórczy utwór 
geologiczny (stosowano symbolikę ujętą w załącznikach 
do Instrukcji Urządzania Lasu) 

Gatunek gleby, wyraŜony przez skład 
granulometryczny i budowę warstwową gleby, określony 
jest według zasad klasyfikacji PTG z wykorzystaniem 
ustalonych dla celów kartografii siedliskowej gatunków 
gleb (załącznik do Instrukcji Urządzania Lasu). 

Na mapach są opisane proste rodzaje siedlisk. W 
następnym rozdziale pogrupowano, ze względów 
hodowlanych, proste rodzaje siedlisk o zbliŜonych 
moŜliwościach produkcyjnych, w złoŜone rodzaje siedlisk. 

Aktualny stan siedliska określa się w celu wyróŜnienia 
siedlisk zdegradowanych.  

Na obszarze rezerwatu występują siedliska w stanie 
naturalnym, jedynie w pododdziale 47d aktualna forma 
stanu siedliska uległa niewielkiemu zniekształceniu i 
określono ją jako zbliŜoną do naturalnej. 
 

5.2. Charakterystyka siedliskowych typów lasu  
 

W rozdziale tym przedstawia się szczegółową 
charakterystykę siedliskowych typów lasu obejmującą: 

1. Gatunki typowe runa.  
2. Skład drzewostanu z podziałem na gatunki 

panujące, domieszkowe oraz gatunki w podszycie. Dla 
gatunków panujących określono bonitację. 

3. Określenie formy próchnicy.  
4. Charakterystykę wariantów uwilgotnienia i 

złoŜonych rodzajów siedlisk z przedstawieniem 
wchodzących w ich skład prostych rodzajów siedlisk. 
 
Las świeŜy (Lśw). 
Gatunki typowe runa: narecznica samcza, gajowiec Ŝółty, 
marzanka wonna, turzyca leśna. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Bk II bonitacji, 
Gatunki domieszkowe: Gb, Brz, Św. 
Gatunki w podszycie: gb, lesz., p. cz. 
Forma próchnicy: mull typowy i moder mullowy. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

 
A. Siedliska lasu umiarkowanie świeŜego (Lśw1), bez 

wyraźnego wpływu wody gruntowej o poziomie głębokim 

(g6), fragmentami przechodzące w siedlisko lasu silnie 
świeŜego. 
  a) średnio Ŝyzny rodzaj siedliska o glebach płowych, 

wytworzonych z lŜejszych utworów lodowcowych, 
zajmuje powierzchnię 2,73 ha. WyróŜniono jeden 
prosty rodzaj siedliska: Pbr-Qp/g-pls:.uig, 

  b) Ŝyzny rodzaj siedliska o glebach płowych, 
wytworzonych z glin zwałowych, zajmuje powierzchnię 
4,14 ha. WyróŜniono jeden prosty rodzaj siedliska: 
Pbr-Qg1-glp1. 

 
Ols  (Ol). 
Gatunki typowe runa: narecznica błotna, rzeŜucha gorzka, 
wiązówka błotna, jaskier rozłogowy. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Ol I bonitacji. 
Forma próchnicy: mursz z torfu niskiego. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska mokre olsu (Ol2), pod silnym wpływem 
wody gruntowej o bardzo płytkim poziomie (g2).  
  a) rodzaj siedliska o glebach murszowych, wytworzonych 

z torfów niskich, zajmuje powierzchnię 0,83 ha. 
WyróŜniono jeden prosty rodzaj siedliska: Mt-QT-m/t. 

 
Ols jesionowy  (OlJ). 
Gatunki typowe runa: śledziennica skrętolistna, turzyca 
odległokłosa,. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Ol I bonitacji. 
Forma próchnicy: mull murszowaty. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska dość mokre odwadniane olsu jesionowego 
(OlJ1), pod dość silnym wpływem wody gruntowej o 
płytkim poziomie (g3). 
  a) rodzaj siedliska o glebach glejowych, wytworzonych z 

piasków gliniastych na glinach zwałowych, występuje 
na niewielkich powierzchniach w zagłębieniach terenu 
zajmując powierzchnię 0,60 ha. WyróŜniono jeden 
prosty rodzaj siedliska: Gmł-Qp/g-pg:.uig. 

 
6. Roślinność 

 
Układ zbiorowisk roślinności leśnej rezerwatu jest 

uwarunkowany geomorfologią jego gleb. Buczyna zajmuje 
stoki i szczyty wzniesień wysoczyzny morenowej falistej, 
powstałej na skutek oddziaływania ostatniego 
zlodowacenia - bałtyckiego. Na terenie rezerwatu 
dominuje siedlisko lasu umiarkowanie świeŜego (z 
fragmentami lasu silnie świeŜego i lasu wilgotnego) oraz 
mokre olsu (z fragmentami olsu jesionowego). W ciągu 
ostatnich dziesięcioleci następowały tu przemiany 
zbiorowisk, między najdalej na wschód wysuniętą 
placówką Ŝyznej buczyny niŜowej Melico-Fagetum a 
bukowymi postaciami Ŝyznych grądów. W latach 
pięćdziesiątych zespół ten określano jako Fagetum 
boreatlanticum (Hutorowicz 1957). Na początku lat 
sześćdziesiątych stwierdzano tu występowanie buczyny 
Melico-Fagetum (Sokołowski 1962). Po miejscowym 
przerzedzeniu pułapu starych buków na skutek 
huraganowych wiatrów w latach osiemdziesiątych, do 
runa doszło więcej światła i zaczęły dominować płaty 
grądowe. Wtedy sklasyfikowano miejscowe buczyny jako 
bukową postać Tilio-Carpinetum typicum. (Matjaszewski 
1988). W chwili obecnej drzewostany bukowe sprawnie 
zabliźniły rany z lat osiemdziesiątych i miejscowe 
fitocenozy ponownie nabrały charakteru Melico-Fagetum, 
podzespołu wilgotniejszego M.-F. mercurialetosum.  

Lokalne obniŜenia terenu wypełnione zostały pokładami 
torfów. Rodzaj odkładanego torfu był uzaleŜniony od 
stopnia przepływu wód gruntowych. W zasadzie wszystkie 
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zagłębienia mają wyraźnie rynnowy charakter wskazujący 
na przepływ wód powierzchniowych i wód gruntowych. W 
niektórych miejscach, na przewęŜeniach zagłębień, 
zauwaŜalne są ślady dość intensywnej działalności 
przepływających wód powierzchniowych, prawdopodobnie 
po silniejszych opadach. Wyjątkowo suchy rok 
wykonywania niniejszego planu ochrony ograniczył lustro 
wody do centralnej części zagłębień, gdzie woda sprawia 
wraŜenie stagnującej. Tam daje się zauwaŜyć marginalny 
udział struktury kępkowo-dolinkowej w runie drzewostanu. 
JednakŜe niewielka szerokość wydłuŜonych rynien i ich 
przepływowy charakter pozwalają sklasyfikować 
porastającą je roślinność jako płaty łęgu jesionowo-
olszowego Circaeo-Alnetum. 
 
Charakterystyka wyróŜnionych zespołów 
Melico-Fagetum mercurialetosum 

Miejscowe drzewostany z panującym bukiem, 
zajmujące zdecydowanie największą powierzchnię, były w 
ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci klasyfikowane 
róŜnorako. Za obecną diagnozą Melico-Fagetum 
przemawia przede wszystkim rola, jaką pełni w tych 
drzewostanach buk. Pomimo wzrastania na granicy 
swego gromadnego występowania, drzewostany bukowe 
prezentują duŜą siłę witalną. Buk w pełni panuje w 
rezerwacie, intensywnie się odnawiając i pręŜnie 
wypełniając powstałe w drzewostanach luki i 
przerzedzenia. Jest to gatunek nie tylko panujący, ale i 
tworzący drzewostany rezerwatu. Na Ŝyznych siedliskach 
gleb płowych zbrunatniałych, zwłaszcza w miejscach 
wilgotniejszych, zaznacza się domieszka jesionu, wiązu 
polnego i wiązu górskiego, klonu pospolitego, lipy 
drobnolistnej i świerka pospolitego. Pomimo domieszki 
sporej ilości gatunków drzewostany nie tracą swego 
bukowego charakteru. To buk właśnie daje najobfitsze 
odnowienie, wypełniając powstałe luki. 

Za przynaleŜnością tych płatów do kresowej postaci 
buczyny pomorskiej przemawia takŜe zupełny brak 
nawiązań borowych w runie, co prawie zawsze ma 
miejsce w płatach grądów tego regionu. Brak jest teŜ 
typowej dla grądów warstwy podszytu z dominacją 
leszczyny. Warstwa krzewów obficiej reprezentowana jest 
tylko na jednym zdjęciu fitosocjologicznym, ale gatunkiem 
ją tworzącym jest buk. Nie zaznacza się tu takŜe typowa 
dla zespołów grądowych północno-wschodniej Polski 
ekspansja świerka. Zamiast niego w miejscach 
wilgotniejszych bardzo skutecznie odnawia się jesion. 

W stosunku do typowych postaci Melico-Fagetum, 
miejscowe płaty wykazują nieco zuboŜały skład 
florystyczny. Zaznacza się teŜ wyraźna przewaga 
gatunków charakterystycznych dla rzędu Carpinion betuli 
nad gatunkami rzędu Fagion silvaticae. Oba te zjawiska 
są spowodowane prawdopodobnie połoŜeniem rezerwatu 
na wschodniej rubieŜy naturalnego zasięgu Ŝyznej 
buczyny pomorskiej.  

Silne nawiązania grądowe płatów buczyny Melico-
Fagetum wyraŜają się liczną obecnością Stellaria holostea 
i Carex pilosa, występującej miejscami w postaci zwartych 
łanów i tworzącej turzycową fację zespołu. Bujne 
występowanie niektórych gatunków charakterystycznych 
dla Carpinion nie wykluczają obecności gatunków związku 
Fagion. Wśród łanów wspomnianej turzycy napotkać 
moŜna Festuca altissima (dawniej F.silvatica). 

Znajdujemy tu wreszcie komplet gatunków 
charakterystycznych dla podzespołu M.-
F.mercurialetosum czyli: Mercurialis perennis, Impatiens 
noli-tangere i Stachys sylvatica. 

Buczyny rezerwatu charakteryzują się zróŜnicowanym 
zwarciem górnego piętra drzewostanu wahającym się na 
poszczególnych zdjęciach od 60 do 90% (średnia 75%). 

Zwarcie dolnej warstwy drzew jest silnie uzaleŜnione od 
warstwy górnej i waha się w przedziale 0-50% (średnia 
30%). Warstwa krzewów występuje sporadycznie i jest 
zdominowana przez buka. Wykazująca duŜą 
„aspektowość”, czyli zróŜnicowanie w ciągu sezonu 
wegetacyjnego, warstwa runa wahała się w czerwcu od 50 
do 95% pokrycia (średnio 75%). 

W centralnej części rezerwatu znajduje się ponad 
półtorahektarowa powierzchnia zajęta przez leśne 
zbiorowisko zastępcze - bukowy młodnik, powstałe na 
skutek zalesienia pohuraganowej luki. Ze względu na 
ukształtowanie terenu i dobrze przyrastające bukowe 
podrosty uznano, Ŝe dla tego terenu roślinnością 
potencjalną jest takŜe Melico-Fagetum mercurialetosum. 
 
Circaeo-Alnetum 

Płaty łęgu jesionowo-olszowego wykształciły się w 
rynnowych zagłębieniach w warunkach niewielkiego, 
powolnego przepływu wód powierzchniowych. Ze względu 
na bardzo niewielką powierzchnię zdecydowano się na 
dokumentację flory łęgu w postaci tylko dwóch zdjęć 
fitosocjologicznych. 
Drzewostany porastające te niewielkie płaty wykazują 
dość złoŜoną strukturę. Warstwa górna budowana jest 
pospołu przez olszę czarną i jesiona wyniosłego. Warstwa 
dolna drzew naleŜy juŜ głównie do jesiona. Olsza jest tam 
juŜ tylko domieszką, w miejscach bardziej mokrych. 
Warstwa górna drzew ma zwarcie jedynie około 45%. 
UmoŜliwia to rozwój warstw dolnych pokrywających około 
40% powierzchni. Krzewy występują sporadycznie. 
Pokrycie warstwy runa wynosi około 50%, jego 
występowanie ograniczone jest bowiem do suchszych 
miejsc, których nie pokrywa lustro wody. Pomimo stałego 
występowania wody na powierzchni, runo prawie nie 
wykazuje struktury kępkowo-dolinkowej. Miejsca 
wynurzone pokryte są zwartym kobiercem ziołoroślowego 
runa wskazującego na Ŝyzność siedliska i przepływowy 
charakter dotlenionej wody gruntowej.  

Gatunkami charakterystycznymi dla związku Alno-
Padion są: Carex remota, Ulmus minor, Circea lutetiana, 
Chrysosplenium alternifolium i Stachys sylvatica. W 
składzie runa na uwagę zasługuje teŜ znaczący udział 
Urtica dioica, Stellaria nemorum, Athyrium filix-femina, 
Caltha palustris i wszędzie migrującego Impatiens 
parviflora. 
 

7. Flora  
Flora rezerwatu składa się głównie z gatunków typowych dla 

Ŝyznych lasów liściastych, olsów i olsów jesionowych. 
W poniŜej przedstawionym wykazie wszystkie zarejestrowane 

gatunki runa zostały przedstawione w 2 grupach 
systematycznych: rośliny kwiatowe i mchy. W obrębie tych grup 
przyjęto kolejność alfabetyczną według nazw łacińskich. Przy 
kaŜdym gatunku przedstawiono w sposób syntetyczny jego 
częstość i zasięg występowania w rezerwacie.  
 

Drzewa:  
1. Acer platanoides   Klon pospolity 
2. Alnus glutinosa   Olsza czarna 
3. Betula pubescens   Brzoza omszona 
4. Carpinus betulus   Grab zwyczajny 
5. Fagus silvatica    Buk zwyczajny 
6. Fraxinus excelsior   Jesion wyniosły 
7. Picea abies     Świerk pospolity 
8. Populus tremula   Topola osika 
9. Tilia cordata    Lipa drobnolistna 
 

Krzewy:  
1. Corylus avellana   Leszczyna pospolita 
2. Ribes nigrum    Porzeczka czarna 
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Rośliny zielne: 
1. Aegopodium podagraria [Podagrycznik pospolity] - występuje 

w oddziale 47c, d na siedlisku lasu świeŜego, gatunek 
pospolity, ale niezbyt liczny na terenie rezerwatu. 

2. Anemona ranunculoides [Zawilec Ŝółty] - gatunek dość częsty 
na terenie całego rezerwatu, podlega ochronie gatunkowej. 

3. Anemone nemorosa [Zawilec gajowy] - liczny w oddziale 47c.
   

4. Athyrium filix-femina [Wietlica samicza] - pospolita w 
wydzieleniach 47c, f. 

5. Caltha palustris subsp. palustris [Knieć błotna] - niezbyt liczna, 
głównie w 47f. 

6. Cardamine pratensis s.s. [RzeŜucha łąkowa] - sporadycznie. 
7. Carex pilosa [Turzyca orzęsiona] - pospolita w oddziale 47f. 
8. Carex pseudocyperus [Turzyca nibyciborowata] - pojedynczo 

w miejscach zabagnionych. 
9. Carex remota [Turzyca odległokłosa] - 47c sporadycznie, w 

47f licznie. 
10. Carex silvatica [Turzyca leśna] - w oddziałach 47c - 

pojedynczo, 47f - dosyć liczna. 
11. Chrysosplenium alternifolium [Śledziennica skrętolistna] - 

pojedyncze osobniki. 
12. Circaea lutetiana [Czartawa pospolita] - w miejscach 

zacienionych głównie w 47f. 
13. Dryopteris cartusiana [Narecznica krótkoostna] - niezbyt 

liczna na terenie całego rezerwatu. 
14. Dryopteris filix-mas [Narecznica samcza] - miejscami, 

przewaŜnie w 47c, d. 
15. Equisetum palustre [Skrzyp błotny] - sporadycznie. 
16. Equisetum pratense [Skrzyp łąkowy] - nieliczny głównie w 

47c. 
17. Galeobdolon luteum [Gajowiec Ŝółty] - pospolity na terenie 

całego rezerwatu. 
18. Galium odoratum [Marzanka wonna] - gatunek częsty w 47c, 

mniej liczny w 47f. 
19. Galium palustre [Przytulia błotna] - tylko w miejscach 

wilgotnych. 
20. Geranium robertianum [Bodziszek cuchnący] - sporadycznie, 

przewaŜnie w 47f. 
21. Hepatica nobilis [Przylaszczka pospolita] - tylko miejscami. 
22. Impatiens noli-tangere [Niecierpek pospolity] - nielicznie na 

terenie całego rezerwatu. 
23. Impatiens parviflora [Niecierpek drobnokwiatowy] - pospolity i 

częsty w całym rezerwacie. 
24. Iris pseudacorus [Kosaciec Ŝółty] - pojedyncze osobniki w 

47f. 
25. Isopyrum thalictroides [Zdrojówka rutewkowata] - miejscami, 

głównie w 47c. 
26. Lapsana communis s. s. [Łoczyga pospolita] - nielicznie w 

oddziale 47f. 
27. Lycopus europaeus [Karbieniec pospolity] - gatunek częsty w 

47f. 
28. Majanthemum bifolium [Konwalijka dwulistna] - dosyć liczna 

na siedliskach lasowych oddziału 47c, d. 
29. Mercurialis perennis [Szczyr trwały] - liczny w oddziale 47c, d. 
30. Millium effusum [Prosownica rozpierzchła] - rzadko, ale na 

całym terenie. 
31. Mycelis muralis [Sałatnik leśny] - gatunek występujący w 

rozproszeniu w oddziale 47c. 
32. Myosotis palustris [Niezapominajka błotna] - rzadko. 
33. Oxalis acetosella [Szczawik zajęczy] - częsty, przewaŜnie w 

47c. 
34. Paris quadrifolia [Czworolist pospolity] - sporadycznie. 
35. Peucedanum palustre [Gorysz błotny] - tylko miejscami. 
36. Pulmonaria obscura [Miodunka ćma] - rzadko, głównie w 

oddziale 47c. 
37. Ranunculus lanuginosus [Jaskier kosmaty] - nieliczny, ale na 

całym terenie. 
38. Ranunculus repens [Jaskier rozłogowy] - sporadycznie. 
39. Solanum dulcamara [Psianka słodkogórz] - pospolita w 47f. 
40. Stachys silvatica [Czyściec leśny] - częsty w 47c, d. 
41. Stellaria holostea [Gwiazdnica wielkokwiatowa] - niezbyt 

liczna w 47c, częściej spotykana w 47d. 
42. Stellaria nemorum [Gwiazdnica gajowa] - niezbyt licznie. 
43. Urtica dioica [Pokrzywa zwyczajna] - pospolita i liczna w 

całym rezerwacie. 
44. Viola reichenbachiana [Fiołek leśny] - nielicznie na 

siedliskach lasowych w oddziale 47c, d. 

Mszaki 
1. Climacium dendroides [Drabik drzewkowaty] - gatunek rzadki, 

występuje głównie w wydzieleniu 47f. 
2. Hylocomium splendens [Gajnik lśniący] - nielicznie, 

przewaŜnie w oddziale 47f. 
3. Plagiomnium affine [Merzyk pokrewny] - sporadycznie. 
4. Plagiomnium undulatum [Merzyk falisty] - miejscami w 47c, d. 
5. Sphagnum squarrosum [Torfowiec nastroszony] - gatunek 

rzadki. 
 

8. Fauna 
Na terenie rezerwatu nie przeprowadzono badań 

faunistycznych. W opracowaniu tym zamieszczono 
jedynie gatunki zaobserwowane w czasie prac 
terenowych, a takŜe uwzględnione w poprzednich 
planach. Ze względu na to, Ŝe prowadzone prace nie 
miały na celu stworzenia naukowej dokumentacji 
faunistycznej, nie zamieszczamy pełnej listy gatunków 
występujących na tym terenie. 

Spośród płazów stwierdzono występowanie Ŝaby 
trawnej Rana temporaria i Ŝaby wodnej Rana esculenta, 
natomiast z gadów jaszczurki zwinki Lacerta agilis i 
padalca Anguis fragilis.  

Warunki środowiskowo-terenowe rezerwatu „Bukowy” 
sprzyjają występowaniu na tym obszarze duŜych ssaków. 
Spośród zwierzyny płowej naleŜy wymienić jelenia Cervus 
elaphus i sarnę Capreolus capreolus. Ślady bytowania 
dzików Sus scrofa wskazują na to, iŜ rezerwat stał się 
„domem” równieŜ i dla tych zwierząt, a opad bukwi 
zapewnia im dogodne warunki Ŝerowe. 

Zaobserwowano równieŜ kilka gatunków ptaków, min. 
Ŝurawia Grus grus, świstunkę Phylloscopus sibilatrix, 
dzięcioła duŜego Dryobates major i gołębia grzywacza 
Columba palumbus. 
 

9. Osobliwości przyrodnicze  
  
Badania nad niniejszym planem ochrony były 

przeprowadzane w wyjątkowo suchym, bezdeszczowym 
roku. Stąd liczba zauwaŜonych roślin chronionych i 
rzadkich była prawdopodobnie zdecydowanie mniejsza od 
ich rzeczywistej ilości. Podczas prac fitosocjologicznych 
stwierdzono obecność kilku osobników Neotia nidus-avis 
(gnieźnik leśny). W kilku miejscach spotkano teŜ Daphne 
mezereum (wawrzynek wilcze łyko) i bluszcz Hedera helix. 

We wcześniejszych publikacjach dotyczących flory 
rezerwatu zanotowano obecność, prócz wymienionych 
gatunków, takŜe: Plathanathera bifolia i Cephalantera rubra 
oraz Lilium martagon, Asarum europeum i Coronilla varia. 

Jako osobliwości przyrody potraktowano grube drzewa 
(buki), rzadkie gatunki drzew (wiązy, klony) i drzewa o 
ciekawych formach (grab, wiąz), jak równieŜ gatunki drzew, 
które nie powinny występować na tym siedlisku (świerki).  

W północnej części rezerwatu znajduje się duŜych 
rozmiarów głaz narzutowy o rozmiarach około 1 m x 2 m. 

Podstawowym walorem rezerwatu jest jednak pręŜny 
drzewostan bukowy występujący na skraju gromadnego 
występowania buka, skutecznie się odnawiający i 
posiadający złoŜoną strukturę wiekową. Wśród 
najstarszych drzew rezerwatu jest przynajmniej kilka 
potencjalnych pomników przyrody o średnicy na 
wysokości 1,3 m przekraczającej 100 cm. 

Część danych przedstawiono na mapie osobliwości 
przyrodniczych. 
 

10. Drzewostany  
 
10.1. Charakterystyka ogólna 
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Powierzchnia drzewostanów w rezerwacie „Bukowy” 
wg stanu na 01.01.2000 r. wynosi 8,11 ha, co stanowi 
97,7% całkowitej powierzchni rezerwatu.  

Drzewostany, zgodnie z zastosowanym podziałem na 
naturalne fazy rozwojowe (Miścicki, 1994), zaliczono do 
dwóch stadiów rozwojowych: 

faza młodociana   1,70 ha 21% 
faza terminalna późna 6,41 ha 79% 
Razem     8,11 ha 100% 

 
Faza młodociana - do tej fazy zaliczamy drzewostany 

mało zróŜnicowane, w których występuje jedna warstwa o 
zwarciu pełnym, rzadziej umiarkowanym bądź 
przerywanym. Niekiedy występują drzewa z poprzedniego 
pokolenia drzewostanu, rozmieszczone jednostkowo lub 
grupowo. Charakterystyczną cechą drzew fazy 
młodocianej jest intensywny przyrost wysokości i 
miąŜszości, który przewaŜa nad ubytkami. Pierśnica 
drzew dominujących oraz zasobność niewielka. 

W rezerwacie zadrzewienie dla drzewostanów 
znajdujących się w fazie młodocianej (pododdział 47d) 
wynosi 0.8, co ma swoje odzwierciedlenie w umiarkowanym 
zwarciu. Pierśnica drzew dominujących, tak jak i 
miąŜszość, nie jest duŜa. Przestoje bukowe to pozostałość 
po poprzednim drzewostanie, który w 1981 r., w wyniku 
silnych wiatrów został niemal w całości wywrócony. 

Faza terminalna późna - do tej fazy naleŜy zaliczać 
drzewostany o rozluźnionej warstwie górnej, ze zwarciem 
przerywanym, rzadziej umiarkowanym. Drzewa z powodu 
starości pojedynczo lub grupowo zamierają. Zasobność 
maksymalna w danych warunkach siedliskowych wynosi 
od 50% do 80%. Pierśnica drzew dominujących duŜa, w 
zaleŜności od gatunku waha się od ok. 40 do 60 cm. 
Przyrost miąŜszości jest mniejszy od masy wydzielających 
się drzew. Odnowienie znajduje tutaj dogodne warunki do 
wzrostu i rozwoju. Znaczną część odnowienia moŜe 
stanowić podrost o wysokości powyŜej 4 m. 

W rezerwacie do tej fazy rozwojowej zaliczono 
drzewostany naleŜące do oddz. 47, wydz. f, c. Są to 
drzewostany o zwarciu przerywanym i umiarkowanym, z 
zadrzewieniem 0.6 i 0.9. Pierśnica drzew dominujących 
znajduje się w przedziale 39-61 cm. Wysoki, dosyć dobrej 
jakości podrost, zajmuje 20 - 30% powierzchni 
poszczególnych drzewostanów, natomiast najmłodsze 
pokolenie pochodzenia naturalnego - nalot 20%. 
 

10.2. Skład gatunkowy 
 

Strukturę składu gatunkowego drzewostanów 
rezerwatu „Bukowy”, z uwzględnieniem poszczególnych 
typów siedliskowych lasu, według gatunków panujących 
przedstawia tabela Nr 1, a wg gatunków rzeczywistych 
tabela Nr 2. 

Na siedlisku lasu świeŜego, pod względem 
rzeczywistego udziału w ogólnej miąŜszości drzewostanów, 
zdecydowanie dominuje buk - 94%, natomiast 6% 
miąŜszości przypada w udziale grabowi i brzozie. Pozostałe 
gatunki, wykazujące miąŜszość grubizny, występują w 
drzewostanach pojedynczo i miejscami. NaleŜą do nich 
klon, lipa, wiąz, świerk, olsza, jesion i grab. 

Na siedlisku olsu 77% miąŜszości przypada w udziale 
olszy, natomiast 23% stanowi jesion. Pojedynczo 
występuje świerk, a miejscami lipa. 
 

10.3. Struktura wiekowa 
 

Buk - główny składnik drzewostanów rezerwatu 
„Bukowy” - reprezentuje dosyć duŜy przedział wiekowy, 
poczynając od młodych, dwudziestoletnich buków 
powstałych w wyniku sztucznego odnowienia powierzchni 

pohuraganowej, poprzez starodrzew bukowy, w którym 
wiek przeciętny tworzących go drzew szacuje się na około 
160 lat. Wiek olszy, będącej gatunkiem panującym w 
wydzieleniu drzewostanowym 47f, wynosi 93 lata. 

Przeciętny wiek drzewostanów rezerwatu obliczony 
jako średnia waŜona (gdzie wagą jest powierzchnia 
drzewostanów) na podstawie wieku gatunków panujących 
w poszczególnych drzewostanach, wynosi 116 lat. 
 

10.4. Struktura pionowa 
 

Struktura pionowa, szczególnie wiekowych 
drzewostanów bukowych, jest dość urozmaicona. Pod 
górną warstwą drzewostanu, wytworzoną głównie z buka 
z domieszką graba i pojedynczym udziałem innych 
gatunków, znajdują się warstwy młodego pokolenia: 
podrost i nalot, w których gatunkiem przewodnim jest 
równieŜ buk. 

Jednorodna budowa pionowa młodnika bukowego 
(wydz. 47d) wskazuje, Ŝe drzewostan ten powstał w 
wyniku odnowienia sztucznego. Pewnym urozmaiceniem 
struktury są tutaj przestoje bukowe - jedyny widzialny 
przejaw poprzedniego pokolenia. 

RównieŜ niezbyt urozmaicony pod względem struktury 
pionowej jest drzewostan olszowy. Oprócz górnego piętra, 
wytworzonego głównie przez olszę i jesiona, występuje 
tutaj jeszcze jesionowo-bukowa warstwa podrostu. 
 

10.5. Stan odnowień naturalnych 
 

Najmniej naraŜone na zmiany szaty roślinnej wydają 
się być rozległe płaty Melico-Fagetum mercurialetosum, 
stanowiące trzon roślinności rezerwatu. Pomimo 
lokalizacji na granicy swego gromadnego występowania, 
miejscowe buki niepodzielnie panują, tworząc 
drzewostany dość dobrej jakości. Intensywne odnawianie 
się tego gatunku pozwala mieć nadzieję na jeszcze wiele 
lat istnienia tych kresowych buczyn. Pozostałe gatunki 
współtworzące te drzewostany, czyli przede wszystkim 
jesion, wiązy, klon i lipa oraz świerk, nie potrafią sprostać 
konkurencji cienioznośnego buka i prawdopodobnie w 
przyszłości ulegną temu gatunkowi. Jedynie na silnie 
wilgotnych miejscach w sąsiedztwie łęgów jesion ma 
szansę stanąć do konkurencji z bukiem. Takie 
urozmaicenie będzie zresztą z korzyścią dla 
bioróŜnorodności dendroflory rezerwatu. 

Pewnym zagroŜeniem dla urozmaiconej flory runa 
moŜe w przyszłości stać się niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora. Ten niezwykle ekspansywny gatunek 
na Ŝyznych i wilgotnych glebach rezerwatu wciska się 
właściwie wszędzie tam, gdzie znajdzie choć odrobinę 
światła. KaŜda luka w drzewostanie bardzo szybko 
pokrywa się zwartym kobiercem niecierpkowego łanu, co 
moŜe mieć wpływ na jakość naturalnego odnowienia 
gatunków drzewiastych. NiezaleŜnie od nie poznanego 
jaszcze wpływu niecierpka drobnokwiatowego na jakość 
nalotu drzew, trzeba pamiętać o jego roli intruza w dość 
naturalnych, chronionych zbiorowiskach rezerwatu.  
 

10.6. Stan zdrowotny 
 

Pomimo tego iŜ buk, stanowiący trzon drzewostanów 
wchodzących w skład rezerwatu „Bukowy”, występuje tutaj 
na krańcach swego wschodniego zasięgu, jego kondycja i 
stan zdrowotny jest dobrej jakości. Znaczny udział 
młodego pokolenia (podrostu i nalotu) świadczy o dobrych 
warunkach bytowych dla tego gatunku i pozytywnie rokuje 
na moŜliwość naturalnego odnowienia się drzewostanów 
bukowych. 
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10.7. Zapas 
 

Całkowita miąŜszość drzewostanów rezerwatu 
„Bukowy” wg stanu na 01.01.2000 r. wynosi 2155 m3 
(tabele Nr 1, 2). Przeciętna zasobność w przeliczeniu na 1 
ha powierzchni leśnej rezerwatu wynosi 266 m3. 
 

D. ZASADY SPRAWOWANIA OCHRONY 
 

1. Ocena moŜliwości realizacji celu ochrony 
Głównym przedmiotem ochrony jest drzewostan bukowy 

występujący na krańcach swego wschodniego zasięgu. 
Celem ochrony jest zachowanie ze względów 

naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowego 
występującego na krańcach swego wschodniego zasięgu. 

Dla tak określonego przedmiotu ochrony na prawie 
całej powierzchni rezerwatu istnieje pełna moŜliwość 
realizacji przyjętych celów. Jedynie w wydzieleniu 47d ze 
względu na znaczny udział brzozy oraz wyrównaną 
strukturę wiekową przyjęto, Ŝe moŜliwość realizacji celu 
ochrony jest częściowa. W przypadku prawidłowego 
rozwoju tego fragmentu lasu w przyszłości moŜna zmienić 
moŜliwość realizacji na pełną. 

Dla fragmentów zespołów olsu i olsu jesionowego 
przyjęto pełną moŜliwość realizacji celu ochrony, mimo iŜ 
nie są to zespoły określone jako przedmiot ochrony. Są to 
jednak naturalne zbiorowiska roślinne występujące na 
około 10% powierzchni rezerwatu i jako takie powinny 
pozostać, ulegając zmianom wynikającym z 
dynamicznego rozwoju tych zbiorowisk. 
 

2. ZagroŜenia dla egzystencji i trwałości przedmiotu 
ochrony 

Nie stwierdzono istotnych zagroŜeń zewnętrznych dla 
drzewostanów rezerwatu. Istnieje zagroŜenie od wiatru, 
ale jest to czynnik naturalny, na który nie mamy wpływu. 
ZagroŜenie ze strony wiatru moŜe wystąpić jedynie w 
przypadku stosowania zrębów zupełnych w sąsiedztwie 
rezerwatu. Warunki siedliskowe i stosowane sposoby 
zagospodarowania nie dają podstaw sądzić, aby takie 
zagroŜenie wystąpiło. 

W rezerwacie ochronie podlegają wszystkie elementy 
przyrody, a więc i roślinność runa. Na terenie rezerwatu 
występuje kilka gatunków rzadkich i chronionych. 
Usuwanie drzew martwych i obumierających moŜe 
spowodować niszczenie tych roślin. 
 

3. Przeciwdziałanie i eliminowanie zagroŜeń 
Postuluje się, aby w sąsiedztwie rezerwatu nie 

stosowano rębni zupełnych i duŜych powierzchniowo 
odnowieniowych. NaleŜy równieŜ pozostawiać część 
martwych i obumierający drzew. Spowoduje to 
zmniejszenie zagroŜenia roślin i naturalnego odnowienia 
buka oraz umoŜliwi rozwój rzadkich i chronionych 
gatunków owadów, grzybów i roślin. 
 

4. Wizja rozwoju lasu 
Zasady sprawowania ochrony w rezerwacie wynikają z 

wizji rozwoju lasu przy uwzględnieniu przedmiotu ochrony 
oraz z celu ochrony. Wynikają one takŜe z obecnego 
stanu fitocenoz rezerwatu i przewidywanych 
(planowanych) kierunków sukcesji. 

Aktualna forma stanu siedliska jest naturalna lub 
zbliŜona do naturalnej. Potencjalna roślinność odpowiada 
roślinności aktualnej. Uwzględniając przyjęte załoŜenie jak 
najmniejszej ingerencji w naturalne procesy zachodzące w 
ekosystemach leśnych rezerwatu, przewiduje się, iŜ 
rozwój lasu (w okresie obowiązywania planu) będzie 
związany przede wszystkim z procesami starzenia i nie 
będzie wymagał radykalnych poczynań gospodarczych. 

W drzewostanach będących w fazie terminalnej późnej 
powinno na większości pojawiać się odnowienie. 
Postępować będzie proces obumierania drzew z 
drzewostanu głównego - martwe drzewa moŜna usuwać 
jedynie w pobliŜu dróg i linii oddziałowych. 

W drzewostanie w fazie młodocianej następować 
będzie naturalny proces wydzielania się drzew. NaleŜy w 
niewielkim stopniu wspomagać buki usuwając brzozę, 
jeŜeli nie będzie ona eliminowana w sposób naturalny. To 
samo dotyczy osiki. Grab powinien być gatunkiem 
domieszkowym na tym siedlisku.  
 

5. Charakterystyka zastosowanych wskazań 
ochronnych  

 
Forma ochrony rezerwat częściowy zezwala na 

ingerencję człowieka, ale powinna ona wynikać z sytuacji 
oddziaływania znaczących czynników negatywnych nie 
pozwalających na prawidłowy rozwój zbiorowiska lub z 
sytuacji klęskowych. 
  a) pozostawić do sukcesji - brak ingerencji z wyjątkiem 

sytuacji przedstawionych powyŜej, 
  b) nie usuwać drzew martwych - drzewa martwe (stojące 

i leŜące) stanowią podłoŜe dla rozwoju wielu 
gatunków. Drzewa naleŜy pozostawić w lesie do ich 
rozkładu. Wyjątkiem są obumierające drzewa 
gatunków iglastych (świerk), które naleŜy usuwać. 
Dopuszcza się usuwanie drzew w pobliŜu dróg i linii 
podziału powierzchniowego. Zalecenie to dotyczy 
całego rezerwatu. 

  c) cięcia pielęgnacyjne - dotyczy cięć wynikających z 
konieczności zmniejszania udziału brzozy i osiki w 
wydzieleniu 47d.  

 
6. Wnioski i zalecenia 

 
Ze względu na niewielką powierzchnię rezerwatu i 

małą zmienność siedliska oraz zbiorowisk roślinnych, 
obszar rezerwatu zaliczono do jednego obrębu 
ochronnego podlegającego zasadom ochrony częściowej 
zachowawczej, polegającej na: 
  - zaniechaniu istotnej ingerencji w naturalne procesy, 
  - ograniczeniu lub wykluczeniu czynników zewnętrznych, 
  - uściśleniu ruchu turystycznego, 
  - umoŜliwieniu zmiany sposobu postępowania w 

momencie, gdy tego będzie wymagała sytuacja (po 
uzgodnieniu z Konserwatorem Przyrody lub autorami 
planu). 
Ograniczenie ingerencji w drzewostany umoŜliwi 

naturalny (lub zbliŜony do naturalnego) przebieg procesów 
odnowieniowych i ustalenie jego naturalnej struktury 
zbliŜonej do lasów pierwotnych. 

Zachowanie części starych drzew pozwoli na 
przetrwanie związanych z nimi gatunkom mszaków 
epifitycznych. Natomiast pozostawienie jałowego posuszu 
stworzy dogodne warunki do ochrony licznej grupy 
organizmów saprofitycznych, bardzo cennych z punktu 
widzenia zachowania równowagi biocenotycznej. 

Ze względu na trudność w ustaleniu granicy rezerwatu 
na prawie całej długości wzdłuŜ oddziału 57 oraz na 
granicy z wydzieleniami 47a,b zaleca się trwałe i wyraźne 
oznaczenie tej granicy. Brak wyraźnych granic rezerwatu 
moŜe spowodować zagroŜenia w trakcie prowadzenia 
zadań gospodarki leśnej w sąsiednich drzewostanach. 
NaleŜy równieŜ postawić tablice informacyjne.  
 

E. ZAKRES UDOSTĘPNIANIA REZERWATU 
 

Ze względu na waŜną rolę edukacyjną rezerwatu 
naleŜy udostępniać go zarówno dla specjalistów 
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zajmujących się leśnictwem i przyrodą, jak i dla szerszych 
kręgów społeczeństwa. Przy wejściu do rezerwatu naleŜy 
postawić tablicę informacyjną podając najwaŜniejsze 
informacje o rezerwacie oraz ograniczenia, jakie 
obowiązują na jego terenie. Udostępnianie rezerwatu 
naleŜy ograniczyć do drogi biegnącej przez jego teren. 
Jest to wystarczające, poniewaŜ droga przechodzi przez 
stary drzewostan bukowy, fazę młodocianą drzewostanu 
bukowego oraz w pobliŜu zespołu olsowego. 

Nie przewiduje się ścieŜki edukacyjnej i innych form 
udostępniania, ze względu na niewielki obszar objęty 
ochroną i ewentualne zagroŜenia ze strony człowieka przy 
duŜym nasileniu turystycznym. 
 

F. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PLANU 
Wykonywanie wszystkich zadań w rezerwacie 

realizowane jest ze środków budŜetowych. 
Zaplanowane zadania ochronne nie spowodują 
konieczności ponoszenia znacznych kosztów. Koszty 
mogą wiązać się przede wszystkim z zainstalowaniem 
tablic informacyjnych. 
 

G. LITERATURA 
1 Czerwiński A., 1995. Geobotanika w ochronie środowiska lasów 
Podlasia i Mazur. Wyd. Politechniki Białostockiej. 
2 Hutorowicz J., 1957. Roślinność rezerwatu leśnego „Bukowy”. 
Olsztyn. 

3 IBL, 1994. Instrukcja urządzania lasu. 
4 Jasiewicz A., 1984. Nazwy gatunkowe roślin naczyniowych flory 
polskiej. Fragmenta floristica et geobotanica. Ann. XXX, Pars 3, 
1984 (1986). 
5 Kondracki J., 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN. 
6 Liro, 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET - 
POLSKA. Fundacja IUCN Poland. Warszawa 1995. 
7 Matuszkiewicz W., 1980. Synopsis und geographische Analyse 
der Pflanzengesellschaften von Polen. Mitt. flor.-sozial. 
Arbeitsgem. N. F. 20: 19-50. 
8 Matuszkiewicz W., 1984. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk 
roślinnych Polski. Wydanie II, PWN Warszawa. 
9 Mąkosa K., 1994. Zasady kartowania siedlisk leśnych. IBL. 
10 Miścicki S., 1994. Naturalne fazy rozwojowe drzewostanów - 
podstawa taksacji leśnych rezerwatów przyrody. Sylwan. Nr 4. 
11 MRLiGś, 1988. Zasady Hodowli Lasu. 
12 MRLiGś, 1990. Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu. 
13 Ochyra R., Szmajda P., 1977. An Annotated List of Polish 
Mosses. Fragmenta floristica et geobotanica. Ann. XXIV, Pars 1, 
1978. 
14 Olaczek R., 1997. Instrukcja sporządzania planów ochrony dla 
rezerwatów przyrody i zasady wykonywania ochrony 
konserwatorskiej.  
15 PTG, 1989. Roczniki gleboznawcze. T. XL. Nr ľ. Systematyka 
gleb Polski. PWN. 
16 Trampler T. i in., 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna 
Polski na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, 
Warszawa. 

 
 

Załącznik Nr 7 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 

 
PLAN OCHRONY CZĘŚCIOWEGO REZERWATU PRZYRODY „D ĘBOWO” 

 
SPIS TREŚCI 

MAPA SYTUACYJNA REZERWATU 
WYTYCZNE KONSERWATORSKIE 
A. WPROWADZENIE  

1. Wstęp 
2. Zakres i metodyka opracowania 
3. Wykonawcy prac 

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
1. Podstawy prawne i klasyfikacja rezerwatu 
2. Wykaz wykorzystanych materiałów i dokumentów 
3. PołoŜenie 

3.1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna 
3.2. Regionalizacja geobotaniczna 
3.3. Regionalizacja przyrodniczo-leśna 

4. Stan posiadania 
5. Miejsce i rola rezerwatu w przestrzeni przyrodniczej 

regionu i kraju 
6. Przedmiot i cel ochrony 

C. WARUNKI PRZYRODNICZE 
1. Geologia i geomorfologia  
2. Gleby 
3. Stosunki wodne  
4. Klimat  
5. Siedliskowe typy lasu 

5.1. Opis ogólny 
5.2. Charakterystyka siedliskowych typów lasu  

6. Roślinność 
7. Flora  
8. Fauna 
9. Osobliwości przyrodnicze 
10. Drzewostany  

10.1. Charakterystyka ogólna 
10.2. Skład gatunkowy 
10.3. Struktura wiekowa 

10.4. Struktura pionowa 
10.5. Stan odnowień naturalnych 
10.6. Stan zdrowotny 
10.7. Zapas 

D. ZASADY SPRAWOWANIA OCHRONY  
1. Ocena moŜliwości realizacji celu ochrony 
2. ZagroŜenia dla egzystencji i trwałości przedmiotu 

ochrony 
3. Przeciwdziałanie i eliminowanie zagroŜeń 
4. Wizja rozwoju lasu 
5. Charakterystyka zastosowanych wskazań 

ochronnych  
6. Wnioski i zalecenia 

E. ZAKRES UDOSTĘPNIANIA REZERWATU  
F. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PLANU 
G. LITERATURA 
 

A. WPROWADZENIE 
1. Wstęp 

 
Obowiązek sporządzania planów ochrony dla 

rezerwatów określa Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 
października 1991 r. (Dz. U. Nr 114). 

Przy opracowywaniu planu ochrony dla rezerwatu 
„Dębowo” kierowano się bezpośrednimi ustaleniami 
pomiędzy wykonawcą (PROLAS Wójcik Roman) i 
zleceniodawcą (Nadleśnictwo Mrągowo) oraz wytycznymi 
konserwatorskimi do planu ochrony rezerwatu „Dębowo” 
(w załączeniu).  

Korzystano równieŜ ze wskazań wynikających z: 
  - „Instrukcji sporządzania planów ochrony rezerwatów 

przyrody” opracowanej przez zespół pod kierunkiem 
prof. dr hab. Romualda Olaczka, 
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  - „Wytycznych wykonywania zabiegów ochronnych w 
rezerwatach leśnych” opracowanych przez Jana Wróbla, 

  - Instrukcji urządzania lasu MOŚZNiL 1994 r., 
  - „Zasad kartowania siedlisk leśnych” opracowanych 

przez Kazimierza Mąkosę (1994). 
 

Część rozwiązań, jakie znalazły się w planie ochrony, 
wynika z dotychczasowych doświadczeń wykonawców, 
zdobytych podczas wykonywania planów ochrony dla 
innych podobnych obiektów. 
 

2. Zakres i metodyka opracowania 
 

Z uwagi na brak oficjalnie zatwierdzonej instrukcji 
sporządzania planów ochrony przyrody dla rezerwatów, 
zakres i metodykę tego opracowania przyjęto na 
podstawie wytycznych konserwatorskich, własnego 
doświadczenia oraz ustalono podczas spotkań z 
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie i 
pracownikami Nadleśnictwa Mrągowo.  

Na terenie rezerwatu nie były dotychczas wykonywane 
prace glebowo-siedliskowe. Ze względu na konieczność 
podejmowania istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody 
decyzji takich jak: zaplanowanie na 20 lat zabiegów 
ochronnych, określenie wizji rozwoju lasu, ocena aktualnej 
formy stanu siedliska wykonano w uzgodnieniu z 
Nadleśnictwem Mrągowo i regionalną dyrekcją Lasów 
Państwowych w Olsztynie powyŜsze prace. 

Prace glebowo-siedliskowe wykonano zgodnie 
obowiązującymi zasadami określonymi w: 
  - Instrukcji Urządzania Lasu (1994), 
  - Zasadach Kartowania Siedlisk Leśnych (1994). 
 

Gleby sklasyfikowano zgodnie z Systematyką Gleb 
Polski (PTG 1989). Ze względu na rangę i znaczenie 
rezerwatów przyrody przyjęto, Ŝe minimalna powierzchnia 
wydzieleń siedliskowych moŜe być mniejsza niŜ jeden 
hektar. Zamieszczenie jednej mapy glebowo-siedliskowej 
powodowało małą jej czytelność. Rozdzielono więc treść 
opracowania glebowo-siedliskowego i wykonano oddzielnie 
mapę siedliskowych typów lasu i oddzielnie mapę gleb. 

Mapy wykonano metodą numeryczną przy uŜyciu 
programu MapInfo Proffessional (struktura zgodnie ze 
Standardem Leśnej Mapy Numerycznej). 

Prace taksacyjne i inwentaryzację zapasu wykonano 
zgodnie z Instrukcją urządzania lasu. Zastosowano jednak 
pewne modyfikacje wynikające z poszerzonego zakresu 
informacji i odmiennego podejścia związanego ze specyfiką 
obiektu. Inwentaryzacja zapasu została wykonana z 
wykorzystaniem czasowych kołowych powierzchni próbnych. 
W duŜym stopniu posiłkowano się danymi uzyskanymi w 
trakcie prac urządzeniowych przy sporządzaniu planu 
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mrągowo w 1997 roku. 

Pozostałe prace wykonano zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami. 
 

3. Wykonawcy prac 
 
Wykonawcą prac jest firma „PROLAS”, która wygrała 

przetarg na opracowanie planów ochrony rezerwatów 
„Bukowy”, „Dębowo”, „Gązwa” i „Piłaki”, ogłoszony przez 
Nadleśnictwo Mrągowo. 

Podstawą wykonania planu ochrony jest umowa 
zawarta w dniu 11 października 1999 r. w Mrągowie 
pomiędzy Nadleśnictwem Mrągowo reprezentowanym 
przez mgr inŜ. Jarosława Błyskuna - Nadleśniczego i 
Barbarę Składanowską - Głównego Księgowego, a firmą 
PROLAS Wójcik Roman reprezentowaną przez dr inŜ. 
Romana Wójcika. 

Wszystkie prace zostały wykonane przez zespół pod 
kierownictwem dr inŜ. Romana Wójcika, który jest równieŜ 
autorem planu ochrony tego rezerwatu.  

Prace urządzeniowe: mgr inŜ. Renata Czarnecka, mgr 
inŜ. Katarzyna śak i inŜ. Roman Lecko. Prace glebowo-
siedliskowe: mgr inŜ. Marek Czerwczak. Prace 
fitosocjologiczne: mgr inŜ. Michał Orzechowski. Opracowanie 
kartograficzne i kameralne: mgr inŜ. Katarzyna śak. 
 

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

1. Podstawy prawne i klasyfikacja rezerwatu 
 

Rezerwat przyrody „Dębowo” utworzony został na mocy 
zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 
dnia 20 listopada 1954 r. (Monitor Polski Nr 119,  
poz. 1682). Zgodnie z tym zarządzeniem „rezerwat tworzy 
się w celu zachowania ze względów naukowych i 
dydaktycznych lasu bukowego o cechach zespołu 
naturalnego, będącego równocześnie najdalej wysuniętym 
na wschód naturalnym stanowiskiem tego gatunku.” 

Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa 
Mrągowo, Obrębu Sadłowo I, w Leśnictwie Dębowo. 
Rezerwat podlega ochronie częściowej. 

Ochronę w rezerwacie sprawuje Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Mrągowo w oparciu o plan ochrony oraz 
wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 

Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki 
Konserwator Przyrody w Olsztynie. 

Rezerwat „Dębowo”, zgodnie z podziałem typologicznym 
rezerwatów opracowanym przez Z. Czubińskiego (1965), 
zalicza się do rezerwatu krajobrazowo-leśnego, w którym 
głównym przedmiotem ochrony jest utrzymanie i ochrona 
lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego, będącego 
równocześnie najdalej wysuniętym na wschód naturalnym 
stanowiskiem tego gatunku. 

Według binominalnej i dwustopniowej typologii 
rezerwatów, zaprojektowanej przez Z. Denisiuka, a 
ostatecznie opracowanej przez E. Symonides, rezerwat 
„Dębowo” naleŜy sklasyfikować następująco: 
  - wg głównego przedmiotu ochrony 

- typ florystyczny (Fl), podtyp roślin na granicy 
zasięgu (gz), typ fitocenotyczny (Fi), podtyp 
zbiorowisk leśnych (zl) oraz typ biocenotyczny i 
fizjocenotyczny (BF), podtyp biocenoz naturalnych 
i półnaturalnych (np). 

  - wg głównego typu środowiska 
- typ lasów i borów (L), podtyp lasów mieszanych 

nizinnych (lmn). 
 

2. Wykaz wykorzystanych materiałów i dokumentów 
  - Dokumentacja projektowa rezerwatu. 
  - Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego na 

okres 1960/61 - 1969/70, 1971 - 1981, 1988 - 1997. 
  - Opracowanie A. W. Sokołowskiego z 1962 r.: 

„Roślinność rezerwatu leśnego „Dębowo” w 
Nadleśnictwie Sadłowo w województwie olsztyńskim”. 

  - Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mrągowo na 
okres 01.01.1997-2006. 

  - Protokoły komisji zajmujących się rezerwatem. 
 

3. PołoŜenie 
 

Zgodnie z podziałem administracyjnym Polski rezerwat 
„Dębowo” połoŜony jest w województwie warmińsko-
mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Biskupiec, 
obrębie ewidencyjnym Stryjewo. 

W skład rezerwatu wchodzą lasy będące pod 
zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Olsztynie i Nadleśnictwa Mrągowo.  
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Wschodnią i północną granicę rezerwatu stanowią linie 
podziału powierzchniowego, natomiast granicę zachodnią 
leśna droga gruntowa będąca jednocześnie linią 
oddziałową. Południową granicę stanowi linia 
rozgraniczająca las od roli, a częściowo granica rezerwatu 
przylega do granicy wydzielenia n oddz. 128. 

Rezerwat Dębowo leŜy w odległości około: 
  - 47 km od Olsztyna, 
  - 8 km od Biskupca Resz. - siedziby Gminy Biskupiec 

Resz., 
  - 26 km od Mrągowa - siedziby Nadleśnictwa Mrągowo, 
  - 5 km od siedziby poczty w Biedaszkach, 
  - 0,5 km od siedziby Leśnictwa Dębowo. 

 
Przystanek PKP Górowo koło Czerwonki jest odległy od 

rezerwatu o około 4 km, natomiast przystanek PKP Dębowo 
(na Ŝądanie) leŜy w odległości 0,5 km od rezerwatu. 
 

3.1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna 
 
Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną 

(Kondracki 1988) rezerwat połoŜony jest w: 
Podobszarze Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3), 
 Prowincji NiŜu Środkowoeuropejskiego (31), 
    Podprowincji Pojezierzy Wschodniobałtyckich (842), 
    Makroregionie Pojezierza Mazurskiego (842.8), 
   Mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego (842.82). 
 

Pojezierze Mrągowskie obejmuje środkową część 
Pojezierza Mazurskiego, która tworzy jak gdyby garb z 
kulminacjami ponad 200 m n.p.m., górujący nad 
Pojezierzem Olsztyńskim od zachodu jak, i nad Krainą 
Wielkich Jezior Mazurskich od wschodu. Garb ten 
poŜłobiony jest w kierunku południkowym przez szereg 
długich rynien jeziornych np. sorkwicka, mrągowska i in. 
Wysoczyzny między rynnami zbudowane są przede 
wszystkim z gliny zwałowej.  
 

3.2. Regionalizacja geobotaniczna 
 

Według geobotanicznego podziału Europy (wg 
Matuszkiewicza) Polska znajduje się na Obszarze 
Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych w Prowincji 
Środkowoeuropejskiej (III.3). Kraina Mazursko-Podlaska 
obejmuje zachodnią część Działu Północnego Mazursko-
Białoruskiego (III.3b.4) w Podprowincji Środkowoeuropejskiej 
Właściwej. 

Według geobotanicznego podziału Polski 
(Matuszkiewicz 1980), rezerwat znajduje się na obszarze 
NiŜu Wschodnioeuropejskiego, w Mazursko-Podlaskim 
Regionie Subborealnym, Podregionie Pojezierza 
Mazurskiego (IV.1.a). 

Podregion Pojezierza Mazurskiego, znajdujący się w 
zachodniej części Regionu Mazursko-Podlaskiego, 
charakteryzuje się występowaniem (oprócz zespołów 
torfowisk niskich, przejściowych i wysokich) rozproszonych 
stanowisk buka, który aŜ do granicy swego wschodniego 
zasięgu tworzy tu zespoły Ŝyznej buczyny niŜowej (Melico-
Fagetum).  
 

3.3. Regionalizacja przyrodniczo-leśna 
 
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i 

wsp. 1990) rezerwat Dębowo połoŜony jest w: 
Krainie Mazursko-Podlaskiej, 

Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego, 
  Mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego. 
 
 
 

4. Stan posiadania 
 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego o utworzeniu rezerwatu, 
powierzchnia jego wynosiła 24,72 ha. Od tego czasu 
zmieniła się zarówno numeracja oddziałów i 
pododdziałów, jak i powierzchnia rezerwatu. Według planu 
urządzania obowiązującego na lata 1997-2006, 
powierzchnia rezerwatu wynosi 25,96 ha. Do rezerwatu 
naleŜą pododdziały a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m oddziału 
128. Wzrost powierzchni rezerwatu (o 1,24 ha) nie jest w 
Ŝaden sposób udokumentowany (brak jest materiałów 
świadczących o tym, iŜ od momentu powołania rezerwatu 
zwiększono jego powierzchnię). Dlatego naleŜy 
przypuszczać, Ŝe zaistniała róŜnica wynika z 
niedokładnych pomiarów geodezyjnych wykonanych 
przed powołaniem rezerwatu. 
 

W skład rezerwatu wchodzą: 
  - drzewostany      24,98 ha (96,2%) 
  - drogi leśne      0,62 ha (2,4%) 
  - linie podziału powierzchniowego 0,36 ha (1,4%) 

razem:        25,96 ha (100%) 
  

Całkowitą powierzchnię rezerwatu w rozbiciu na 
oddziały i obręby przedstawia poniŜsza tabela. 
 
Rejestr powierzchniowy rezerwatu przyrody Dębowo. Stan 
na 01.01.2000 r. 

Kategoria uŜytkowania gruntu 
Grunty leśne 

Powierzchnia 
ogólna Grunty 

zalesione i 
niezalesione 

Grunty 
związane 

z gospodarką 
leśną 

Razem 
grunty 
leśne 

Grunty 
nieleśne 

Razem 
grunty 

nieleśne 

Województwo 
Powiat 
Gmina 

Obręb ewid. 

Oddział 
Pododdział 

ha ha nazwa ha ha nazwa ha ha 
Nadleśnictwo Mrągowo, Obręb Sadłowo I, Leśnictwo Dębowo 

warmińsko-
mazurskie 
olsztyński 
Biskupiec 
Stryjewo 

128 
a, b, c, d 
f, g, h, i 
j, k, l, m 

25,96 24,98 

drogi 
linie 

podz. 
pow. 

0,62 
0,36 25,96   0,00 

Ogółem rezerwat 25,96 24,98  0,98 25,96   0,00 

 
5. Miejsce i rola rezerwatu w przestrzeni przyrodniczej 

regionu 
 
Dane historyczne. 

Po drugiej wojnie światowej powierzchnia leśna 
wynosząca w oddziale 198 - 24,72 ha została 
zaprojektowana do uznania za rezerwat przyrody. Wniosek 
taki został opracowany przez konserwatora przyrody w 
1952 roku. Po uzgodnieniu z Olsztyńskim Okręgiem Lasów 
Państwowych i z Wojewódzką Komisją Planowania 
Gospodarczego w Olsztynie, decyzją Ministra Leśnictwa, 
wyŜej wymieniona powierzchnia została uznana za 
rezerwat przyrody podlegający ochronie częściowej.  
W okresie powojennym rezerwat stanowił zwarty 
drzewostan bukowy z domieszką świerka, dębu, graba i 
sporadycznie olszy czarnej. Na powierzchni 2,03 ha, na 
siedlisku boru mieszanego, panował świerk pospolity z 
domieszką sosny i pojedynczym udziałem brzozy 
omszonej. W wyniku wichury w 1981 roku część 
drzewostanów, szczególnie świerkowych, uległa 
zniszczeniu. Silnie przerzedzony starodrzew świerkowy 
został przeznaczony do usunięcia.  
 
Miejsce w przestrzeni przyrodniczej regionu. 

Rezerwat „Dębowo” leŜy na terenie korytarza 
ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, 
umoŜliwiającego rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy 
obszarami węzłowymi (Liro 1995). Korytarz ten łączy 
następujące obszary węzłowe: Obszar Zachodniomazurski, 
Obszar Puszczy Piskiej i Obszar Wschodniomazurski.  
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Rezerwat znajduje się na obszarze krajobrazu 
naturalnego typu pagórkowatego pojeziernego. Struktura 
krajobrazu to mozaika lasów, uŜytków zielonych i agrocenoz 
ze znacznym udziałem zbiorników wodnych. Rezerwat 
znajduje się w kompleksie leśnym charakteryzującym się 
Ŝyznymi glebami, zróŜnicowanym składem gatunkowym i 
strukturą wiekową. Dominują gatunki liściaste takie jak dąb, 
buk, grab, olsza, osika, brzoza i inne. 
 
Rola rezerwatu w przestrzeni przyrodniczej regionu i 
kraju. 

Rezerwat ma bardzo duŜe znaczenie w regionie ze 
względu na występowanie buka na granicy zasięgu, 
tworzącego zespół Ŝyznej buczyny niŜowej na siedlisku 
lasu świeŜego.  

W skali kraju zespół ten występuje w około 60 
rezerwatach przyrody. Siedlisko lasu świeŜego, 
dominujące w rezerwacie „Dębowy”, występuje w około 
676 rezerwatach przyrody. 
 

6. Przedmiot i cel ochrony 
 

Pod pojęciem przedmiot ochrony naleŜy rozumieć te 
składniki przyrody, zjawiska lub układy ekologiczne, dla 
których zachowania obszar został uznany za rezerwat. 
Tak więc przedmiotem ochrony moŜe być określony 
fragment lasu, zespół leśny, stanowisko konkretnego 
gatunku flory bądź fauny. W rezerwacie częściowym 
ochronie podlega całość przyrody, a nie tylko jeden 
wybrany przedmiot. Jednak pozostałe składniki przyrody, 
nie stanowiące głównego przedmiotu ochrony, powinny 
być ochraniane w stopniu umoŜliwiającym zachowanie 
wartości, dla ochrony których rezerwat został powołany. 

Pod pojęciem celu ochrony naleŜy rozumieć te 
względy i okoliczności, które uzasadniają fakt, Ŝe dany 
obiekt jest chroniony. Celem ochrony częściowej moŜe 
być „utrzymanie określonego stanu przyrody lub 
pokierowanie procesami przyrody w celu osiągnięcia 
załoŜonego stanu” (Olaczek, 1996). Tak więc celem 
ochrony moŜe być zachowanie, utrzymanie lub 
odtworzenie określonego przedmiotu lub stanu przyrody. 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego w rezerwacie „Dębowo” 
  - głównym przedmiotem ochrony jest drzewostan 

bukowy, 
  - celem ochrony jest zachowanie ze względów 

naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o cechach 
zespołu naturalnego będącego równocześnie najdalej 
wysuniętym na wschód naturalnym stanowiskiem tego 
gatunku. 
 
W ciągu ostatnich dziesięcioleci w rezerwacie 

następowały przemiany zbiorowisk, jednak obecnie 
fitocenozy powróciły do swojej pierwotnej postaci, 
przybierając charakter Ŝyznej buczyny niŜowej. Fakt ten 
przyczynił się do utrzymania przedmiotu i celu ochrony, 
przyjętego w chwili utworzenia rezerwatu.  
 

C. WARUNKI PRZYRODNICZE 
 
1. Geologia i geomorfologia 

 
Według mapy geologicznej Polski obszar rezerwatu 

ukształtowany został w fazie pomorskiej zlodowacenia 
północnopolskiego (bałtyckiego). 

Formami geomorfologicznymi rezerwatu są wysoczyzny 
morenowe faliste, które powstały z materiału wleczonego 
po dnie lodowca. W bezodpływowych zagłębieniach terenu 
występują formy utworzone przez roślinność. 

W oparciu o mapę geologiczną i własne punkty badań 
(profile i odwierty) wyróŜniono następujące utwory 
geologiczne (nazewnictwo wg Instrukcji urządzania lasu z 
1994 r.): 
  - Qg1 - gliny zwałowe z wierzchu niespiaszczone lub 

płytko spiaszczone (do 0,4 m), pow. 16,22 ha, udział 
64,9%, 

  - Qg2 - gliny zwałowe z wierzchu średnio głęboko 
spiaszczone (0,4-0,8 m), pow. 0,16 ha, udział 0,6%, 

  - Qp/g - piaski zwałowe na glinach zwałowych, pow. 
3,30 ha, udział 13,2%, 

  - Qm/p - mursz na piaskach zwałowych, pow. 0,20 ha, 
udział 0,8%, 

  - QT - torfy, pow. 4,58 ha, udział 18,3%, 
  - QT/g - torfy na glinach zwałowych, pow. 0,52 ha, 

udział 2,2%. 
 

2. Gleby 
 
Na obszarze rezerwatu wyróŜniono następujące typy 

gleb przedstawione w układzie systematycznym. 
Dział gleb autogenicznych 
 Rząd gleb brunatnoziemnych 

brunatne właściwe (BR) na pow. 3,46 ha, 
płowe (P) na pow. 16,22 ha, 

Dział gleb hydrogenicznych 
 Rząd gleb bagiennych 

torfowe (T) na pow. 4,19 ha, 
Rząd gleb pobagiennych 

murszowe (M) na pow. 0,91 ha, 
murszowate (MR) na pow. 0,20 ha. 

 
Gleby brunatne wła ściwe  (BR). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z jednym 
rodzajem i gatunkiem gleby: 

Podtyp gleby Rodzaj gleby  
(utwór geologiczny) 

Gatunek gleby Powierzchnia 
[ha] 

BRwy Qp/g pg:.uig 3,46 

 
Gleby płowe  (P). 

W tym typie gleb wyróŜniono następujące podtypy 
przedstawione poniŜej wraz z rodzajami i gatunkami gleb: 

Podtyp gleby Rodzaj gleby 
(utwór geologiczny) 

Gatunek gleby Powierzchnia 
[ha] 

Pt Qg1 glp1 8,98 
Pbr Qg1 glp1 6,02 
Pbr Qg2 glp2 0,16 
Pog Qg1 glp1 1,06 

razem 16,22 

 
Gleby torfowe  (T). 

W tym typie gleb wyróŜniono następujące podtypy 
przedstawione poniŜej wraz z rodzajami i gatunkami gleb: 

Podtyp gleby Rodzaj gleby 
(utwór geologiczny) 

Gatunek gleby Powierzchnia 
[ha] 

Tw QT tw 0,61 
Tp QT tp 3,06 
Tp QT/g tp/uig 0,52 

razem 4,19 

 
Gleby murszowe  (M). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z jednym 
rodzajem i gatunkiem gleby: 

Podtyp gleby Rodzaj gleby 
(utwór geologiczny) 

Gatunek gleby Powierzchnia 
[ha] 

Mt QT m/t 0,91 

 
Gleby murszowate  (MR). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z jednym 
rodzajem i gatunkiem gleby: 

Podtyp gleby Rodzaj gleby 
 (utwór geologiczny) 

Gatunek gleby Powierzchnia 
[ha] 

MRmm Qm/p m/pls 0,20 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12386 - 

3. Stosunki wodne 
Rezerwat połoŜony jest w zlewni rzeki Łyny. Wody 

gruntowe spływają do jeziora Stryjewskiego, które poprzez 
wąski strumyk łączy się z jeziorem Węgoj, by dalej rzeką 
Czerwonką, poprzez jezioro Dadaj i rzekę Dadaj, wpływać 
do jeziora Pisz. Rzeka odprowadzająca nadmiar wód z 
jeziora Pisz do jeziora Wadąg nazywa się Pisa. Ostatni 
odcinek rzeki odwadniający jezioro Wadąg i uchodzący do 
rzeki Łyny w okolicy wsi Redykajny nosi nazwę Wadąg. 

WaŜnym czynnikiem wpływającym na przebieg i 
kierunek procesów glebowych i charakteryzującym warunki 
rozwoju roślin jest typ stosunków wodnych. Stosunki wodne 
w glebach związane są z budową geologiczną i rzeźbą 
terenu. Na obszarze rezerwatu wyróŜniono: 

Typ ewaporacyjno-przemywny polega na dominacji 
ruchu roztworów glebowych ku dołowi. Rzadziej, w 
okresach suszy, na skutek podsiąkania i parowania, ruch 
roztworów glebowych skierowany jest ku górze. W 
glebach tworzą się poziomy wymycia i wmycia. 

W glebach o tym typie stosunków wodnych w 
okresach dłuŜszej suszy rośliny mogą cierpieć z powodu 
niedoborów wody. 
Ten typ stosunków wodnych charakteryzuje gleby wypukłych 
form terenowych dominujące na obszarze rezerwatu. 

Typ zastojowo-przemywny związany jest ze słabo 
przepuszczalnymi glebami gliniastymi i piaszczysto 
gliniastymi, w których woda opadowa „zawiesza” się na 
warstwach nieprzepuszczalnych. MoŜe powstawać 
odgórne oglejenie. Tworzą się siedliska silnie świeŜe z 
wodą glebowo-opadową w stopniu og5. Rośliny na 
glebach o tym typie stosunków wodnych na ogół nie 
cierpią z powodu niedostatku wody. 

Typ podsiąkowo-przemywny zwany jest teŜ glejowo-
przemywnym, w glebie moŜna zauwaŜyć dwa kierunki 
ruchu wody z góry i z dołu. W okresach obniŜania się 
poziomu wody gruntowej moŜe przewaŜać przesiąkanie, 
przy wysokich stanach - podsiąkanie. Tym typem 
stosunków wodnych charakteryzują się gleby murszowate. 

Typ bagienny występuje przy pełnym nasyceniu gleby 
wodą. Tym typem stosunków wodnych charakteryzują się 
gleby torfowe. 

Występowanie wody gruntowej w glebach, zostało 
określone w stopniach (zgodnie z Instrukcją urządzania lasu 
1994) i na obszarze rezerwatu przedstawia się następująco: 

 
Stopień 

występowania 
wody 

gruntowej i 
glebowo-
opadowej 

Głębokość 
występowania 

wody gruntowej 
(lub trwałość 

występowania) 

Wpływ wody 
gruntowej na 

glebę i siedlisko 

Stopnie 
uwilgotnienia 
gleb i siedlisk 

Powierzc
hnia [ha] 

g6 ok. 3-5 m bez wyraźnego 
wpływu 

świeŜe 17,11 

g5 1,3-2,5 m słaby gruntowo silnie 
świeŜe 

1,71 

og5 krótkookresowa słaby opadowo silnie 
świeŜe 

1,06 

g3 0,3-0,6 m dość silny gruntowo silnie 
wilgotne 

3,17 

g2 0,0-0,3 m silny bagienne 
mokre 

1,32 

g1 
ok. 0,0 m 

okresowo na 
powierzchni 

bardzo silny 
bagienne 

bardzo mokre 0,61 

Razem 24,98 

 
4. Klimat 

 
Obszar rezerwatu naleŜy do typu klimatu pojeziernego, 

charakteryzującego się duŜą zmiennością wynikającą ze 
ścierania się klimatu bałtyckiego i kontynentalnego. 

PoniŜej scharakteryzowano niektóre z elementów 
klimatycznych na podstawie danych z najbliŜszych stacji 
meteorologicznych. 

 
Przymrozki 

Przymrozki wiosenne występują często jeszcze w 
ostatniej dekadzie maja, natomiast przymrozki jesienne w 
połowie września. Liczba dni bez przymrozków wynosi 
około 170 dni. Długość zalegania pokrywy śnieŜnej wynosi 
około 90 dni. 
Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. 
Temperatura 
 

Średnie miesięczne temperatury [w oC] za okres 1989-
98 dla stacji Olsztyn przedstawia poniŜsze zestawienie i 
wykres: 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I - XII 

-1,0 0,0 2,2 7,3 12,4 15,4 17,5 17,1 12,3 7,7 1,8 -1,5 7,6 

 
Opady 

Średnie miesięczne opady [w mm] za okres 1989-98 
dla stacji Olsztyn przedstawia poniŜsze zestawienie i 
wykres: 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I - XII 

35 34 42 41 58 70 69 47 66 54 49 45 610 

 
Średnia opadów rocznych za ostatnie dziesięciolecie 

nie odbiega od średniej opadów dla całego kraju która w 
okresie 1951-85 wynosiła 617,6 mm. 
 

5. Siedliskowe typy lasu 
 

5.1. Opis ogólny 
 

W obowiązującej klasyfikacji typologicznej siedliska 
leśne w zaleŜności od ich Ŝyzności i wilgotności 
pogrupowane są w typy siedliskowe. W ramach typów 
siedliskowych wyróŜnia się warianty wilgotnościowe i 
rodzaje glebowe siedlisk; dla siedlisk świeŜych określany 
jest równieŜ aktualny stan siedliska. 

Typ siedliskowy jest podstawową jednostką 
taksonomiczną typologicznej systematyki siedlisk, 
obejmującą siedliska o podobnej Ŝyzności i potencjalnej 
zdolności produkcyjnej. 

WyróŜniono następujące siedliskowe typy lasu: 
Bb (bór bagienny) na pow. 0,61 ha, co stanowi 2,5% 
powierzchni, 
BMb (bór mieszany bagienny) przechodzący w BMw 
(bór mieszany wilgotny) na pow. 3,58 ha, co stanowi 
14,5% powierzchni, 
LMśw (las mieszany świeŜy) na pow. 0,20 ha, co 
stanowi 0,8% powierzchni, 
Lśw (las świeŜy) na pow. 19,68 ha, co stanowi 78,5% 
powierzchni, 
Ol (ols), fragmentami OlJ (ols jesionowy) na pow.  
0,91 ha, co stanowi 3,7% powierzchni. 
Wariant uwilgotnienia siedliska jest jednostką 

taksonomiczną niŜszego rzędu, określającą szczegółowo, 
w ramach siedliskowego typu lasu, uwilgotnienie siedlisk. 
Wariant uwilgotnienia określa się na podstawie głębokości 
występowania wody gruntowej lub trwałości występowania 
wody glebowo-opadowej. 

Powierzchnia siedliskowych typów lasu wg wariantów 
uwilgotnienia siedlisk przedstawia się następująco: 

 
Wariant 
siedliska 

Bb BMb LMśw Lśw Ol Razem 

1  2,26  17,11 0,91 22,85 
2  1,32 0,20 2,57  1,52 
3 0,61     0,61 

Razem 0,61 3,58 0,20 19,68 0,91 24,98 
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Rodzaj siedliska traktuje się jako niŜszego rzędu 
jednostkę taksonomiczną w ramach typu siedliskowego i 
jego wariantu. W rodzaju siedliska jest określony typ i 
podtyp gleby, rodzaj gleby i gatunek gleby. 

Typ i podtyp gleby określone zostały według aktualnej 
klasyfikacji PTG. 

Rodzaj gleby określony jest jako glebotwórczy utwór 
geologiczny (stosowano symbolikę ujętą w załącznikach 
do Instrukcji Urządzania Lasu). 

Gatunek gleby, wyraŜony przez skład 
granulometryczny i budowę warstwową gleby, określony 
jest według zasad klasyfikacji PTG z wykorzystaniem 
ustalonych dla celów kartografii siedliskowej gatunków 
gleb (załącznik do Instrukcji Urządzania Lasu). 

Na mapach są opisane proste rodzaje siedlisk. W 
następnym rozdziale pogrupowano, ze względów 
hodowlanych, proste rodzaje siedlisk o zbliŜonych 
moŜliwościach produkcyjnych, w złoŜone rodzaje siedlisk. 

Aktualny stan siedliska określa się w celu wyróŜnienia 
siedlisk zniekształconych i zdegradowanych.  

Porównując trudno zmienne elementy siedliska (glebę) z 
elementami łatwo zmiennymi (forma próchnicy i typ pokrywy 
runa) stwierdzono, Ŝe na terenie rezerwatu „Dębowo” forma 
aktualnego stanu siedliska nie uległa zniekształceniu, a 
jedynie w wydzieleniach drzewostanowych 128b, d, f, jej stan 
został określony jako zbliŜony do naturalnej.  
 

5.2. Charakterystyka siedliskowych typów lasu  
 
W rozdziale tym przedstawia się szczegółową 

charakterystykę siedliskowych typów lasu obejmującą: 
1. Gatunki typowe runa.  
2. Skład drzewostanu z podziałem na gatunki 

panujące, domieszkowe oraz gatunki w podszycie. 
Dla gatunków panujących określono bonitację. 

3. Określenie formy próchnicy.  
4. Charakterystykę wariantów uwilgotnienia i złoŜonych 

rodzajów siedlisk z przedstawieniem wchodzących w 
ich skład prostych rodzajów siedlisk. 

 
Bór bagienny  (Bb).  

Gatunki typowe runa: torfowce, wełnianka pochwowa. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Brz IV bonitacji, 
Gatunki domieszkowe: Św 
Gatunki w podszycie: wb, św, krusz. 
Forma próchnicy: torf wysoki. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska bardzo mokre boru bagiennego (Bb 3), 
pod bardzo silnym wpływem wody gruntowej o 
przypowierzchniowym poziomie (g1). 
  a) rodzaj siedliska o glebach torfowych torfowisk 

wysokich, wytworzonych z głębokich torfów, zajmuje 
powierzchnię 0,61 ha. WyróŜniono jeden prosty rodzaj 
siedliska: Tw-QT-tw. 

 
Bór mieszany bagienny  (BMb).  

Gatunki typowe runa: borówka czernica, borówka 
bagienna, widłak goździsty, torfowce. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Św I, II bonitacji, Brz III bonitacji 
Gatunki domieszkowe: So, Bk 
Gatunki w podszycie: krusz., wb, bk, brz, jrz 
Forma próchnicy: torf przejściowy. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska dość mokre odwadniane boru mieszanego 
bagiennego (BMb1), pod dość silnym wpływem wody 
gruntowej o płytkim (g3) poziomie. 

  a) rodzaj siedliska o glebach torfowych, wytworzonych z 
głębokich torfów przejściowych zajmuje powierzchnię 2,26 
ha. WyróŜniono jeden prosty rodzaj siedliska: Tp-QT-tp. 
B. Siedliska mokre boru mieszanego bagiennego 

(BMb2), pod silnym wpływem wody gruntowej, o bardzo 
płytkim poziomie (g2). 
  b) rodzaj siedliska o glebach torfowych, wytworzonych z 

głębokich torfów przejściowych, zajmuje powierzchnię 0,80 
ha. WyróŜniono jeden prosty rodzaj siedliska: Tp-QT-tp, 

  c) rodzaj siedliska o glebach torfowych, wytworzonych z 
płytkich torfów przejściowych na glinie zwałowej, 
zajmuje powierzchnię 0,52 ha. WyróŜniono jeden 
prosty rodzaj siedliska: Tp-QT/g-tp/uig. 

 
Las mieszany świeŜy (LMśw).  

Gatunki typowe runa: sałatnik leśny, szczawik zajęczy. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Bk 
Forma próchnicy: moder typowy. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska lasu mieszanego silnie świeŜego 
(LMśw2), pod słabym wpływem wody  
gruntowej o poziomie średnio głębokim (g5). 
  a) rodzaj siedliska o średniej Ŝyzności, glebach 

murszowatych, wytworzonych z murszu na piasku 
zwykłym, zajmuje powierzchnię 0,20 ha. WyróŜniono 
jeden prosty rodzaj siedliska: 
MRmm-Qm/p-m/pls 

 
Las świeŜy (Lśw).  

Gatunki typowe runa: gajowiec Ŝółty, marzanka wonna, 
prosownica rozpierzchła, narecznica samcza. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Bk I, I.5, II, II.5 bonitacji 
Gatunki domieszkowe: Św 
Gatunki w podszycie: bez k., jrz, gb, lesz., brz 
Forma próchnicy: mull typowy. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska lasu umiarkowanie świeŜego (Lśw1), bez 
wyraźnego wpływu wody gruntowej  
o poziomie głębokim (g6). 
  a) śyzny rodzaj siedliska o glebach brunatnych i płowych, 

wytworzonych z piasków gliniastych i glin zwałowych, 
zajmuje powierzchnię 17,11 ha. WyróŜniono 
następujące proste rodzaje siedliska: 
BRwy-Qp/g-pg:.uig 
Pt-Qg1-glp1 
Pbr-Qg1-glp1 

 
A. Siedliska lasu silnie świeŜego (Lśw2), pod słabym 

wpływem wody gruntowej o poziomie średnio głębokim (g5). 
  b) śyzny rodzaj siedliska o glebach płowych, 

wytworzonych z glin zwałowych, zajmuje powierzchnię 
2,57 ha. WyróŜniono następujące proste rodzaje 
siedliska: 
Pt-Qg1-glp1 
Pbr-Qg2-glp2 
Pog-Qg1-glp1 

 
Ols  (Ol). 

Gatunki typowe runa: kosaciec Ŝółty, turzyca błotna. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Ol I.5 bonitacji. 
Gatunki w podszycie: lesz., gb, jrz, bez k. 
Forma próchnicy: mursz z torfu niskiego. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska dość mokre odwadniane olsu (Ol1), pod dość 
silnym wpływem wody gruntowej o płytkim poziomie (g3). 
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  a) rodzaj siedliska o glebach murszowych, wytworzonych 
z torfów niskich, zajmuje powierzchnię 0,91 ha. 
WyróŜniono jeden prosty rodzaj siedliska: 
Mt-QT-m/t 

 
6. Roślinność 

 
Dominujące na terenie rezerwatu siedlisko lasu 

świeŜego stało się w ciągu ostatnich dziesięcioleci areną 
konkurencyjnych zmagań między występującym tu na 
prawie najdalej na wschód wysuniętej placówce zespołem 
buczyny pomorskiej Melico-Fagetum, a bukowymi 
postaciami grądów. Na początku lat sześćdziesiątych było 
jeszcze stwierdzane występowanie płatów grądowych, 
szczególnie w południowej części rezerwatu (Sokołowski 
1962). W chwili obecnej zwarty pułap drzewostanu 
bukowego na tyle odciął runo od dopływu światła, Ŝe 
zanikły właściwie powody do wyróŜniania na tym terenie 
zbiorowisk grądowych. Jeden niewielki płat w południowo 
zachodnim krańcu rezerwatu, na którym dominuje dąb 
szypułkowy ze świerkiem w drugim piętrze (zdj.fit.3.), 
mógłby wykazywać silniejsze grądowe nawiązania, ale 
biorąc pod uwagę brak odnowienia dębowego i 
świerkowego w powiązaniu z silną dynamiką wzrostu i 
odnawiania się okolicznych buków, został ten płat 
potraktowany jako forma przejściowa w kierunku przyszłej, 
litej buczyny Melico-Fagetum. 

Stosunkowo niewielki udział innych zbiorowisk 
roślinności leśnej jest uwarunkowany geomorfologią gleb 
rezerwatu. Buczyna zajmuje stoki i szczyty wzniesień 
wysoczyzny morenowej falistej, powstałej na skutek 
oddziaływania ostatniego zlodowacenia-bałtyckiego. 
Lokalne obniŜenia terenu wypełnione zostały stosunkowo 
grubymi pokładami torfów (nawet do 400 cm). Rodzaj 
odkładanego torfu był uzaleŜniony od stopnia przepływu 
wód gruntowych. ZróŜnicowanie to zostało dodatkowo 
zwiększone przeprowadzeniem prac odwadniających 
niektóre zagłębienia. W chwili obecnej rowy odwadniające 
uległy zamuleniu i wypłyceniu, co ponownie spowodowało 
stagnowanie wód spływających z okolicznych wzgórz. W 
lokalnych obniŜeniach wytworzyły się siedliska boru 
bagiennego na torfie wysokim, boru mieszanego 
bagiennego na torfie przejściowym, aŜ do olsu z 
fragmentami olsu jesionowego na niewielkich płatach torfu 
niskiego. Tak duŜe zróŜnicowanie siedliskowe pozwoliło 
na wyróŜnienie na tym stosunkowo niewielkim terenie 
czterech zbiorowisk leśnych związanych z 
występowaniem gleb organicznych. Są to: brzezina 
bagienna Betuletum pubescentis, borealna świerczyna na 
torfie Sphagno girgensohnii-Piceetum, ols porzeczkowy 
Ribo nigri-Alnetum oraz dwa bardzo niewielkie płaty łęgu 
jesionowo-olszowego Circaeo-Alnetum. 

 
Charakterystyka wyróŜnionych zespołów 

 
Melico-Fagetum typicum 
Miejscowe drzewostany z panującym bukiem, 

zajmujące zdecydowanie największą powierzchnię, były w 
ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci klasyfikowane dwojako. 
W latach 60-tych płaty litej buczyny zostały 
sklasyfikowane jako Melico-Fagetum (Sokołowski 1962). 
W późniejszych opracowaniach starano się zwrócić 
uwagę na zjawisko przechodzenia buczyny w zbiorowisko 
grądu na skutek zwiększenia insolacji dna lasu, przez 
rozrzedzanie piętra górnego. Wtedy te dominujące w 
rezerwacie drzewostany klasyfikowano jako bukową 
postać Tilio-Carpinetum (Matjarzewski 1988). Obecnie 
wiele wskazuje na to, Ŝe naleŜałoby powrócić do diagnozy 
pierwotnej.  

Za Melico-Fagetum typicum przemawia przede 
wszystkim rola, jaką pełni w tych drzewostanach buk. 
Pomimo wzrastania poza zasięgiem swego gromadnego 
występowania, drzewostany bukowe prezentują duŜą siłę 
witalną. Buk w pełni panuje w rezerwacie, intensywnie się 
odnawiając i pręŜnie wypełniając powstałe w 
drzewostanach luki i przerzedzenia. Jest to gatunek nie 
tylko panujący, ale i tworzący drzewostany rezerwatu. 
Występujący tu sporadycznie i w znacznie mniejszej ilości 
niŜ przed czterdziestu laty świerk zdecydowanie 
przegrywa konkurencyjną walkę z bukiem na Ŝyznych 
siedliskach brunatnych gleb. Występujący w niewielkiej 
ilości, szczególnie w zachodniej części rezerwatu dąb 
szypułkowy wykazuje co prawda dobrą jakość i bonitację, 
ale prawie wcale nie daje odnowienia naturalnego. Same 
dęby zresztą, przez swoje stosunkowo aŜurowe korony 
przepuszczają wystarczająco duŜo światła, by ułatwić 
jeszcze obsiew chętnie to wykorzystującym bukom. 

Za przynaleŜnością tych płatów do kresowej postaci 
buczyny pomorskiej przemawia takŜe zupełny brak 
nawiązań borowych w runie, co prawie zawsze ma 
miejsce w płatach grądów tego regionu. 

W stosunku do typowych, pomorskich postaci Melico-
Fagetum, miejscowe płaty wykazują nieco zuboŜały skład 
florystyczny. Zaznacza się teŜ wyraźna przewaga 
gatunków charakterystycznych dla rzędu Carpinion betuli 
nad gatunkami rzędu Fagion silvaticae. Oba te zjawiska 
są spowodowane prawdopodobnie połoŜeniem rezerwatu 
na wschodniej rubieŜy naturalnego zasięgu Ŝyznej 
buczyny pomorskiej.  

Za taką przynaleŜnością fitosocjologiczną przemawia 
wreszcie znacznie bardziej uboga niŜ w grądach warstwa 
podszytu i znikoma warstwa mchów. 

Silne nawiązania grądowe płatów buczyny Melico-
Fagetum wyraŜają się liczną obecnością Stellaria holostea 
i Carex pilosa, występującej miejscami w postaci zwartych 
łanów i tworzącej turzycową fację zespołu. Bujne 
występowanie niektórych gatunków charakterystycznych 
dla Carpinion nie wykluczają obecności gatunków związku 
Fagion. Wśród łanów wspomnianej turzycy napotkać 
moŜna Festuca altissima (dawniej F.silvatica).  

Występowanie Veronica montana (sporadyczne w 
strefie przejściowej do olsu) takŜe przemawia za 
przynaleŜnością zespołu do związku Fagion silvaticae 
(Czerwiński 1995). 

Buczyny rezerwatu charakteryzują się wysokim 
zwarciem górnego piętra drzewostanu wahającym się na 
poszczególnych zdjęciach od 80 do 100% (średnia 95%). 
Dolna warstwa drzew i warstwa krzewów występują 
sporadycznie i są zdominowane przez buka. Występujący 
w warstwie krzewów świerk wykazuje parasolowatość 
niedoświetlonych koron i nie ma szans na wejście do 
górnych warstw drzewostanu. Wykazująca duŜą 
„aspektowość”, czyli zróŜnicowanie w ciągu sezonu 
wegetacyjnego, warstwa runa wahała się w czerwcu od 80 
do 100% pokrycia (średnio 90%). 
 

Ribo nigri-Alnetum 
Zbiorowisko olsu porzeczkowego wykształciło się w 

jednym płacie na pokładzie torfu niskiego w warunkach 
lokalnego stagnowania wody powierzchniowej, w 
zagłębieniu, w północno wschodnim skraju rezerwatu. W 
sąsiadujących bardzo niewielkich płatach, w których 
podłoŜu woda jest ruchoma, wykształciło się wyraźnie 
odmienne fitosocjologicznie zbiorowisko łęgowe. 

Płat olsu porzeczkowego, mimo niewielkich rozmiarów, 
wykształcony jest typowo, z charakterystyczną strukturą 
kępkowo-dolinkową. Piętro górne drzewostanu budowane 
jest przez olszę czarną z niewielką domieszką brzozy 
omszonej i świerka pospolitego, który występuje takŜe 
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sporadycznie w drugim piętrze i w warstwie krzewów. 
Warstwa runa w całorocznie mokrych dolinkach 
zdominowana jest przez gatunki związku Magnocaricion: 
kosaćca Iris pseudoacorus i gorysza Peucedanum palustre. 
Strefa przejściowa i zbocza kępek okryte są bujnie 
rozwiniętymi wietlicami Athyrium filix-femina. Wyraźnie 
kwaśniejszy odczyn olsowych kęp niŜ otaczających 
zagłębienie bukowych, morenowych wzniesień, podkreślony 
jest obfitym występowaniem na wierzchołkach kępek Oxalis 
acetosella. Prócz typowej struktury runa, za przynaleŜnością 
omawianego zespołu do związku Alnion glutinosae, 
przemawia występowanie szeregu gatunków 
charakterystycznych, między innymi: Calamagrostis 
canescens, Thelypteris palustris, Lycopus europeus i 
Solanum dulcamara. Charakterystyczny dla zespołu jest 
takŜe udział gatunków przechodzących z Alno-Padion, w tym 
przypadku: Scutelaria galericulata i Galium palustre. 
 Warstwa drzew występuje tu w dość duŜym zwarciu, 
około 80%, piętro dolne i warstwa krzewów są jedynie 
sporadyczne, a zwarcie warstwy runa ograniczonej do 
kępek i ich bezpośredniego sąsiedztwa wynosi około 50%. 
 

Circaeo-Alnetum 
Dwa bardzo niewielkie (100-150 m2) płaty łęgu 

jesionowo-olszowego wykształciły się w bezpośrednim 
sąsiedztwie olsowego rynnowego zagłębienia w warunkach 
niewielkiego, powolnego przepływu wód powierzchniowych. 
Płat południowy powstał w miejscu lokalnego wysięku wód, 
a płat północny na przewęŜeniu rynnowatego zagłębienia. 
Ze względu na bardzo niewielką powierzchnię 
zdecydowano się na dokumentację flory łęgu (tak, jak olsu) 
w postaci tylko jednego zdjęcia fitosocjologicznego. 

Struktura pokrywania poszczególnych warstw 
drzewostanu jest podobna do przylegającego płatu olsu 
porzeczkowego. Wyjątkiem jest oczywiście warstwa runa, 
obficie okrywającego dno lasu w typie ziołorośla, o 
pokryciu 100%. Nie wykazuje ono struktury kępkowo-
dolinkowej. W składzie runa na uwagę zasługuje znaczący 
udział Urtica dioica, Stellaria nemorum, Aegopodion 
podagraria i Circea lutetiana.  
 

Betuletum pubescentis 
Trzy płaty sklasyfikowane jako brzezina bagienna 

wykształciły się w zagłębieniach o wyraźnie zróŜnicowanym 
rodzaju torfu. Dwa z nich są rozmieszczone w południowo- i 
północno-zachodniej części rezerwatu. Trzeci jest 
usytuowany w części centralnej. Połączenie ich w ramy 
wspólnego zespołu spowodowane było pewnymi ogólnymi 
cechami biocenoz: panowanie w drzewostanie brzozy 
omszonej Betula pubescens i duŜy, czasem dominujący 
udział warstwy mchów, szczególnie torfowców. 
Charakterystyczny równieŜ był bardzo wysoki poziom wody 
gruntowej, która nawet w bardzo suchym roku 
utrzymaywała się tuŜ pod kępami torfowców. 

Płat centralny brzeziny rozwinął się na najuboŜszym 
torfie, siedlisku na przejściu boru bagiennego i boru 
mieszanego bagiennego. W tym płacie znaleźć moŜna 
najsilniejsze nawiązania do Oxycocco-Sphagnetea. W 
pozostałych dwóch, na wyraźnie Ŝyźniejszych torfach 
przejściowych, zauwaŜalne są nawiązania do Alnetea 
glutinosae. Jednolite ujęcie wszystkich trzech płatów jest 
rozwiązaniem tymczasowym. Są one w róŜnej fazie 
rozwoju. Dalsze zmiany poziomu wody gruntowej 
doprowadzą w przyszłości do pogłębienia róŜnic między 
nimi. Torfowisko centralne prawdopodobnie ulegnie w 
przyszłości ekspansji świerka z otaczającego pasa 
świerczyny na torfie. Dwa pozostałe z biegiem lat 
zamieniać się będą prawdopodobnie w zbiorowiska 
olszowe o malejącym udziale brzozy. 

Pokrycie warstwy drzew waha się w granicach 20 - 
60%, warstwy runa 40 - 90%, natomiast warstwy mchów 
30 - 100%. NiŜsze piętro drzew i warstwa krzewów 
występują jedynie sporadycznie. 
  

Sphagno girgensohnii-Piceetum 
Zbiorowisko świerczyny na torfie występuje w dwóch płatach 
róŜniących się uwilgotnieniem i powierzchnią. Jeden z nich 
jest powiększającym swój zasięg okrajkiem kilku- do 
kilkunasto metrowej szerokości, otaczającym centralne 
obniŜenie torfowiskowe. Drugi to prawie dwu i pół hektarowy 
płat w południowo-wschodnim skraju rezerwatu, będący 
częścią większego torfowiska, ciągnącego się dalej na 
wschód. Ten duŜy płat wykazuje wyraźne ślady 
postępującego odwodnienia pociągającego za sobą 
ustępowanie świerka z górnego piętra drzewostanu i 
kurczenia się warstwy mchów - torfowców. 

Warstwa górna drzew wykazuje niezbyt wysokie, 
zróŜnicowane zwarcie, wahające się w przedziale 20 - 50%. 
Drugie piętro, głównie świerkowo-brzozowe, posiada zwarcie 
w granicach 10 - 70%. W warstwie krzewów (20 - 30%) 
zdecydowanie dominuje świerk, znajdujący teŜ dogodne 
warunki do naturalnego odnowienia. Warstwa runa pokrywa 
20 - 50% powierzchni, zaś mchy, wśród których dominują 
torfowce, około 70 - 80%. Dominująca rola świerka w 
drzewostanie, zauwaŜalna dzięki licznej reprezentacji tego 
gatunku, we wszystkich warstwach moŜe ulec zachwianiu 
przez dalszy spadek poziomu wody gruntowej. Najszybciej 
reagują świerki górnego piętra drzewostanu, posiadające 
płaski system korzeniowy, wraŜliwy na wahania lustra wody. 
O ile pas okrajkowy wokół centralnego obniŜenia jest w fazie 
ekspansji w kierunku środka torfowiska, to duŜy, południowy 
płat silnie odwodnionej świerczyny wydaje się ewoluować w 
kierunku mniej wilgotnych zespołów o składzie drzewostanu 
bogatszym w gatunki liściaste. 
 

7. Flora 
 

Flora rezerwatu składa się głównie z gatunków 
typowych dla Ŝyznych lasów liściastych, bagiennych 
siedlisk borowych, olsów i olsów jesionowych. 

W poniŜej przedstawionym wykazie wszystkie 
zarejestrowane gatunki runa zostały przedstawione w 2 
grupach systematycznych: rośliny kwiatowe i mchy. W 
obrębie tych grup przyjęto kolejność alfabetyczną według 
nazw łacińskich. Przy kaŜdym gatunku przedstawiono w 
sposób syntetyczny jego częstość i zasięg występowania 
w rezerwacie.  
 

Drzewa: 
1. Acer platanoides  Klon pospolity 
2. Alnus glutinosa  Olsza czarna 
3. Betula pubescens Brzoza omszona 
4. Carpinus betulus  Grab zwyczajny 
5. Fagus silvatica  Buk zwyczajny 
6. Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 
7. Picea abies   Świerk pospolity 
8. Populus tremula  Topola osika 
9. Tilia cordata   Lipa drobnolistna 

 
Krzewy: 

1. Corylus avellana  Leszczyna pospolita 
2. Frangula alnus  Kruszyna pospolita 
3. Salix     Wierzba 
4. Sambucus racemosa Bez koralowy 
5. Sorbus aucuparia  Jarząb pospolity 

 
Rośliny zielne: 

1. Actaea spicata [Czerniec gronkowy] - gatunek rzadki. 
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2. Aegopodium podagraria [Podagrycznik pospolity] - 
licznie występuje w wydzieleniach 128a, b, f, j. 

3. Anemona ranunculoides [Zawilec Ŝółty] - pospolity na 
terenie całego rezerwatu, z wyjątkiem siedlisk 
bagiennych i olsów. 

4. Anemone nemorosa [Zawilec gajowy] - gatunek liczny, 
ale tylko na siedliskach lasowych rezerwatu.  

5. Athyrium filix-femina [Wietlica samicza] - gatunek 
częsty w 128a, miejscami w 128j. 

6. Calamagrostis canescens [Trzcinnik lancetowaty] - 
częsty głównie w 128c, k. 

7. Calla palustris [Czermień błotna] - licznie, przede 
wszystkim w 128k. 

8. Caltha palustris subsp. palustris [Knieć błotna] - tylko 
na siedlisku olsu w 128a. 

9. Carex brizoides [Turzyca drŜączkowata] - liczna 
głównie w 128c. 

10. Carex echinata [Turzyca gwiazdkowata] - dosyć liczna na 
siedlisku olsu w wydzieleniu 128a, nielicznie w 128h. 

11. Carex pilosa [Turzyca orzęsiona] - gatunek bardzo 
reprezentatywny w wydz. 128b, f. 

12. Carex pseudocyperus [Turzyca nibyciborowata] - 
gatunek częsty w oddz. 128c, k, sporadycznie w 128g. 

13. Carex remota [Turzyca odległokłosa] - nielicznie w 
128a, c. 

14. Carex silvatica [Turzyca leśna] - częsta w 128a, mniej 
liczna w 128b. 

15. Chrysosplenium alternifolium [Śledziennica 
skrętolistna] - tylko miejscami. 

16. Circaea lutetiana [Czartawa pospolita] - sporadycznie, 
głównie w 128a. 

17. Deschampsia caespitosa [Śmiałek darniowy] - 
nielicznie przede wszystkim w 128a. 

18. Dryopteris cartusiana [Narecznica krótkoostna] - 
nielicznie. 

19. Dryopteris filix-mas [Narecznica samcza] - nielicznie w 
całym rezerwacie. 

20. Epilobium palustre [Wierzbownica błotna] - 
sporadycznie w miejscach zabagnionych. 

21. Equisetum palustre [Skrzyp błotny] - sporadycznie na 
siedliskach olsu. 

22. Equisetym silvaticum [Skrzyp leśny] - miejscami, 
głównie w oddz. 128a. 

23. Eriophorum vaginatum [Wełnianka pochwowata] - 
gatunek częsty na terenach bagiennych. 

24. Filipendula ulmaria [Wiązówka błotna] - sporadycznie 
na siedliskach olsu (oddz. 128a). 

25. Galeobdolon luteum [Gajowiec Ŝółty] - pospolity na 
siedliskach lasowych w rezerwacie. 

26. Galium odoratum [Marzanka wonna] -gatunek częsty 
w rezerwacie (siedliska lasowe). 

27. Geranium robertianum [Bodziszek cuchnący] - 
sporadycznie, głównie w olsach. 

28. Impatiens parviflora [Niecierpek drobnokwiatowy] - 
pospolity i bardzo ekspansywny w całym rezerwacie. 

29. Iris pseudacorus [Kosaciec Ŝółty] - gatunek częsty w 
oddz. 128a. 

30. Juncus effuses [Sit rozpierzchły] - gatunek częsty w 
miejscach zabagnionych rezerwatu. 

31. Lathyrus vernus [Groszek wiosenny] - nielicznie, 
głównie w lesie świeŜym. 

32. Lycopodium annotinum [Widłak jałowcowaty] - częsty 
na bagiennych i wilgotnych siedliskach borowych 
rezerwatu. 

33. Lycopus europaeus [Karbieniec pospolity] - dosyć 
częsty, głównie w wydz. 128a. 

34. Lysimachia thyrsiflora [Tojeść bukietowa] - 
sporadycznie w miejscach zabagnionych. 

35. Majanthemum bifolium [Konwalijka dwulistna] - 
gatunek częsty. 

36. Millium effusum [Prosownica rozpierzchła] - pospolita 
na terenie rezerwatu. 

37. Moehringia trinervia [MoŜylinek trójnerwowy] - tylko 
miejscami. 

38. Mycelis muralis [Sałatnik leśny] - gatunek występujący 
nielicznie. 

39. Oxalis acetosella [Szczawik zajęczy] - liczny, głównie 
na siedliskach lasowych rezerwatu. 

40. Paris quadrifolia [Czworolist pospolity] - gatunek rzadki 
w rezerwacie. 

41. Peucedanum palustre [Gorysz błotny] - częsty w 
miejscach wilgotnych. 

42. Phragmites australis [Trzcina pospolita] - dosyć 
częsta, głównie w 128c. 

43. Polygonatum multiflorum [Kokoryczka wielokwiatowa] - 
gatunek niezbyt częsty, głównie na glebach 
mineralnych. 

44. Pulmonaria obscura [Miodunka ćma] - sporadycznie w 
rezerwacie. 

45. Ranunculus lanuginosus [Jaskier kosmaty] - rzadki, w 
miejscach wilgotnych. 

46. Scirpus silvaticus [Sitowie leśne] - gatunek częsty, 
szczególnie w miejscach zabagnionych. 

47. Scrophularia nodosa [Trędownik bulwiasty] - tylko 
miejscami i nielicznie w rezerwacie. 

48. Scutellaria galericulata [Tarczyca pospolita] - gatunek 
częsty w całym rezerwacie. 

49. Solanum dulcamara [Psianka słodkogórz] - pospolita w 
miejscach zabagnionych i wilgotnych. 

50. Stachys silvatica [Czyściec leśny] - gatunek 
występujący sporadycznie. 

51. Stellaria holostea [Gwiazdnica wielkokwiatowa] - 
pospolita na glebach mineralnych. 

52. Stellaria nemorum [Gwiazdnica gajowa] - tylko 
miejscami i nielicznie. 

53. Thelypteris palustris [Zachylnik błotny] - gatunek 
częsty, głównie w 128a. 

54. Trientalis europaea [Siódmaczek leśny] - liczny na 
borowych siedliskach wilgotnych. 

55. Urtica dioica [Pokrzywa zwyczajna] - pospolita w 
całym rezerwacie. 

56. Veronica montana [Przetacznik górski] - gatunek 
wystepujacy sporadycznie. 

57. Vicia silvatica [Wyka leśna] - niezbyt licznie na glebach 
mineralnych. 

58. Viola reichenbachiana [Fiołek leśny] - nieliczny na 
siedliskach lasowych. 

 
Mszaki 

1. Climacium dendroides [Drabik drzewkowaty] - 
sporadycznie w olsach. 

2. Dicranum undulatum [Widłoząb falisty] - częsty na 
siedliskach wilgotnych. 

3. Plagiomnium affine [Merzyk pokrewny] - gatunek dość 
częsty. 

4. Plagiomnium undulatum [Merzyk falisty] - częsty w 
miejscach wilgotnych 

5. Pleurozium schreberi [Rokietnik pospolity] - pospolity 
w miejscach wilgotnych. 

6. Polytrichum commune [Płonnik pospolity] - gatunek 
dosyć częsty. 

7. Polytrichum strictum [Płonnik cienki] - gatunek niezbyt 
częsty w rezerwacie. 

8. Sphagnum girgensohnii [brak odpowiednika w 
nazewnictwie polskim] -  

9. Sphagnum megallanicum [Torfowiec magellański] - 
częsty na siedliskach bagiennych w rezerwacie. 

10. Sphagnum palustre [Torfowiec błotny] - częsty w 
miejscach zabagnionych. 
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11. Sphagnum recurvum [Torfowiec odgięty] - częsty w 
miejscach wilgotnych, zabagnionych. 

12. Sphagnum rubellum [Torfowiec czerwonawy] - 
gatunek pospolity przewaŜnie w miejscach 
zabagnionych i wilgotnych. 

13. Sphagnum squarrosum [Torfowiec nastroszony] - 
gatunek liczny w zbiorowiskach bagiennych. 

 
8. Fauna 

 
Na terenie rezerwatu nie przeprowadzono badań 

faunistycznych. W opracowaniu tym zamieszczono jedynie 
gatunki zaobserwowane w czasie prac terenowych, a takŜe 
uwzględnione w poprzednich planach. Ze względu na to, Ŝe 
prowadzone prace nie miały na celu stworzenia naukowej 
dokumentacji faunistycznej, nie zamieszczamy pełnej listy 
gatunków występujących na tym terenie. 

Rezerwat „Dębowo” połoŜony jest w pobliŜu ruchliwej 
drogi i jeziora Stryjewskiego, które w okresie letnim jest 
często odwiedzane przez miejscową ludność i turystów. 
Dlatego teŜ drzewostany rezerwatu nie stanowią dobrej 
ostoi dla zwierzyny. 
Spośród płazów stwierdzono występowanie Ŝaby wodnej 
Rana esculenta, natomiast z gadów jaszczurki zwinki 
Lacerta agilis i padalca Anguis fragilis.  

Wśród zwierzyny płowej naleŜy wymienić jelenia Cervus 
elaphus i sarnę Capreolus capreolus. Ślady bytowania 
dzików Sus scrofa wskazują na to, iŜ rezerwat, 
najprawdopodobniej ze względu na opad bukwi, leŜy równieŜ 
na trasie wędrówki tych zwierząt. Do drobnej zwierzyny 
lęgowej na terenie rezerwatu zalicza się wiewiórki Sciurius 
vulgaris, zające Lepus, jeŜe Erinaceus i kuny Martes foina. 

Zaobserwowano równieŜ kilka gatunków ptaków, min. 
dzięcioła duŜego Dryobates major, kosa Turdus merula, 
kruka Corvus corax, sokoła Falco peregrinus, myszołowa 
Buteo buteo, kukułkę Cuculus canorus i gołębia 
grzywacza Columba palumbus. 
 

9. Osobliwości przyrodnicze 
 
Badania nad niniejszym planem ochrony były 

przeprowadzane w wyjątkowo suchym, bezdeszczowym 
roku. Stąd liczba zauwaŜonych roślin chronionych była 
prawdopodobnie zdecydowanie mniejsza od ich 
rzeczywistej ilości. Podczas prac fitosocjologicznych 
stwierdzono obecność kilku osobników storczyka 
Plathanathera chlorantha (podkolan zielonawy) na dwu 
stanowiskach. W kilkunastu miejscach spotkano teŜ 
Daphne mezereum (wawrzynek wilcze łyko). W płatach 
świerczyn płoŜył się szeroko widłak jałowcowaty 
Lycopodium annotinum. Na jednym stanowisku 
występował bluszcz Hedera helix. We wschodniej części 
rezerwatu notowany był niegdyś widłak wroniec 
Lycopodium (Huperzia) selago. We wcześniejszych 
opracowaniach flory rezerwatu podawano obecność: lilii 
złotogłów Lilium martagon, gnieźnika leśnego Neottia 
nidus-avis i buławnika czerwonego Cephalantera rubra. 

Jedną z przyrodniczych osobliwości rezerwatu jest z 
pewnością występowanie na jego terenie buków o bardzo 
rzadko spotykanej, falistej korze. Jest to właściwie 
falistość wierzchnich warstw drewna odbijająca się na 
korze. Pień takiego buka wygląda tak, jakby pokryty został 
tarą do prania. Stąd jedna z niemieckich nazw tego 
zjawiska: buki „tarowe” lub „blachofaliste”. Zarejestrowano 
trzy takie drzewa (patrz zdjęcie). Na kaŜdym z nich 
falistość występuje po tej samej stronie pnia (od kierunku 
południowo-wschodniego), nie przekraczając połowy jego 
obwodu. Zmieniona strefa zaczyna się około 1-1,5 m nad 
ziemią i sięga maksymalnie do wysokości około 8 m. 

Na mapie osobliwości przyrodniczych przedstawiono 
równieŜ inne elementy, takie jak grube drzewa, gniazdo 
kruka, niewielkie oczko wodne, paśnik. 
 

10. Drzewostany  
 
10.1. Charakterystyka ogólna 
 
Powierzchnia drzewostanów w rezerwacie „Dębowo” 

wg stanu na 01.01.2000 r. wynosi 24,98 ha, co stanowi 
96,2% całkowitej powierzchni rezerwatu.  

Drzewostany, zgodnie z zastosowanym podziałem na 
naturalne fazy rozwojowe (Miścicki, 1994), zaliczono do 
pięciu stadiów rozwojowych. Jedynie dla wydzielenia 128h o 
powierzchni 0,20 ha nie określono fazy rozwojowej. 
Powierzchnia ta, wg obecnie obowiązującego planu 
urządzania dla Nadleśnictwa Mrągowo, została 
sklasyfikowana jako powierzchnia nieleśna (bagno). 
Obecnie, w wyniku postępującego procesu sukcesji, na 
terenie tym powstało stadium przejściowe, które nie jest 
jeszcze drzewostanem w pełnym tego słowa znaczeniu 
(zgodnie z definicją drzewostanu wg Instrukcji urządzania 
lasu), ale nie stanowi równieŜ powierzchni nieleśnej. Dlatego 
w niniejszym opracowaniu powierzchnia pododdziału 128h 
jest zaliczana do kategorii powierzchni leśnej zalesionej. 
 
Podział drzewostanów w rozbiciu na naturalne fazy 
rozwojowe przedstawia się następująco: 
faza inicjalna     3,07 ha 12,4% 
faza młodociana    0,41 ha 1,70% 
faza optymalna wczesna  0,52 ha 2,1% 
faza terminalna wczesna  19,66 ha  79,3% 
faza terminalna późna  1,12 ha 4,50%  
Razem          24,78 ha   100% (faz rozwojowych) 

 
Faza inicjalna - drzewostany tej fazy są mało 

zróŜnicowane, a w ich budowie dominuje niskie 
odnowienie w formie nalotu lub podrostu. Górnej warstwy 
brak lub jest silnie rozluźniona, złoŜona z pojedynczych 
drzew. Zasobność niska, często brak jest grubizny. 
RównieŜ niska wartość charakteryzuje przyrost 
miąŜszości. Pierśnica drzew starszego pokolenia, jeŜeli 
takie występuje, jest duŜa i w zaleŜności od gatunku 
wynosi od ok. 50 do 75 cm. 

W rezerwacie faza ta reprezentowana jest przez dwa 
drzewostany (wydz. 128d, h) o niskiej zasobności. W 
górnej, silnie rozluźnionej warstwie drzewostanu 128d, 
znajdują się przestoje bukowe. Młode odnowienie 
świerkowe w formie nalotu i podrostu występuje w 
drzewostanie 128i. 

Faza młodociana - do tej fazy zaliczamy drzewostany 
mało zróŜnicowane, w których występuje jedna warstwa o 
zwarciu pełnym, rzadziej umiarkowanym bądź 
przerywanym. Niekiedy występują drzewa z poprzedniego 
pokolenia drzewostanu, rozmieszczone jednostkowo lub 
grupowo. Charakterystyczną cechą drzew fazy 
młodocianej jest intensywny przyrost wysokości i 
miąŜszości, który przewaŜa nad ubytkami. Pierśnica 
drzew dominujących oraz zasobność niewielka. 

W rezerwacie zadrzewienie dla drzewostanu 
znajdującego się w fazie młodocianej (oddz. 128c) wynosi 
0.7, co ma swoje odzwierciedlenie w umiarkowanym 
zwarciu. Pierśnica drzew dominujących (tak jak i 
miąŜszość) nie jest duŜa i wynosi 8 cm. 

Faza optymalna wczesna - górna warstwa 
drzewostanów tej fazy jest przewaŜnie zwarta, ale niezbyt 
szczelna - z pojedynczymi drobnymi lukami. Drzewa 
charakteryzuje dobra przeciętna Ŝywotność. Pierśnica 
drzew dominujących dość duŜa (w zaleŜności od gatunku 
drzewa ok. 30 - 40 cm), równieŜ znaczna zasobność, jak i 
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przyrost miąŜszości. Stopień pokrycia przez odnowienie 
zróŜnicowany (0,0 - 0,1), natomiast wysoki podrost 
stanowi niewielką część (do ok. 0,3). 

W rezerwacie do fazy optymalnej wczesnej zaliczono 
jeden drzewostan (128k). Zadrzewienie górnej, niezbyt 
szczelnej warstwy tego drzewostanu wynosi 0.5. Pierśnica 
drzew dominujących jest nieco niŜsza od wartości 
przeciętnych określonych dla tej fazy rozwojowej i wynosi 
25 cm. Wysoki (6 m) podrost stanowi niewielką część 
odnowienia (0,2), ale wykorzystując drobne luki w 
drzewostanie stopniowo przechodzi do środkowej warstwy, 
rokując nadzieję na utworzenie przyszłego drzewostanu. 

Faza terminalna wczesna - górna warstwa 
drzewostanu rozluźniona, ze zwarciem umiarkowanym 
bądź przerywanym, rzadziej pełnym. Drzewa z powodu 
starości pojedynczo zamierają i ustępują, dając dość 
dobre warunki do wzrostu młodego pokolenia. Stopień 
pokrycia przez odnowienie zróŜnicowany (0,0 - 1,0). 
Podrost moŜe stanowić znaczną część odnowienia. 
Drzewostan osiąga maksymalną zasobność w danych 
warunkach siedliskowych. Pierśnica drzew dominujących 
dość duŜa (ok. 40 - 60 cm). 

Drzewostany rezerwatu, zaliczone do fazy terminalnej 
wczesnej charakteryzuje zwarcie od pełnego po przerywane, 
stopień zadrzewienia od 0.6 do 1.0. Pierśnica drzew 
dominujących dla buka mieści się w przedziale 32 - 41 cm, 
dla olszy wynosi 31 cm, a dla świerka 35 cm. Podrost dość 
dobrej jakości zajmuje od 10 do 70% powierzchni 
drzewostanów. Najmłodsze pokolenie pochodzenia 
naturalnego - nalot - waha się w granicach 10 - 20%. 
Wszystkie drzewostany tej fazy cechuje duŜa zasobność. 

Faza terminalna późna - do tej fazy naleŜy zaliczać 
drzewostany o rozluźnionej warstwie górnej, ze zwarciem 
przerywanym, rzadziej umiarkowanym. Drzewa z powodu 
starości pojedynczo lub grupowo zamierają. Zasobność 
maksymalna w danych warunkach siedliskowych wynosi 
od 50% do 80%. Pierśnica drzew dominujących duŜa, w 
zaleŜności od gatunku waha się od ok. 40 do 60 cm. 
Przyrost miąŜszości jest mniejszy od masy wydzielających 
się drzew. Odnowienie znajduje tutaj dogodne warunki do 
wzrostu i rozwoju. Znaczną część odnowienia moŜe 
stanowić podrost o wysokości powyŜej 4 m. 

W rezerwacie do tej fazy rozwojowej zaliczono 
drzewostany naleŜące do oddz. 128, wydz. l, m. Są to 
drzewostany o zwarciu umiarkowanym, z zadrzewieniem 
0.8 i 0.9. Pierśnica drzew dominujących znajduje się w 
przedziale 55 - 80 cm. Wysoki, dosyć dobrej jakości 
podrost, zajmuje 20 - 40% powierzchni poszczególnych 
drzewostanów, natomiast nalot 10%. 
  

10.2. Skład gatunkowy 
 

Strukturę składu gatunkowego drzewostanów rezerwatu 
„Dębowo”, z uwzględnieniem poszczególnych typów 
siedliskowych lasu, według gatunków panujących przedstawia 
tabela nr 1, a wg gatunków rzeczywistych tabela nr 2. 

W drzewostanach rezerwatu, zarówno pod względem 
miąŜszościowym, jak i powierzchniowym, panuje buk. 
Według gatunków panujących (tab. 1) zajmuje on prawie 
80% powierzchni, 13% stanowi świerk, a pozostały 
procent przypada w udziale brzozie i olszy. Nieco inaczej 
rozkłada się udział miąŜszościowy tych gatunków. Nadal 
gatunkiem przewodnim jest buk (94.2%), ale zmniejsza 
się udział świerka, który pod względem miąŜszościowym 
dorównuje olszy. Niecały 1% zapasu stanowi brzoza. 

Pod względem rzeczywistego udziału w ogólnej 
miąŜszości drzewostanów tego obiektu zdecydowanie 
dominuje buk (87.1%). Pozostały procent miąŜszości 
stanowią: świerk (5.9%), dąb (3.6%), olsza (2.4%) i brzoza 
(1%).  

 
10.3. Struktura wiekowa 

 
Buk - główny składnik drzewostanów rezerwatu 

„Dębowo” - reprezentuje dosyć duŜy przedział wiekowy, 
poczynając od młodych, osiemnastoletnich buków 
powstałych w wyniku sztucznego odnowienia powierzchni 
pohuraganowej, poprzez starodrzew bukowy, w którym 
wiek tworzących go drzew znajduje się w przedziale 103 - 
193 lata. Siedlisko boru mieszanego bagiennego porasta 
głównie świerk IIa i Va, oraz brzoza IVb klasy wieku. Wiek 
olszy, będącej gatunkiem panującym w wydzieleniu 
drzewostanowym 128a, wynosi 71 lat. 

Przeciętny wiek drzewostanów rezerwatu obliczony 
jako średnia waŜona (gdzie wagą jest powierzchnia 
drzewostanów) na podstawie wieku gatunków panujących 
w poszczególnych drzewostanach wynosi 101 lat. 
 

10.4. Struktura pionowa 
 

Struktura pionowa, szczególnie wiekowych 
drzewostanów bukowych, jest dość urozmaicona. Pod 
górną warstwą drzewostanu, wytworzoną głównie z buka 
z domieszką graba, dęba, świerka i innych gatunków, 
znajdują się warstwy młodego pokolenia: podrost i nalot, 
w których gatunkiem przewodnim jest równieŜ buk z 
domieszką jawora i świerka. 

Jednorodna budowa pionowa młodnika bukowego 
(wydz. 128d) wskazuje, Ŝe drzewostan ten powstał w 
wyniku odnowienia naturalnego w krótkim okresie czasu. 
Pewnym urozmaiceniem struktury są tutaj przestoje 
bukowe - jedyny widzialny przejaw poprzedniego pokolenia. 

RównieŜ niezbyt urozmaicony pod względem struktury 
pionowej jest drzewostan olszowy. Oprócz górnego piętra, 
wytworzonego głównie przez olszę z niewielkim udziałem 
brzozy, świerka i jesionu, występuje jeszcze świerkowa 
warstwa podrostu o charakterze drugiego piętra. 

Drzewostany wzrastające na siedlisku boru mieszanego 
bagiennego (wydz. 128g, i, k) zbudowane są zasadniczo z 
dwóch warstw - górnego pietra i warstwy podrostu. Najmniej 
urozmaiconą budowę pionową obserwuje się w 
drzewostanach zajmujących siedlisko boru bagiennego. 
Porastająca je brzoza z niewielką domieszką świerka tworzy 
jedno piętro o mało zróŜnicowanej wysokości, a występujący 
pod okapem drzewostanu świerk tworzy wraz z zaroślami 
wierzby i kruszyny warstwę podszytu. Mało urozmaicona 
struktura pionowa drzewostanów bagiennych siedlisk 
borowych wynika z niekorzystnych warunków glebowo-
wilgotnościowych, w jakich przyszło tym drzewostanom 
wzrastać. 
 

10.5. Stan odnowień naturalnych 
 

Najmniej naraŜone na zmiany szaty roślinnej wydają się 
być rozległe płaty Melico-Fagetum, stanowiące trzon 
roślinności rezerwatu. Pomimo połoŜenia na granicy swego 
gromadnego występowania, miejscowe buki niepodzielnie 
panują w drzewostanach dość dobrej jakości. Intensywne 
odnawianie się tego gatunku pozwala mieć nadzieję na wiele 
jeszcze lat istnienia tych kresowych buczyn. Pozostałe 
gatunki współtworzące te drzewostany, czyli przede 
wszystkim dąb szypułkowy i świerk, nie potrafią sprostać 
konkurencji cienioznośnego buka i prawdopodobnie w 
przyszłości ulegną temu gatunkowi.  

Pewnym zagroŜeniem dla róŜnorodności flory runa moŜe 
w przyszłości stać się niecierpek drobnokwiatowy Impatiens 
parviflora. Ten niezwykle ekspansywny gatunek, na Ŝyznych 
glebach rezerwatu wciska się właściwie wszędzie tam, gdzie 
znajdzie choć odrobinę światła. KaŜda luka w drzewostanie 
bardzo szybko pokrywa się zwartym kobiercem 
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niecierpkowego łanu, co moŜe mieć wpływ na jakość 
naturalnego odnowienia gatunków drzewiastych. NiezaleŜnie 
od niepoznanego jaszcze wpływu niecierpka 
drobnokwiatowego na jakość nalotu drzew trzeba pamiętać o 
tym, Ŝe jest to gatunek obcego pochodzenia i jako taki nie 
powinien być tolerowanym na terenie rezerwatu 
florystycznego.  
 

10.6. Stan zdrowotny 
 
Pomimo tego iŜ buk, stanowiący trzon drzewostanów 

wchodzących w skład rezerwatu „Dębowo”, występuje 
tutaj na krańcach swego wschodniego zasięgu, jego 
kondycja i stan zdrowotny jest dobrej jakości. Wśród 
najstarszych egzemplarzy buka około 10% drzew jest z 
murszem. Znaczny udział młodego pokolenia (podrostu i 
nalotu) świadczy o dobrych warunkach bytowych dla tego 
gatunku i pozytywnie rokuje na moŜliwość naturalnego 
odnowienia się drzewostanów bukowych. 

Stan zdrowotny i jakość hodowlana drzewostanów 
siedlisk borowych jest średniej jakości, ale wynika to raczej 
z niekorzystnych warunków glebowo-wilgotnościowych. 
 

10.7. Zapas 
 
Całkowita miąŜszość drzewostanów rezerwatu „Dębowo” 

wg stanu na 01.01.2000 r. wynosi 11645 m3 (tabele Nr 1,2). 
Przeciętna zasobność w przeliczeniu na 1 ha powierzchni 
leśnej rezerwatu jest bardzo wysoka i wynosi 466 m3. 
 

D. ZASADY SPRAWOWANIA OCHRONY 
 
1. Ocena moŜliwości realizacji celu ochrony 

 
Głównym przedmiotem ochrony jest drzewostan bukowy 

występujący na krańcach swego wschodniego zasięgu. 
Celem ochrony jest zachowanie ze względów 

naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowego o 
cechach zespołu naturalnego, będącego równocześnie 
najdalej wysuniętym na wschód naturalnym stanowiskiem 
tego gatunku. 

Dla tak określonego przedmiotu ochrony na prawie 
całej powierzchni rezerwatu istnieje pełna moŜliwość 
realizacji przyjętych celów. Jedynie w wydzieleniu 128d, 
ze względu na wyrównaną strukturę wiekową przyjęto, Ŝe 
moŜliwość realizacji celu ochrony jest częściowa. W 
przypadku prawidłowego rozwoju tego fragmentu lasu w 
przyszłości moŜna zmienić moŜliwość realizacji na pełną. 

Dla fragmentów zespołów olsu, boru bagiennego i boru 
mieszanego bagiennego przyjęto pełną moŜliwość realizacji 
celu ochrony, mimo iŜ nie są to zespoły określone jako 
przedmiot ochrony. Są to jednak naturalne zbiorowiska 
roślinne występujące na około 20% powierzchni rezerwatu i 
jako takie powinny pozostać, ulegając zmianom wynikającym 
z dynamicznego rozwoju tych zbiorowisk. 
 

2. ZagroŜenia dla egzystencji i trwałości przedmiotu 
ochrony 
 

Powierzchnia rezerwatu pocięta jest siecią rowów, 
powodujących odwodnienia terenu. ObniŜenie poziomu 
wód gruntowych potęguje przepust znajdujący się w 
pododdziale 128l. Tak, jak większość podobnych 
zbiorowisk roślinnych w kraju, zagroŜone są zespoły 
bagienne. Ujemny bilans wodny i malejąca ilość opadów 
mogą mieć wpływ na murszenie i późniejszą degradację 
złóŜ torfów w miejscowych dolinkach. Absolutnie 
niedopuszczalne są dalsze próby odwadniania bagienek, 
które stanowią przecieŜ element silnie róŜnicujący florę 
tego niewielkiego rezerwatu. 

Istnieje równieŜ zagroŜenie od wiatru, ale jest to 
czynnik naturalny, na który nie mamy wpływu. ZagroŜenie 
ze strony wiatru moŜe wystąpić jedynie wówczas, gdy w 
sąsiedztwie rezerwatu wykonane zostaną cięcia zupełne. 
W przypadku uŜytkowania przedrębnego i rębnego 
drzewostanów okalających rezerwat, niedopuszczalne jest 
prowadzenie zrywki przez teren rezerwatu. 

W rezerwacie ochronie podlegają wszystkie elementy 
przyrody, a więc i roślinność runa. Na terenie rezerwatu 
występuje kilka gatunków rzadkich i chronionych. 
Usuwanie drzew martwych i obumierających moŜe 
spowodować niszczenie tych roślin. 
 

3. Przeciwdziałanie i eliminowanie zagroŜeń 
 

Postuluje się, aby w sąsiedztwie rezerwatu nie 
stosowano rębni zupełnych i duŜych powierzchni 
odnowieniowych. NaleŜy równieŜ pozostawiać część 
martwych i obumierający drzew. Spowoduje to 
zmniejszenie zagroŜenia roślin i naturalnego odnowienia 
buka oraz umoŜliwi rozwój rzadkich i chronionych 
gatunków owadów, grzybów i roślin. 

Dla zachowania naturalnego charakteru lasów 
rezerwatu, naleŜy zaniechać odnawiania rowów 
melioracyjnych, odwadniania bagienek, a takŜe zasypać 
przepust pod drogą w wydzieleniu 128l. 
 

4. Wizja rozwoju lasu 
 

Zasady sprawowania ochrony w rezerwacie wynikają z 
wizji rozwoju lasu przy uwzględnieniu przedmiotu ochrony 
oraz z celu ochrony. Wynikają one takŜe z obecnego 
stanu fitocenoz rezerwatu i przewidywanych 
(planowanych) kierunków sukcesji. 

Aktualna forma stanu siedliska jest naturalna lub 
zbliŜona do naturalnej. Potencjalna roślinność odpowiada 
roślinności aktualnej. Uwzględniając przyjęte załoŜenie jak 
najmniejszej ingerencji w naturalne procesy zachodzące w 
ekosystemach leśnych rezerwatu, przewiduje się, iŜ 
rozwój lasu (w okresie obowiązywania planu) będzie 
związany przede wszystkim z procesami starzenia i nie 
będzie wymagał radykalnych poczynań gospodarczych. 

W drzewostanach będących w fazie terminalnej 
wczesnej i późnej powinno na większości powierzchni 
pojawiać się odnowienie naturalne. Postępować będzie 
proces obumierania drzew z drzewostanu głównego - 
martwe drzewa moŜna usuwać jedynie w pobliŜu dróg i 
linii oddziałowych. Usuwanie martwych drzew wewnątrz 
drzewostanów jest wskazane jedynie w przypadku, gdy 
istnieje zagroŜenie kradzieŜy drewna tych drzew przez 
okoliczną ludność. Bezwarunkowo naleŜy pozostawiać 
drzewa grube i zmurszałe. 

W drzewostanie w fazie inicjalnej (128d) następować 
będzie naturalny proces wydzielania się drzew i nie będą 
wymagane zabiegi pielęgnacyjne. 

W drzewostanach na siedliskach wilgotnych i 
bagiennych zachodzić będzie częściowe zamieranie 
drzew, ze względu na proces regeneracji tych siedlisk i 
zwiększenia się w ostatnich latach poziomu wód 
gruntowych. W przypadku zamierania duŜych ilości 
świerka i sosny wskazane byłoby usuwanie posuszu. 
 

5. Charakterystyka zastosowanych wskazań ochronnych 
 
Forma ochrony rezerwat częściowy zezwala na 

ingerencję człowieka, ale powinna ona wynikać z sytuacji 
oddziaływania znaczących czynników negatywnych nie 
pozwalających na prawidłowy rozwój zbiorowiska lub z 
sytuacji klęskowych. 
  a) pozostawić do sukcesji - brak ingerencji z wyjątkiem 

sytuacji przedstawionych powyŜej, 
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  b) nie usuwać drzew martwych - drzewa martwe (stojące 
i leŜące) stanowią podłoŜe dla rozwoju wielu 
gatunków. Drzewa naleŜy pozostawić w lesie do ich 
rozkładu. Wyjątkiem są drzewa gatunków iglastych 
(świerk, sosna), które naleŜy usuwać. Dopuszcza się 
usuwanie drzew w pobliŜu dróg i linii podziału 
powierzchniowego lub w przypadku zagroŜenia 
kradzieŜą. Zalecenie to dotyczy całego rezerwatu, 

  c) nie odwadniać - dotyczy wydzieleń, w których znajdują 
się rowy melioracyjne (128a, g, f, j, k) oraz przepust 
(pomiędzy wydzieleniami 128”j” i „l”). 

 
6. Wnioski i zalecenia 
 
Ze względu na niewielką powierzchnię rezerwatu, 

obszar rezerwatu zaliczono do jednego obrębu 
ochronnego podlegającego zasadom ochrony częściowej 
zachowawczej, polegającej na: 
  - zaniechaniu istotnej ingerencji w naturalne procesy, 
  - ograniczeniu lub wykluczeniu czynników zewnętrznych, 
  - uściśleniu ruchu turystycznego, 
  - umoŜliwieniu zmiany sposobu postępowania w 

momencie, gdy tego będzie wymagała sytuacja (po 
uzgodnieniu z Konserwatorem Przyrody lub autorami 
planu). 

 
Ograniczenie ingerencji w drzewostany umoŜliwi 

naturalny (lub zbliŜony do naturalnego) przebieg procesów 
odnowieniowych i ustalenie jego naturalnej struktury 
zbliŜonej do lasów pierwotnych. 

Zachowanie części starych drzew pozwoli na 
przetrwanie związanych z nimi gatunków mszaków 
epifitycznych. Natomiast pozostawienie posuszu stworzy 
dogodne warunki do ochrony licznej grupy organizmów 
saprofitycznych, bardzo cennych z punktu widzenia 
zachowania równowagi biocenotycznej. 

Ponadto naleŜy: 
  - wystąpić o zmianę powierzchni rezerwatu, która 

została zmieniona w operacie urządzania lasu i 
ostatnim planie ochrony na podstawie pomiarów 
geodezyjnych. Obecnie powierzchnia rezerwatu 
powinna wynosić 25,96 ha, a zgodnie z Zarządzeniem 
o powołaniu rezerwatu wynosiła ona 24,72 ha, 

  - zmienić kategorię uŜytkowania wydzielenia 128h z 
powierzchni nieleśnej na powierzchnię leśną 
zalesioną, 

  - zweryfikować niezgodności danych dotyczących 
wydzieleń 128i, j, zawartych w obecnie obowiązującym 
operacie, ze stanem faktycznym w terenie 
(drzewostan figurujący jako wydzielenie „i” odpowiada 
swoim opisem wydzieleniu „j” - błąd w oznaczeniu 
wyłączeń drzewostanowych). 

 
E. ZAKRES UDOSTĘPNIANIA REZERWATU 

Ze względu na waŜną rolę edukacyjną rezerwatu 
naleŜy udostępniać go zarówno dla specjalistów 
zajmujących się leśnictwem i przyrodą, jak i dla szerszych 

kręgów społeczeństwa. Przy wejściu do rezerwatu naleŜy 
postawić tablicę informacyjną podając najwaŜniejsze 
informacje o rezerwacie oraz ograniczenia, jakie 
obowiązują na jego terenie. Udostępnianie rezerwatu 
naleŜy ograniczyć do dróg biegnących przez jego teren. 
Nie przewiduje się ścieŜki edukacyjnej i innych form 
udostępniania, ze względu na niewielki obszar objęty 
ochroną i ewentualne zagroŜenia ze strony człowieka przy 
duŜym nasileniu turystycznym. 
 

F. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PLANU 
Wykonywanie wszystkich zadań w rezerwacie 

realizowane jest ze środków budŜetowych. 
Zaplanowane zadania ochronne nie spowodują 
konieczności ponoszenia znacznych kosztów. Koszty 
mogą wiązać się przede wszystkim z zainstalowaniem 
tablic informacyjnych. 
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A. WPROWADZENIE 
1. Wstęp 
 
Obowiązek sporządzania planów ochrony dla 

rezerwatów określa Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 
października 1991 r. (Dz. U. Nr 114). 

Przy opracowywaniu planu ochrony dla rezerwatu 
„Gązwa” kierowano się bezpośrednimi ustaleniami pomiędzy 
wykonawcą (PROLAS Wójcik Roman) i zleceniodawcą 
(Nadleśnictwo Mrągowo) oraz wytycznymi konserwatorskimi 
do planu ochrony rezerwatu „Gązwa” (w załączeniu).  

Korzystano równieŜ ze wskazań wynikających z: 

  - „Instrukcji sporządzania planów ochrony rezerwatów 
przyrody” opracowanej przez zespół pod kierunkiem 
prof. dr hab. Romualda Olaczka, 

  - „Wytycznych wykonywania zabiegów ochronnych w 
rezerwatach leśnych” opracowanych przez Jana 
Wróbla, 

  - „Instrukcji urządzania lasu” MOŚZNiL 1994 r., 
  - „Zasad kartowania siedlisk leśnych” opracowanych 

przez Kazimierza Mąkosę (1994 ). 
Część rozwiązań, jakie znalazły się w planie ochrony, 

wynika z dotychczasowych doświadczeń wykonawców, 
zdobytych podczas wykonywania planów ochrony dla 
innych podobnych obiektów. 

 
2. Zakres i metodyka opracowania 

 
Z uwagi na brak oficjalnie zatwierdzonej instrukcji 

sporządzania planów ochrony przyrody dla rezerwatów, 
zakres i metodykę tego opracowania przyjęto na 
podstawie wytycznych konserwatorskich, własnego 
doświadczenia oraz ustalono podczas spotkań z 
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie i 
pracownikami Nadleśnictwa Mrągowo.  

Na terenie rezerwatu nie były dotychczas wykonywane 
prace glebowo-siedliskowe. Ze względu na konieczność 
podejmowania istotnych z punktu widzenia ochrony 
przyrody decyzji takich jak: zaplanowanie na 20 lat 
zabiegów ochronnych, określenie wizji rozwoju lasu, ocena 
aktualnej formy stanu siedliska, wykonano w uzgodnieniu z 
Nadleśnictwem Mrągowo i regionalną dyrekcją Lasów 
Państwowych w Olsztynie powyŜsze prace. 

Prace glebowo-siedliskowe wykonano zgodnie 
obowiązującymi zasadami określonymi w: 
  - Instrukcji Urządzania Lasu (1994), 
  - Zasadach Kartowania Siedlisk Leśnych (1994). 

Gleby sklasyfikowano zgodnie z Systematyką Gleb 
Polski (PTG 1989). Ze względu na rangę i znaczenie 
rezerwatów przyrody przyjęto, Ŝe minimalna powierzchnia 
wydzieleń siedliskowych moŜe być mniejsza niŜ jeden 
hektar. Zamieszczenie jednej mapy glebowo-siedliskowej 
powodowało małą jej czytelność. Rozdzielono więc treść 
opracowania glebowo-siedliskowego i wykonano oddzielnie 
mapę siedliskowych typów lasu i oddzielnie mapę gleb. 

Mapy wykonano metodą numeryczną przy uŜyciu 
programu MapInfo Proffessional (struktura zgodnie ze 
Standardem Leśnej Mapy Numerycznej).  

Prace taksacyjne i inwentaryzację zapasu wykonano 
zgodnie z Instrukcją urządzania lasu. Zastosowano jednak 
pewne modyfikacje wynikające z poszerzonego zakresu 
informacji i odmiennego podejścia związanego ze 
specyfiką obiektu. Inwentaryzacja zapasu została 
wykonana z wykorzystaniem stałych i czasowych 
kołowych powierzchni próbnych. W duŜym stopniu 
posiłkowano się danymi uzyskanymi w trakcie prac 
urządzeniowych przy sporządzaniu planu urządzenia lasu 
dla Nadleśnictwa Mrągowo w 1997 roku. 

Pozostałe prace wykonano zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami. 

 
3. Wykonawcy prac 

 
Wykonawcą prac jest firma „PROLAS”, która wygrała 

przetarg na opracowanie planów ochrony rezerwatów 
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„Bukowy”, „Dębowo”, „Gązwa” i „Piłaki”, ogłoszony przez 
Nadleśnictwo Mrągowo. 

Podstawą wykonania planu ochrony jest umowa 
zawarta w dniu 11 października 1999 r. w Mrągowie 
pomiędzy Nadleśnictwem Mrągowo reprezentowanym 
przez mgr inŜ. Jarosława Błyskuna - Nadleśniczego i 
Barbarę Składanowską -Głównego Księgowego, a firmą 
PROLAS Wójcik Roman reprezentowaną przez dr inŜ. 
Romana Wójcika. 

Wszystkie prace zostały wykonane przez zespół pod 
kierownictwem dr inŜ. Romana Wójcika, który jest równieŜ 
autorem planu ochrony tego rezerwatu.  

Prace urządzeniowe: mgr inŜ. Renata Czarnecka, mgr 
inŜ. Katarzyna śak i inŜ. Roman Lecko. Prace glebowo-
siedliskowe: mgr inŜ. Marek Czerwczak. Prace 
fitosocjologiczne, analiza zagroŜeń, opracowanie 
hydrograficzne, opis budowy geologicznej torfowiska oraz 
geneza torfowiska: dr Włodzimierz Pisarek. 
Inwentaryzacja ornitologiczna: Robert DróŜdŜ i Michał 
Maniakowski. Opracowanie kartograficzne i kameralne: 
mgr inŜ. Katarzyna śak. 

 
B. Ogólna charakterystyka obiektu 

 
1. Podstawy prawne i klasyfikacja rezerwatu 

 
Rezerwat przyrody „Gązwa” utworzony został na mocy 

zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 
lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 16 poz. 105). Zgodnie z tym 
zarządzeniem celem ochrony w rezerwacie jest „zachowanie ze 
względów naukowych i dydaktycznych kompleksu torfowisk 
śródleśnych przejściowych i wysokich charakterystycznych dla 
Pojezierza Mazurskiego.” 

Dnia 4 czerwca 1968 r., zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, uległa zmianie powierzchnia 
rezerwatu ze 113,46 ha na 204, 76 ha (Monitor Polski Nr 27, poz. 
117). 

Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa Mrągowo, 
Obrębu Gązwa, w Leśnictwie Złoty Potok. Rezerwat podlega 
ochronie częściowej. 

Ochronę w rezerwacie sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Mrągowo w oparciu o plan ochrony oraz wytyczne 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 

Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator 
Przyrody w Olsztynie. 

Rezerwat „Gązwa”, zgodnie z podziałem typologicznym 
rezerwatów opracowanym przez Z. Czubińskiego (1965), zalicza się 
do rezerwatu torfowiskowego, w którym głównym przedmiotem 
ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 
kompleksu torfowisk śródleśnych przejściowych i wysokich 
charakterystycznych dla Pojezierza Mazurskiego. 

Według binominalnej i dwustopniowej typologii rezerwatów, 
zaprojektowanej przez Z. Denisiuka, a ostatecznie opracowanej 
przez E. Symonides, rezerwat „Gązwa” naleŜy sklasyfikować 
następująco: 
  - wg głównego przedmiotu ochrony 
- typ florystyczny (Fl), podtyp roślin zielnych i krzewinek (zk) i 

krzewów i drzew (kd), oraz typ fitocenotyczny (Fi), podtyp 
zbiorowisk leśnych (zl). 

  - wg głównego typu środowiska 
- typ torfowisk (T), podtyp torfowisk przejściowych (tp) i 

torfowisk wysokich (tw) 
 
2. Wykaz wykorzystanych materiałów i dokumentów 

  - Dokumentacja projektowa rezerwatu, 
  - Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego na 

okres 1971 - 1981, 1988 - 1997, 
  - Opracowanie Tadeusza Młynka i Bonona 

Polakowskiego z 1959 r. „Szata roślinna rezerwatu 
torfowiskowego Gązwa”, 

  - Praca magisterska Zdzisława Kaczewskiego z 1959 r. 
„Ornitofauna Rezerwatu Gązwa”, 

  - Mapy, 
  - Protokoły komisji zajmujących się rezerwatem. 
 

3. PołoŜenie 
Zgodnie z podziałem administracyjnym Polski rezerwat 

„Gązwa” połoŜony jest w województwie warmińsko-mazurskim, 
powiecie olsztyńskim, gminie Mrągowo, obrębie ewidencyjnym 
Bagienice Małe. 
W skład rezerwatu wchodzą lasy będące pod zarządem 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i 
Nadleśnictwa Mrągowo.  

Rezerwat leŜy w południowej części duŜego bagna 
znajdującego się w kompleksie leśnym połoŜonym między 
Jeziorem Gielądzkim na zachodzie i Jeziorem Juno na 
wschodzie. 

Granice rezerwatu od strony północno-wschodniej, północno-
zachodniej i południowo-zachodniej stanowią linie podziału 
powierzchniowego, od strony południowo-wschodniej rezerwat 
graniczy z gruntami wsi Bagienice Małe, natomiast  wschodnia 
granica pokrywa się z granicą wydzieleń, którą stanowi rów 
melioracyjny.  

Rezerwat „Gązwa” leŜy w odległości około: 
  - 58 km od Olsztyna, 
  - 6 km od Mrągowa - siedziby Gminy i Nadleśnictwa Mrągowo. 

Przystanki PKP i PKS Bagienice są odległe od rezerwatu o 
około 2 km. 

 
3.1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna 

 
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną (Kondracki 

1988) rezerwat połoŜony jest w: 
Podobszarze Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3), 
 Prowincji NiŜu Środkowoeuropejskiego (31), 
   Podprowincji Pojezierzy Wschodniobałtyckich (842), 
     Makroregionie Pojezierza Mazurskiego (842.8), 
    Mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego (842.82). 
 

Pojezierze Mrągowskie obejmuje środkową część Pojezierza 
Mazurskiego, która tworzy jak gdyby garb z kulminacjami ponad 
200 m n.p.m. górujący nad Pojezierzem Olsztyńskim od zachodu 
jak i nad Krainą Wielkich Jezior Mazurskich od wschodu. Garb 
ten poŜłobiony jest w kierunku południkowym przez szereg 
długich rynien jeziornych np. sorkwicka, mrągowska i in. 
Wysoczyzny między rynnami zbudowane są przede wszystkim z 
gliny zwałowej.  
 

3.2. Regionalizacja geobotaniczna 
 

Według geobotanicznego podziału Europy (wg J. M. 
Matuszkiewicza) Polska znajduje się na Obszarze Europejskich 
Lasów Liściastych i Mieszanych w Prowincji 
Środkowoeuropejskiej (III.3). Kraina Mazursko-Podlaska 
obejmuje zachodnią część Działu Północnego Mazursko-
Białoruskiego (III.3b.4) w Podprowincji Środkowoeuropejskiej 
Właściwej. 

Według geobotanicznego podziału Polski (W. Matuszkiewicz, 
1980), rezerwat znajduje się na obszarze NiŜu 
Wschodnioeuropejskiego, w Mazursko-Podlaskim Regionie 
Subborealnym, Podregionie Pojezierza Mazurskiego (IV.1.a). 

Podregion Pojezierza Mazurskiego, znajdujący się w zachodniej 
części Regionu Mazursko-Podlaskiego, charakteryzuje się 
występowaniem (oprócz zespołów torfowisk niskich, przejściowych i 
wysokich) rozproszonych stanowisk buka, który aŜ do granicy swego 
wschodniego zasięgu tworzy tu zespoły Ŝyznej buczyny niŜowej 
(Melico-Fagetum).  

 
3.3. Regionalizacja przyrodniczo-leśna 

 
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i wsp. 

1990) rezerwat  
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„Gązwa” połoŜony jest w: 
Krainie Mazursko-Podlaskiej, 

Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego, 
   Mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego. 
 

4. Stan posiadania 
 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 4 czerwaca 1968 roku, powierzchnia rezerwatu 
„Gązwa” wynosi 204,76 ha. Według planu urządzania 
obowiązującego na lata 1999 - 2009, do rezerwatu naleŜą 
oddziały 191 - 195, 215 - 219, 233a, b, 234a-d, 235, 237, 256. 

W skład rezerwatu wchodzą: 
  - drzewostany          200,73 ha (98,04%) 
  - drogi leśne          0,08 ha  (0,04%) 
  -  rowy melioracyjne        0,50 ha  (0,24%) 
  - linie podziału powierzchniowego   3,45 ha  (1,68%) 
razem:             204,76 ha (100%) 
 

Całkowitą powierzchnię rezerwatu w rozbiciu na oddziały i 
obręby przedstawia poniŜsza tabela. 

Rejestr powierzchniowy rezerwatu przyrody Gązwa. Stan na 
01.01.2000 r. 
 

Kategoria uŜytkowania gruntu 
Grunty leśne Powierzchnia 

ogólna Grunty 
zalesione i 

niezalesione 

Grunty związane 
z gospodarką 

leśną 

Razem 
grunty 
leśne 

Razem 
grunty 

nieleśne 

Województwo 
Powiat 
Gmina 

Obręb ewid. 

Oddział 
Pododdział 

ha ha nazwa ha ha ha 
Nadleśnictwo Mrągowo, Obręb Gązwa, Leśnictwo Złoty Potok 

191 
a, b, c, d 11,96 11,85 

linie 
podz. 
pow. 

0,11 11,96 0,00 

192 
a, b, c, d, f 

12,32 12,18 
linie 

podz. 
pow. 

0,14 12,32 0,00 

193 
a, b, c, d, f, g 12,49 12,37 

linie 
podz. 
pow. 

0,12 12,49 0,00 

194 
a, b, c, d, f, g, 

h 
14,34 14,19 

linie 
podz. 
pow. 

0,15 14,34 0,00 

195 
a, b, c, d, f, g 14,42 14,24 

linie 
podz. 
pow. 

0,18 14,42 0,00 

215 
a, b, c 12,54 12,27 

linie 
podz. 
pow. 
rowy 

0,24 
 

0,03 
12,54 0,00 

216 
a 12,57 12,29 

linie 
podz. 
pow. 

0,28 12,57 0,00 

217 
a, b 

12,52 12,26 
linie 

podz. 
pow. 

0,26 12,52 0,00 

218 
a, b 12,53 12,25 

linie 
podz. 
pow. 

0,28 12,53 0,00 

219 
a, b, c, d, f, g, 

h 
12,33 12,00 

linie 
podz. 
pow. 
drogi 

0,28 
 

0,05 
12,33 0,00 

233 
a, b 

4,31 4,16 

linie 
podz. 
pow. 
rowy 

0,05 
 

0,10 
4,31 0,00 

234 
a, b, c, d 

13,50 13,26 
linie 

podz. 
pow. 

0,24 13,50 0,00 

235 
a, b, c, d, f, g 18,16 17,71 

linie 
podz. 
pow. 
rowy 

0,32 
 

0,13 
18,16 0,00 

236 
a, b, c, d, f, g, 

h, i 
16,61 16,20 

linie 
podz. 
pow. 
rowy 

0,30 
 

0,11 
16,61 0,00 

237 
a, b, c, d, f, g 

12,38 12,07 

linie 
podz. 
pow. 
drogi 

0,28 
 

0,03 
12,38 0,00 

warmińsko-
mazurskie 
olsztyński 
Mrągowo 
Bagienice Małe 

256 
a, b, c, d, f, g, 

h 
11,78 11,43 

linie 
podz. 
pow. 
rowy 

0,22 
 

0,13 
11,78 0,00 

Ogółem rezerwat 204,76 200,73  4,03 204,76 0,00 

 
 5. Miejsce i rola rezerwatu w przestrzeni przyrodniczej 
regionu. 
 

Dane historyczne. 
Rezerwat częściowy „Gązwa” przyjął nazwę od 

miejscowości Gązwa, w obrębie której jest połoŜony. W 
aktach z 1934 roku znajduje się wzmianka, Ŝe juŜ wtedy 
obiekt ten podlegał ochronie. NaleŜy wobec tego 
przypuszczać, Ŝe drzewostany wzrastające na torfowisku 
nie podlegały eksploatacji. 

Po drugiej wojnie światowej powierzchnia leśna 
wynosząca w oddziałach 88, 89, 93-95, 102-105, 109-111, 
114, 115 - 113,46 ha, na wniosek Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody, została zaprojektowana do 
uznania za rezerwat przyrody. Po uzgodnieniu z 
Olsztyńskim Okręgiem Lasów Państwowych i z 
Wojewódzką Komisją Planowania Gospodarczego w 
Olsztynie, decyzją Ministra Leśnictwa z dnia 4 lutego 1958 
roku, wyŜej wymieniona powierzchnia została uznana za 
rezerwat przyrody podlegający ochronie częściowej. Dnia 
26 kwietnia 1963 roku Wojewódzki Konserwator Przyrody 
przedłoŜył wniosek w sprawie zmiany granic rezerwatu 
torfowiskowego „Gązwa” i powiększenia jego powierzchni. 
Wniosek ten podyktowany był następującymi przesłankami: 
  - powierzchnia rezerwatu winna obejmować cały obszar 

torfowiska wysokiego, 
  - pierwotna powierzchnia rezerwatu wynikająca z 

prowizorycznego urządzania lasu znacznie róŜni się 
od obecnej powierzchni wynikającej z wykonanych 
pomiarów w terenie, 

  - ze względu na właściwą retencję wodną, tworzenie 
rezerwatów torfowiskowych o małych powierzchniach 
nie jest właściwe. 
 
Granice rezerwatu mocą Zarządzenia Nr 75 Ministra 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zostały poszerzone 4 
czerwca 1968 roku. Powierzchnia rezerwatu powiększyła 
się do 204,76 ha. Taki stan zachował się do chwili obecnej. 

Od momentu powołania rezerwatu, charakter torfowiska 
i porastającej go roślinności ulega powolnym, ale niestety 
permanentnym zmianom. Obserwuje się postępujący 
proces murszenia, w wyniku którego to niewątpliwie 
unikatowe torfowisko porośnięte sosną bardzo niskiej, 
przewaŜnie V bonitacji, charakterystycznej dla siedliska 
boru bagiennego, przechodzi w siedliska Ŝyźniejsze, 
porośnięte sosną i świerkiem wyŜszych bonitacji. 
 
Miejsce w przestrzeni przyrodniczej regionu. 

Rezerwat „Gazwa” leŜy na terenie korytarza 
ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, 
umoŜliwiającego rozprzestrzenianie się gatunków 
pomiędzy obszarami węzłowymi (Liro 1995). Korytarz ten 
łączy następujące obszary węzłowe o znaczeniu 
międzynarodowym: Obszar Zachodniomazurski, Obszar 
Puszczy Piskiej i Obszar Wschodniomazurski.  

Rezerwat znajduje się na obszarze krajobrazu 
naturalnego typu pagórkowatego pojeziernego. Struktura 
krajobrazu to mozaika lasów, uŜytków zielonych i 
agrocenoz ze znacznym udziałem zbiorników wodnych. 
Znaczną część rezerwatu stanowi torfowisko wysokie i 
przejściowe, które nie stwarza dogodnych warunków 
wzrostowych dla roślinności drzewiastej. W związku z tym 
drzewostany wzrastające na tym obszarze charakteryzują 
się mało zróŜnicowanym składem gatunkowym i strukturą 
wiekową. Dominuje sosna IV i V bonitacji, wykazująca duŜą 
gałęzistość i liczne krzywizny. Wśród torfowisk występują 
niewielkie wypiętrzenia moren z glebą mineralną, 
porośnięte starodrzewem świerkowo-sosnowym. 
 
Rola rezerwatu w przestrzeni przyrodniczej regionu i kraju. 

Rezerwat ma bardzo duŜe znaczenie w regionie ze 
względu na występowanie kompleksu torfowisk 
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śródleśnych przejściowych i wysokich 
charakterystycznych dla Pojezierza Mazurskiego.  

W skali kraju zespół ten ze względu na tak duŜą 
powierzchnię jest jedynym tego typu obiektem, przez co 
jego rola w przestrzeni przyrodniczej regionu i kraju 
znacznie wzrasta. 
 

6. Przedmiot i cel ochrony 
 

Pod pojęciem przedmiot ochrony naleŜy rozumieć te 
składniki przyrody, zjawiska lub układy ekologiczne, dla 
których zachowania obszar został uznany za rezerwat. 
Tak więc przedmiotem ochrony moŜe być określony 
fragment lasu, zespół leśny, stanowisko konkretnego 
gatunku flory bądź fauny. W rezerwacie częściowym 
ochronie podlega całość przyrody, a nie tylko jeden 
wybrany przedmiot. Jednak pozostałe składniki przyrody, 
nie stanowiące głównego przedmiotu ochrony, powinny 
być ochraniane w stopniu umoŜliwiającym zachowanie 
wartości, dla ochrony których rezerwat został powołany. 

Pod pojęciem celu ochrony naleŜy rozumieć te 
względy i okoliczności, które uzasadniają fakt, Ŝe dany 
obiekt jest chroniony. Celem ochrony częściowej moŜe 
być „utrzymanie określonego stanu przyrody lub 
pokierowanie procesami przyrody w celu osiągnięcia 
załoŜonego stanu” (Olaczek, 1996). Tak więc celem 
ochrony moŜe być zachowanie, utrzymanie lub 
odtworzenie określonego przedmiotu lub stanu przyrody. 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego w rezerwacie „Gązwa” 
  - głównym przedmiotem ochrony jest śródleśne 

torfowisko przejściowe i wysokie, 
  - celem ochrony jest zachowanie ze względów 

naukowych i dydaktycznych kompleksu torfowisk 
śródleśnych przejściowych i wysokich 
charakterystycznych dla Pojezierza Mazurskiego. 

 
C. WARUNKI PRZYRODNICZE 

 
1. Geologia i geomorfologia 

 
Według mapy geologicznej Polski obszar rezerwatu 

ukształtowany został głównie w okresie holocenu. 
Geomorfologicznie rezerwat tworzy równina torfowa z 

wyspowo występującymi wyniesieniami wysoczyzny 
morenowej. 

W oparciu o mapę geologiczną i własne punkty badań 
(profile i odwierty) wyróŜniono następujące utwory 
geologiczne (nazewnictwo wg Instrukcji urządzania lasu z 
1994 r.): 
Qg1 - gliny zwałowe z wierzchu niespiaszczone lub płytko 
spiaszczone (do 0,4 m), pow. 9,19 ha, udział 4,5%, 
Qg2 - gliny zwałowe z wierzchu średnio głęboko 
spiaszczone (0,4 - 0,8 m), pow. 1,36 ha, udział 0,7%, 
Qp/g - piaski zwałowe na glinach zwałowych, pow. 5,74 
ha udział 2,8%, 
Qp - piaski zwałowe, pow. 2,38 ha, udział 1,1%, 
QT - torfy, pow. 186,09 ha, udział 90,9%. 
 
Geneza i historia torfowiska 

Torfowisko „Bagnowo”, którego najwaŜniejsza część 
znajduje się w granicach rezerwatu „Gązwa”, wykształciło 
się na południowym plosie dawnego jeziora Stama. Było to 
jezioro typu morenowego o bardzo urozmaiconej linii 
brzegowej, z licznymi wyspami wystającymi ponad 
powierzchnię wody. Posiadało ono dwa plosa o wyraźnie 
odmiennym charakterze. Południowe ploso było rozległym i 
płytkim rozlewiskiem tylko nieznacznie wydłuŜonym w 
kierunku północno-wschodnim. W przeciwieństwie do 
niego, północne ploso miało charakter głębokiego jeziora 

rynnowego, które przetrwało do końca IX wieku. W miarę 
upływu czasu południwe ploso ulegało stopniowemu 
wypłycaniu, najpierw namułami a potem osadami gytii. 
UmoŜliwiło to następnie wkroczenie roślinności bagiennej. 
Od tego momentu proces sukcesji roślinności kształtował 
się róŜnie w poszczególnych częściach jeziora. Na 
przewaŜającej jego powierzchni pierwszymi zbiorowiskami 
roślinnymi były trzcinowiska i turzycowiska, które 
wykształciły pokład torfu niskiego. W środkowej, najgłębszej 
części jeziora wystąpiło w tym czasie zjawisko odgórnego 
lądowacenia jeziora. Gdy brzeŜne partie porastała juŜ 
roślinność szuwarowa w środku utrzymywało się jeszcze 
niewielkie lustro wody. Stopniowo zaczęło na nie nasuwać 
się od brzegów tzw. pło czyli koŜuch torfowców przeplatany 
skąpo roślinami naczyniowymi. W południowo-zachodniej 
części torfowiska proces narastania złoŜa zainicjowały 
natomiast bagienne lasy olchowe. W tej części niecka jest 
najpłytsza i prawdopodobnie od początku nie była ona 
częścią jeziora lecz tylko kontaktującym się z nim 
zabagnieniem. Bardzo cienki pokład osadów organicznych 
umoŜliwił wkroczenie olchy. 

W pierwszym etapie rozwoju torfowisko miało więc 
głównie charakter niskiego, miejscami równieŜ 
przejściowego. Na tym etapie nastąpiły wyraźne zmiany 
klimatyczne w wyniku których pogorszyły się warunki 
wilgotnościowe. Spowodowało to gwałtowny rozwój 
torfowiska wysokiego-leśnego z drzewostanem sosnowym. 
Okres ten trwał stosunkowo długo i jego kres połoŜyło 
dopiero następne wahnięcie klimatyczne w wyniku którego 
nastąpiła recesja sosny. Przez następne kilka tysięcy lat 
dominowało na tym terenie otwarte torfowisko wysokie. W 
wyniku jego torfotwórczej działalności wykształcił się 
najgrubszy pokład (średnio ok. 2,5 m) torfu wełniankowo-
sfagnowego. Odmiennie kształtowały się etapy końcowe 
rozwoju północno-wschodniej części torfowiska, 
znajdującego się obecnie poza granicami rezerwatu. Nigdy 
nie osiągnęły one fazy torfowiska wysokiego. 

Ostatni etap historii torfowiska wiąŜe się juŜ z 
działalnością człowieka w wyniku której nastąpiły daleko 
idące przekształcenia jego roślinności. NajwaŜniejszą ich 
przyczyną była zmiana warunków hydrologicznych. W 
roku 1860 zostało odwodnione północne ploso jeziora 
Stama na którego dnie zalegał pokład gytii dochodzącej 
do 12 m głębokości (Uggla 1968). Początkowo na miejscu 
jeziora powstało trzęsawisko, które w 1910 roku zostało 
zmeliorowane i osuszone przez załoŜenie sieci rowów i 
betonowego rurociągu który odprowadzał wody do jeziora 
Juno. Na miejscu dawnego jeziora powstały łąki i 
pastwiska. Osuszenie tego zbiornika, który oddziaływał 
stabilizująco na warunki wodne, musiało mieć negatywny 
wpływ na dalszy rozwój torfowiska. Mniej więcej w tym 
samym czasie lub nieco później torfowisko zostało pocięte 
siecią rowów melioracyjnych, których ślady moŜna jeszcze 
dostrzec w wielu miejscach. Niektóre z nich były 
prawdopodobnie oczyszczane jeszcze później i 
powodowały odwodnianie torfowiska. Na szczęście nie 
doszło do eksploatacji torfowiska a w roku 1959 główna 
jego część została uznana za rezerwat przyrody. Niestety 
nie uchroniło to torfowiska od kolejnych, niekorzystnych 
zmian, a w szczególności dalszego jego odwodnienia w 
wyniku przeprowadzonych w latach 80-tych powaŜnych 
melioracji powodujących drenaŜ wody z rezerwatu.  
 
 2. Gleby 

Na obszarze rezerwatu wyróŜniono następujące typy 
gleb przedstawione w układzie systematycznym. 
Dział gleb autogenicznych, 
 Rząd gleb brunatnoziemnych, 
  gleby brunatne właściwe (BR) na pow. 1,36 ha, 
  gleby brunatne kwaśne (BRK) na pow. 10,21 ha, 
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gleby płowe (P) na pow. 1,36 ha, 
 Rząd gleb bielicoziemnych, 

gleby rdzawe (RD) na pow. 5,74 ha, 
Dział gleb hydrogenicznych, 
 Rząd gleb bagiennych, 
  gleby torfowe (T) na pow. 175,21 ha, 
 Rząd gleb pobagiennych, 

gleby murszowe (M) na pow. 10,88 ha, 
 
Gleby brunatne wła ściwe  (BR). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z jednym 
rodzajem i gatunkiem gleby: 

 

Podtyp gleby 
Rodzaj gleby  

(utwór geologiczny) 
Gatunek gleby 

Powierzchnia 
[ha] 

BRt Qg2 pls:glp 1,36 

 
Gleby brunatne kwa śne (BRK). 

W tym typie gleb wyróŜniono następujące podtypy 
przedstawione poniŜej wraz z rodzajami i gatunkami gleb: 

Podtyp gleby 
Rodzaj gleby 

(utwór geologiczny) 
Gatunek gleby 

Powierzchnia 
[ha] 

BRKb Qp pg 1,02 

BRKt Qg1 igc1 9,19 

razem 10,21 

 
Gleby płowe  (P). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z jednym 
rodzajem i gatunkiem gleby: 

Podtyp gleby 
Rodzaj gleby 

(utwór geologiczny) 
Gatunek gleby 

Powierzchnia 
[ha] 

Pbr Qp pg 1,36 
 
Gleby rdzawe  (RD). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z jednym 
rodzajem i gatunkiem gleby: 

Podtyp gleby 
Rodzaj gleby 

(utwór geologiczny) 
Gatunek gleby 

Powierzchnia 
[ha] 

RDb Qp/g pls:.uig 5,74 

 
Gleby torfowe  (T). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z jednym 
rodzajem i gatunkiem gleby: 

Podtyp gleby 
Rodzaj gleby 

(utwór geologiczny) 
Gatunek gleby 

Powierzchnia 

[ha] 

Tw QT tw 175,21 

 
Gleby murszowe  (M). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z jednym 
rodzajem i gatunkiem gleby: 

Podtyp gleby 
Rodzaj gleby  

(utwór geologiczny) 
Gatunek gleby 

Powierzchnia 

[ha] 

Mt QT m/t 10,88 

 
 3. Stosunki wodne 

 
WaŜnym czynnikiem wpływającym na przebieg i 

kierunek procesów glebowych i charakteryzującym 
warunki rozwoju roślin jest typ stosunków wodnych.  

Stosunki wodne w glebach związane są z budową 
geologiczną i rzeźbą terenu. Na obszarze rezerwatu 
wyróŜniono: 

Typ ewaporacyjno-przemywny polega na dominacji 
ruchu roztworów glebowych ku dołowi. Rzadziej, w 
okresach suszy, na skutek podsiąkania i parowania, ruch 
roztworów glebowych skierowany jest ku górze. W 
glebach tworzą się poziomy wymycia i wmycia. 

W glebach o tym typie stosunków wodnych w 
okresach dłuŜszej suszy rośliny mogą cierpieć z powodu 
niedoborów wody. 

Ten typ stosunków wodnych charakteryzuje mineralne 
gleby wypukłych form terenowych rzadko występujące na 
obszarze rezerwatu. 

Typ podsiąkowo-przemywny zwany jest teŜ glejowo-
przemywnym, w glebie moŜna zauwaŜyć dwa kierunki 
ruchu wody z góry i z dołu. W okresach obniŜania się 
poziomu wody gruntowej moŜe przewaŜać przesiąkanie, 
przy wysokich stanach - podsiąkanie. Tym typem 
stosunków wodnych charakteryzują się gleby murszowe. 

Typ bagienny występuje przy pełnym nasyceniu gleby 
wodą. Tym typem stosunków wodnych charakteryzują się 
gleby torfowe. 

Występowanie wody gruntowej w glebach, zostało 
określone w stopniach (zgodnie  z Instrukcją urządzania 
lasu 1994) i na obszarze rezerwatu przedstawia się 
następująco: 

 
Stopień 

występowania 
wody gruntowej 

Głębokość 
występowania wody 

gruntowej 

Wpływ wody 
gruntowej na 

glebę i siedlisko 

Stopnie 
uwilgotnienia gleb 

i siedlisk 

Powierzchnia 
[ha] 

g5 1,3-2,5 m słaby 
gruntowo silnie 

świeŜe 
18,67 

g3 0,3-0,6 m dość silny 
gruntowo silnie 

wilgotne 
9,96 

g(3)4w aktualnie <0,6 m 
aktualnie 

umiarkowany 
aktualnie 

gruntowo wilgotne 
0,92 

g2 0,0-0,3 m silny bagienne mokre 175,21 
Razem 204,76 

 
Stosunki hydrograficzne torfowiska 

Omawiany obiekt jest typowym przykładem torfowiska 
ombrotroficznego połoŜonego na lokalnym wododziale. 
Zasilane jest więc tylko wodami opadowymi. Linia 
wododziałowa przebiega w okolicach południowej granicy 
rezerwatu. Kierunek odpływu wód wiąŜe się z 
ukształtowaniem torfowiska. Powierzchnia torfowiska w 
jego partiach południowych leŜy na wysokości 154,7 m 
n.p.m. W części północnej znajduje się ona na wysokości 
151,8 m n.p.m., a poziom gytiowiska posiada rzędną 147 
m n.p.m. Cały obiekt nachylony jest więc w kierunku 
północnym i zgodnie z nim odbywa się odpływ wód z 
torfowiska, których ostatecznym odbiornikiem jest jezioro 
Juno. Bardzo niewielka ilość wód z południowego krańca 
torfowiska jest odprowadzana w kierunku przeciwnym, do 
jeziora Gielądzkiego. Istniejąca sieć cieków ma charakter 
sztuczny. Jest bardzo prawdopodobne, Ŝe torfowisko w 
przeszłości nie posiadało w ogóle naturalnych strumieni 
odprowadzających wodę, a jej niewielka nadwyŜka mogła 
przesączać się do jeziora Stama lub być kierowana do 
wód podziemnych zasilających lokalne źródliska.  

Istniejący obecnie w rezerwacie system rowów 
odwadniających pochodzi z kilku okresów i róŜny jest teŜ 
ich wpływ na warunki hydrologiczne torfowiska. 
Występujące w rezerwacie rowy moŜna ze względu na ich 
stan i moŜliwości drenaŜu podzielić na 3 kategorie: 
  1) rowy zarośnięte, nie powodujące obecnie drenaŜu 

torfowiska, 
  2) rowy częściowo zarośnięte, mogące powodować 

okresowe odwadnianie torfowiska, 
  3) rowy czynne, powodujące stałe odwadnianie 

torfowiska. 
 

Najliczniej występują w rezerwacie rowy naleŜące do 
kategorii 1. W przeszłości odwadniały one całe torfowisko 
i niewątpliwie przyczyniły się do jego degradacji. Obecnie 
nie mają one juŜ praktycznie znaczenia gdyŜ nie 
funkcjonują. Po zaprzestaniu ich oczyszczania uległy one 
zarośnięciu, głównie przez torfowce. Pozostałe rowy 
przyczyniają się natomiast nadal do odwadniania 
torfowiska i niekorzystnie wpływają na jego bilans wodny. 
Największy wpływ ma na to rów „A” biorący swój początek 
poza granicami rezerwatu w oddz. 238. Biegnie on 
następnie wzdłuŜ południowo-wschodniej granicy 
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rezerwatu i odprowadza wody w kierunku północno-
wschodnim. Bezpośrednio osusza on graniczącą z nim 
część torfowiska. Ponadto odbiera on wody z rowów „b” i 
„d”. Drugi istotny odpływ wody z torfowiska odbywa się 
przez rów „B” który stanowi przedłuŜenie rowu „a” 
biegnącego wzdłuŜ północno-zachodniej granicy 
rezerwatu i odwadniający tą jego część. Trzeci, mniejszy 
od poprzednich odpływów odbywa się poprzez rów „c”, 
który osusza północną część torfowiska.  

Trzy wyŜej wymienione rowy, które w decydującym 
zakresie są odpowiedzialne za drenaŜ wody z torfowiska 
uchodzą ostatecznie do połoŜonego na północ gytiowiska 
oraz do jeziora Średniego, a stamtąd do jeziora Juno. 
RóŜnica poziomów między kopułą torfowiska a 
powierzchnią gytiowiska wynosi ponad 5 m co zapewnia 
skuteczny odpływ wody z rezerwatu. 

W przeszłości zdecydowana większość wód z 
rezerwatu była odprowadzana do gytiowiska. Obecnie 
przewaŜa jednak odpływ do jeziora Średniego. Ta zmiana 
kierunku odpływu wód jest konsekwencją stopniowego 
zabagniania się gytiowiska. Po osuszeniu jeziora były tam 
łąki i pastwiska a sprawnie działający rurociąg odwadniał 
skutecznie ten teren. W miarę czasu złoŜe gytii osiadło 
poniŜej poziomu rurociągu, który przestał spełniać swą 
funkcję. Po II wojnie światowej na północnym skraju 
gytiowiska wybudowano stację pomp, dzięki której 
moŜliwe było dalsze wykorzystanie terenu do celów 
rolniczych. Mimo, Ŝe stacja ta (będąca własnością 
Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych - Olsztyn, 
Oddział Mrągowo) jest nadal czynna jej efektywność jest 
praktycznie zerowa. Prawdopodobnie instalacja uległa 
zamuleniu i jest niedroŜna. Obecnie gytiowisko nie jest 
wykorzystywane rolniczo a jego większość powierzchni 
zajmują bagienne zbiorowiska szuwarowe.   
 

4. Klimat 
 

Obszar rezerwatu naleŜy do typu klimatu 
pojeziernego, charakteryzującego się duŜą zmiennością 
wynikającą ze ścierania się klimatu bałtyckiego i 
kontynentalnego. 

PoniŜej scharakteryzowano niektóre z elementów 
klimatycznych na podstawie danych  
z najbliŜszych stacji meteorologicznych. 
 
Przymrozki. 

Przymrozki wiosenne występują często jeszcze w 
ostatniej dekadzie maja, natomiast przymrozki jesienne w 
połowie września. Liczba dni bez przymrozków wynosi 
około 170 dni. Długość zalegania pokrywy śnieŜnej wynosi 
około 90 dni. 
Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. 
Temperatura. 
Średnie miesięczne temperatury [w oC] za okres 1989-98 
dla stacji Olsztyn przedstawia poniŜsze zestawienie i 
wykres: 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I - XII 
-1,0 0,0 2,2 7,3 12,4 15,4 17,5 17,1 12,3 7,7 1,8 -1,5 7,6 

 
Opady. 
Średnie miesięczne opady [w mm] za okres 1989-98 dla 
stacji Olsztyn przedstawia poniŜsze zestawienie i wykres: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I - XII 
35 34 42 41 58 70 69 47 66 54 49 45 610 

 
Średnia opadów rocznych za ostatnie dziesięciolecie 

nie odbiega od średniej opadów dla całego kraju która w 
okresie 1951-85 wynosiła 617,6 mm. 
 

5. Siedliskowe typy lasu 
 
5.1. Opis ogólny 

 
W obowiązującej klasyfikacji typologicznej siedliska 

leśne w zaleŜności od ich Ŝyzności i wilgotności 
pogrupowane są w typy siedliskowe. W ramach typów 
siedliskowych wyróŜnia się warianty wilgotnościowe i 
rodzaje glebowe siedlisk; dla siedlisk świeŜych określany 
jest równieŜ aktualny stan siedliska. 

Typ siedliskowy jest podstawową jednostką 
taksonomiczną typologicznej systematyki siedlisk, 
obejmującą siedliska o podobnej Ŝyzności i potencjalnej 
zdolności produkcyjnej. 

WyróŜniono następujące siedliskowe typy lasu: 
  - Bb (bór bagienny) na pow. 175,21 ha, co stanowi 

85,6% powierzchni, 
  - BMb (bór mieszany bagienny) na pow. 10,88 ha, co 

stanowi 5,3% powierzchni, 
  - LMśw (las mieszany świeŜy) na pow. 5,74 ha, co 

stanowi 2,8% powierzchni, 
  - Lśw (las świeŜy) na pow. 12,93 ha, co stanowi 6,3% 

powierzchni. 
Wariant uwilgotnienia siedliska jest jednostką 

taksonomiczną niŜszego rzędu, określającą szczegółowo, 
w ramach siedliskowego typu lasu, uwilgotnienie siedlisk. 
Wariant uwilgotnienia określa się na podstawie głębokości 
występowania wody gruntowej lub trwałości występowania 
wody glebowo-opadowej. 

Powierzchnia siedliskowych typów lasu wg wariantów 
uwilgotnienia siedlisk przedstawia się następująco: 

 
Wariant 
siedliska 

Bb BMb LMśw Lśw Razem 

1  10,88   10,88 
2 175,21  5,74 12,93 193,88 

Razem 175,21 10,88 5,74 12,93 204,76 

 
W typie siedliskowym bór bagienny drugi wariant 

uwilgotnienia jest wariantem dominującym ale nie 
jedynym. Na obrzeŜach torfowiska występuje miejscami 
wariant 1, a wewnątrz obszaru torfowiska moŜna spotkać 
wariant 3 z wodą występującą na powierzchni. 

W ramach wariantu pierwszego boru mieszanego 
bagiennego wyróŜniono równieŜ wariant pierwszy 
odwodniony (BMb 1o) o obniŜonym poziomie wody 
gruntowej (g(3)4w). Fragmenty odwodnione występują na 
obrzeŜach torfowiska w pobliŜu czynnych rowów 
odwadniających. ObniŜenie poziomu wody gruntowej 
zaznaczyło się w glebie rozpoczęciem procesu murszenia. 

Rodzaj siedliska traktuje się jako niŜszego rzędu 
jednostkę taksonomiczną w ramach typu siedliskowego i 
jego wariantu. W rodzaju siedliska jest określony typ i 
podtyp gleby, rodzaj gleby i gatunek gleby. 

Typ i podtyp gleby określone zostały według aktualnej 
klasyfikacji PTG. 

Rodzaj gleby określony jest jako glebotwórczy utwór 
geologiczny (stosowano symbolikę ujętą w załącznikach 
do Instrukcji Urządzania Lasu) 

Gatunek gleby, wyraŜony przez skład 
granulometryczny i budowę warstwową gleby, określony 
jest według zasad klasyfikacji PTG z wykorzystaniem 
ustalonych dla celów kartografii siedliskowej gatunków 
gleb (załącznik do Instrukcji Urządzania Lasu). 

Na mapach są opisane proste rodzaje siedlisk. W 
następnym rozdziale pogrupowano, ze względów 
hodowlanych, proste rodzaje siedlisk o zbliŜonych 
moŜliwościach produkcyjnych, w złoŜone rodzaje siedlisk. 
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Aktualny stan siedliska określa się w celu wyróŜnienia 
siedlisk zniekształconych i zdegradowanych.  

Porównując trudno zmienne elementy siedliska (glebę) 
z elementami łatwo zmiennymi (forma próchnicy i typ 
pokrywy runa) stwierdzono, Ŝe na terenie rezerwatu 
„Gązwa” występują siedliska w formie naturalnej, zbliŜonej 
do naturalnej i w formie zniekształconej. Zniekształcenie 
to wiąŜe się głównie z siedliskami lasowymi (LMśw i Lśw) i 
jest efektem sztucznego wprowadzenia sosny i świerka na 
te siedliska. Za występujące na siedliskach borowych 
(BMb i Bb) zniekształcenie aktualnej formy stanu siedliska 
odpowiedzialny jest przede wszystkim postępujący proces 
murszenia, w wyniku którego zbiorowiska bagienne 
przekształcają się w siedliska borów wilgotnych.  
 

5.2. Charakterystyka siedliskowych typów lasu  
 

W rozdziale tym przedstawia się szczegółową 
charakterystykę siedliskowych typów lasu obejmującą: 
 
0. Gatunki typowe runa.  
1. Skład drzewostanu z podziałem na gatunki panujące, 
domieszkowe oraz gatunki w podszycie. Dla gatunków 
panujących określono bonitację. 
2. Określenie formy próchnicy.  
3. Charakterystykę wariantów uwilgotnienia i złoŜonych 
rodzajów siedlisk z przedstawieniem wchodzących w ich 
skład prostych rodzajów siedlisk 
 
Bór bagienny  (Bb).  
Gatunki typowe runa: torfowce, Ŝurawina błotna, bagno 
zwyczajne, wełnianka pochwowa. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: So IV i V bonitacji, 
Gatunki domieszkowe: Św,  
Gatunki podszytowe: brz, bez k., jrz 
Forma próchnicy: torf wysoki. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska mokre boru bagiennego (Bb 2), pod 
silnym wpływem wody gruntowej o bardzo płytkim 
poziomie (g2). 
  a) rodzaj siedliska o glebach torfowych torfowisk 

wysokich, wytworzonych z głębokich torfów, zajmuje 
powierzchnię 175,21 ha. WyróŜniono jeden prosty 
rodzaj siedliska: Tw-QT-tw. 

 
Bór mieszany bagienny (BMb).  
Gatunki typowe runa: borówka czernica, borówka 
bagienna, torfowce, rokiet, bagno. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: So II-IV, Św II-III bonitacji, 
Gatunki domieszkowe: Brz, Św, 
Gatunki w podszycie: brz, jrz, krusz. 
Forma próchnicy: mursz z torfu przejściowego. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska dość mokre odwadniane boru mieszanego 
bagiennego (BMb1), pod dość silnym wpływem wody gruntowej 
o płytkim (g3) i aktualnie dość płytkim (g(3)4w) poziomie. 
  a) rodzaj siedliska o glebach murszowych, wytworzonych 

z torfów przejściowych zajmuje powierzchnię 10,88 ha. 
WyróŜniono jeden prosty rodzaj siedliska: Mt-QT-m/t. 

 
Las mieszany świeŜy (LMśw).  
Gatunki typowe runa: trzcinnik, orlica, konwalia, rokiet, 
szczawik zajęczy. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: So I, II, Św II, II.5 bonitacji, 
Gatunki domieszkowe: Św, Brz, 
Gatunki w podszycie: brz, jrz, bez k. 
Forma próchnicy: moder typowy. 

Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 
A. Siedliska lasu mieszanego silnie świeŜego 

(LMśw2), pod słabym wpływem wody gruntowej o 
poziomie średnio głębokim (g5). 
  a) rodzaj siedliska o średniej Ŝyzności, glebach 

rdzawych, wytworzonych z piasków na glinie 
zwałowej, zajmuje powierzchnię 5,74 ha. WyróŜniono 
jeden prosty rodzaj siedliska: RDb-Qp/g-pls:.uig 

 
Las świeŜy (Lśw).  
Gatunki typowe runa: pokrzywa zwyczajna, trzcinnik, 
orlica, rokiet, narecznica, konwalia, zawilec. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Św II-III, So I, I.5 bonitacji, 
Gatunki domieszkowe: Św, Brz, Gb, 
Gatunki w podszycie: brz, jrz, krusz., lesz., gb. 
Forma próchnicy: moder mullowy i moder typowy. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska lasu silnie świeŜego (Lśw2), pod słabym 
wpływem wody gruntowej o poziomie średnio głębokim (g5). 
  a) Ŝyzny rodzaj siedliska o glebach brunatnych i płowych, 

wytworzonych z piasków gliniastych i glin zwałowych, 
zajmuje powierzchnię 12,93 ha. WyróŜniono 
następujące proste rodzaje siedliska: 

BRKb-Qp-pg 
BRKt-Qg1-igc1 
BRt-Qg2-pls:glp 
Pbr-Qp-pg 
 

6. Roślinność 
 
W wyniku florystycznych badań terenowych 

przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym roku 2000 w 
rezerwacie „Gązwa” stwierdzono 269 gatunków roślin. 
Wśród nich znajduje się: 13 wątrobowców, 61 mchów, 10 
paprotników i 185 roślin kwiatowych. Jak na ten typ 
rezerwatu odznacza się on duŜą róŜnorodnością 
florystyczną. Szczególnie imponująco przedstawia się 
miejscowa brioflora, której bogactwo wyróŜnia ten obiekt 
od podobnych w kraju. Oprócz torfowiskowych gatunków 
roślin duŜy udział przypada na gatunki leśne i bagienne, 
głównie za sprawą obecności licznych wysp mineralnych i 
rowów melioracyjnych w rezerwacie.  
 

6.1. Zbiorowiska roślinne 
 

Roślinność rezerwatu „Gązwa” odznacza się stosunkowo 
duŜą róŜnorodnością fitocenotyczną, co pozostaje w ścisłym 
związku z istniejącymi tu warunkami siedliskowymi. W roku 
2000 zostały w rezerwacie przeprowadzone badania 
fitosocjologiczne w ramach których wykonano 60 zdjęć 
fitosocjologicznych które zostały zestawione w tabele 
analityczne. Na podstawie ich analizy zostało 
wyodrębnionych 8 zbiorowisk roślinnych. Ich klasyfikacja 
syntaksonomiczna przedstawia się następująco: 
Klasa: Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 

Rząd: Sphagnetalia magellanici (Pawł. 1928) Moore 
(1964) 1968 

Związek: Sphagnion magellanici Kästner et 
Flössner 1933 em. Dierss. 1975 

Zespół: Sphagnetum magellanici (Malc. 
1929) Kästner et Flössner 1933 

Podzespół: Sphagnetum magellanici 
typicum Jasnowski 1968 

Podzespół: Sphagnetum magellanici 
pinetosum Jasnowski 1968 

Klasa: Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 
 Rząd: Vaccinio-Piceetealia Br.-Bl. 1939 
  Związek Dicrano-Pinion Libb. 1933 
   Zespół: Vaccinio uliginosi Kleist 1929 
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   Zespół: Querco roboris-Pinetum Mat. 1981 
   Zespół: Peucedano-Pinetum Mat. (1962) 1973 
   Zbiorowisko: Betula pubescens-Sphagnum fallax 
Klasa: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg 1937 
 Rząd: Fagetalia silvaticae Pawł. 1928 
  Związek: Carpinion betuli Oberd. 1953 
   Zespół: Tilio-Carpinetum Tracz. 1962. 
 
 Wymienione wyŜej zbiorowiska reprezentują dwie 
odrębne linie rozwojowe. Do pierwszej naleŜą: Peucedano-
Pinetum, Querco roboris-Pinetum i Tilio-Carpinetum. Są to 
leśne zbiorowiska klimaksowe wykształcające się na 
glebach mineralnych o róŜnym stopniu Ŝyzności. Występują 
one w rezerwacie tylko na mineralnych wyspach. Do drugiej 
linni rozwojowej naleŜą pozostałe zbiorowiska, które 
wykształcają się na podłoŜu torfowym.  
 
Sphagnetum magellanici pinetosum - mszar sosnowy 

Jest to najwaŜniejsza fitocenoza rezerwatu, która w 
głównej mierze decyduje o wartościach przyrodniczych 
rezerwatu. Jej rozległe płaty zajmują głównie centralne 
partie torfowiska, gdzie występuje najgrubsza warstwa torfu 
i największe uwilgotnienie podłoŜa. Glebę stanowi bardzo 
słabo rozłoŜony torf wełniankowo-sfagnowy o średnim pH 
3,5-4. Omawiane zbiorowisko reprezentuje jeden z etapów 
roślinności kontynentalnych torfowisk wysokich. 
Charakterystyczną fizjonomię nadaje mu rzadki i niski 
drzewostan sosnowy. W warstwie mszystej, która zwykle 
osiąga 100% pokrycia zdecydowanie dominują torfowce a 
wśród nich największą rolę odgrywają: Sphagnum fallax, 
Sphagnum magellnicum, Sphagnum angustifolium i 
Sphagnum rubellum. Zwarcie warstwy zielnej waha się od 
50 do 90% i zwykle dominuje w niej Eriophorum vaginatum. 
Stałymi jej składnikami są równieŜ: Calluna vulgaris, 
Empetrum nigrum i Ledum palustre.  

Na podstawie analizy materiału fitosocjologicznego w 
zespole tym zostały wyróŜnione dwa warianty - typowy i ze 
Sphagnum fallax. Pierwszy z nich wyróŜnia się stałym i 
obfitym występowaniem Empetrum nigrum, większym 
pokryciem Sphagnum rubellum i częstszym udziałem takich 
gatunków wysokotorfowiskowych jak: Andromeda polifolia, 
Drosera rotundifolia, Sphagnum fuscum, Dicranum affine. 
W płatach tego wariantu wyraźniej zaznacza się struktura 
kępkowo-dolinkowa torfowiska a średnie zwarcie koron 
sosen jest wyraźnie mniejsze niŜ w wariancie drugim. 
Warianty te róŜnią się teŜ ilościowym udziałem dwóch form 
sosny. W wariancie typowym dominuje zwykle forma 
‘turfosa’ o charakterystycznej parasolowatej koronie, 
skróconych międzywęźlach i powyginanych gałęziach. W 
wariancie ze Sphagnum fallax forma ta występuje rzadko 
lub brak jej a dominuje forma typowa o prostej strzale, 
piramidalnej koronie i wydłuŜonych międzywęźlach. 
Interesującym jest fakt, Ŝe przyrosty z ostatnich 10 lat są 
wyraźnie dłuŜsze i osiągają 0,5 m długości. 

Płaty obu wariantów tego zespołu tworzą mozaikowe 
układy z tym, Ŝe wariant typowy występuje rzadziej, zwykle 
w postaci enklaw wśród wariantu ze Sphagnum fallax. Dość 
oczywistą wydaje się interpretacja powyŜej 
przedstawionego zróŜnicowania fitocenotycznego 
Sphagnetum magellanici w rezerwacie „Gązwa” i jego 
przyczyn. Fitocenozy wariantu typowego przedstawiają 
naturalną postać tego zespołu, która w przeszłości 
dominowała na tym torfowisku. Natomiast fitocenozy 
wariantu ze Sphagnum fallax są postacią antropogeniczną, 
która wykształciła się w wyniku zaburzenia warunków 
hydrologicznych torfowiska i wypiera postać naturalną. Jest 
to niekorzystne zjawisko, którego efektem jest zmniejszanie 
się bioróŜnorodności ekosystemu torfowiska. 
 

Sphagnetum magellanici typicum - mszar kępkowo-
dolinkowy 

Fitocenozy zaliczone do tego zespołu występują w 
rezerwacie bardzo rzadko i na ograniczonej powierzchni. 
Płaty te stanowią ostatnie refugia zbiorowiska, które w 
przeszłości było prawdopodobnie dominującym na tym 
terenie. W wyniku naturalnej sukcesji było ono wypierane 
przez Sphagnetum magellanici. Wyraźne przyspieszenie 
tego procesu nastąpiło po przeprowadzeniu na obrzeŜach 
torfowiska melioracji. 

Cechą charakterystyczną tego zbiorowiska jest 
kępkowo-dolinkowa struktura, którą kształtują torfowce - 
Sphagnum magellanicum, Sphagnum rubellum i 
Sphagnum fallax. Spotykane były jednak w rezerwacie 
postacie tego zespołu o słabo wykształconych kępach. 
Największy udział wśród warstwy zielnej ma Eriophorum 
vaginatum i Calluna vulgaris.  
 
Vacinio uliginosi-Pinetum - bór bagienny 

Bór bagienny jest najczęstszym zbiorowiskiem leśnym i 
wraz z mszarem sosnowym stanowi trzon roślinności 
rezerwatu. Oba te zespoły roślinne naleŜą do tego samego 
kręgu dynamicznego roślinności w którym Vaccinio 
uliginosi-Pinetum stanowi końcowe stadium klimaksowe.  

Fitocenozy boru bagiennego występują w brzeŜnych 
partiach rezerwatu gdzie proces lądowacenia dawnego 
jeziora rozpoczął się najwcześniej i proces sukcesji 
roślinności jest najbardziej zaawansowany. Poszczególne 
płaty boru bagiennego wykazują bardzo duŜe 
zróŜnicowanie, którego główną praprzyczyną są warunki 
hydrologiczne. RóŜnice między poszczególnymi płatami 
zarówno pod względem struktury drzewostanu jak i składu 
florystycznego są często tak duŜe, Ŝe naleŜałoby je 
zakwalifikować jako odrębe zespoły roślinne. Dokładna 
analiza bogatego materiału fitosocjologicznego z 
rezerwatu „Gązwa” nie daje jednak merytorycznych 
podstaw do takiego ujęcia. Wydaje się, Ŝe bardziej 
zasadne jest w tym przypadku zastosowanie teorii faz 
degeneracyjnych i wyróŜnienie w obrębie tego zespołu 
postaci naturalnych i degeneracyjnych.  

Płaty postaci naturalnej boru bagiennego zajmują 
mniej przesuszone partie torfowiska, gdzie drenaŜ wód do 
sieci rowów melioracyjnych jest znikomy a dzięki 
stosunkowo grubej warstwie nie rozłoŜonego torfu 
zapewnione są stabilne warunki wilgotnościowe podłoŜa. 
W większości przypadków fitocenozy te kontaktują się od 
strony centralnej torfowiska z płatami mszaru sosnowego 
a od strony peryferycznej z postaciami degeneracyjnymi 
boru bagiennego. Ich skład florystyczny wykazuje bardzo 
wysoki stopień podobieństwa z mszarem sosnowym. 
Często zachowany jest tu teŜ proces torfotwórczy. Postać 
ta wyróŜnia się pozytywnie w stosunku do postaci 
zdegenerowanej obfitym występowaniem Ledum palustre i 
Sphagnum angustifolium oraz stałym udziałem takich 
gatunków wysokotorfowiskowych jak: Eriophorum 
vaginatum, Aulacomnium palustre, Andromeda polifolia, 
Oxycoccus palustris a takŜe Empetrum nigrum i Calluna 
vulgaris. Znacznie obfitsza niŜ w postaci zdegenerowanej 
jest tu warstwa mszysta, w której dominują torfowce, 
natomiast drastycznie uboŜsza jest warstwa krzewów. 
Często brak jej w ogóle lub zaznacza się tylko 
symbolicznie. Drzewostan tworzy wyłącznie sosna. 

Płaty postaci zdegenerowanej boru bagiennego 
wykształciły się w najsilniej przesuszonych, peryferycznych 
partiach rezerwatu na stosunkowo cienkiej warstwie torfu 
wykazującego wysoki stopień mineralizacji. W stosunku do 
postaci naturalnej fitocenozy te wyróŜniają się negatywnie 
grupą gatunków wymienionych wyŜej. Pozytywnie 
natomiast udziałem takich mszaków jak: Pohlia nutans, 
Tetraphis pelucida, Lepidozia reptans, Leucobryum 
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glaucum, Plagiothecium curvifolium, Lophocolea 
heterophylla. Istotnie wyŜszy stopień pokrycia osiąga teŜ 
Dicranum scoparium. Mimo tak duŜej grupy gatunków 
mszaków będących wyróŜniającymi dla tej postaci warstwa 
mszysta jest w niej uboŜsza niŜ w postaci naturalnej. 
NajwaŜniejsza róŜnica, która w duŜej mierze decyduje o 
istniejących warunkach ekologicznych znajduje się w 
warstwach drzewostanowej i krzewów. W odróŜnieniu od 
postaci naturalnej w drzewostanie duŜy udział przypada na 
świerk, który często jest tu gatunkiem dominującym. Dobrze 
rozwinięty jest podszyt w którym przewodnim gatunkiem 
jest równieŜ świerk. Tak duŜy udział świerka i jego 
dynamika powoduje duŜe podobieństwo tych fitocenoz do 
zespołu Querco-Piceetum. Torfowe podłoŜe i brak dobrych 
gatunków diagnostycznych nie dają jednak podstaw do 
wyróŜnienia tej asocjacji na terenie rezerwatu. Z tych 
samych powodów nie było moŜliwe zakwalifikowanie 
niektórych płatów do zespołów Molinio-Pinetum i 
Peucedano-Pinetum mimo, Ŝe ich podobieństwo było 
niejednokrotnie uderzające.  
 
Querco roboris-Pinetum - subkontynentalny bór mieszany 

Subkontynentalny bór mieszany jest przewodnią 
fitocenozą na mineralnych wyspach, które występują w 
rezerwacie. Mimo, Ŝe porastająca obecnie roślinność leśna 
tych enklaw posiada cechy pozwalające zaliczyć je do tej 
asocjacji to w większości przypadków jest ona silnie 
zmieniona. Główną przyczyną jej deformacji było sztuczne 
wprowadzenie i preferowanie świerka. Silne zacienienie i 
zakwaszenie gleby spowodowały daleko idące zmiany w 
składzie gatunkowym tej fitocenozy. Nie moŜna wykluczyć, 
Ŝe w przeszłości występowały na tych wyspach takŜe 
ubogie postacie grądu ale wieloletni proces borowienia 
doprowadził do ich przekształcenia w bór mieszany. Inną, 
niekorzystną konsekwencją dominacji drzewostanów 
świerkowych jest ich duŜa wraŜliwość na wiatry i gradacje 
szkodników. Niemal na kaŜdej wyspie występują obecnie 
mniejsze lub większe halizny zupełnie pozbawione 
drzewostanów.  

W składzie gatunkowym drzew występuje sosna z 
duŜym, często dominującym udziałem świerka. Podobnie 
jak w zdegenerowanych borach bagiennych świerk jest tu 
gatunkiem ekspansywnym i obficie występuje w 
warstwach niŜszych. Praktycznie jest on obecnie jedynym 
składnikiem podszytu. Brak jest natomiast dębu 
szypułkowego, który prawdopodobnie występował 
pierwotnie na wyspach lecz został zupełnie 
wyeliminowany. W warstwie zielnej, która osiąga średnio 
50% pokrycia dominuje Calamagrostis arundinacea. DuŜy 
udział posiadają teŜ Vaccinium myrtillus i Pteridium 
aquilinum. Warstwa mszysta jest stosunkowo dobrze 
rozwinięta i róŜnorodna gatunkowo. Jej głównymi 
składnikami są: Pleurozium schreberi, Dicranum 
scoparium, Hylocomium splendens i Pohlia nutans. 
 
Peucedano-Pinetum - subkontynentalny bór świeŜy 
Subkontynentalny bór świeŜy jest zbiorowiskiem bardzo 
rzadkim na terenie rezerwatu i jego fitocenozy nie 
odgrywają większej roli w całej roślinności tego obiektu. 
Dwa niewielkie płaty tego zespołu znajdują się na 
mineralnych wyspach w południowo-zachodniej części 
rezerwatu. Podobnie jak w przypadku poprzednich 
zbiorowisk leśnych daje się tu zauwaŜyć nienaturalnie 
duŜy udział świerka, zarówno w drzewostanie jak i 
warstwach niŜszych. Skąpy podszyt buduje tylko ten 
gatunek. W runie bardzo licznie występuje Vaccinium 
myrtillus i Melampyrum pratense. Stałym składnikiem jest 
teŜ Vaccinium vitis-idaea. W obfitej warstwie mszystej 
zdecydowanym dominantem jest Pleurozium schreberi. 
 

Tilio-Carpinetum - grąd subkontynentalny 
Zespół grądu subkontynentalnego reprezentuje tylko 

jeden płat w południowo-zachodnim krańcu rezerwatu na 
mineralnej wyspie. Roślinność obrzeŜy tej wyspy, gdzie 
występuje monokultura świerka, jest silnie zniekształcona i 
zuboŜała. Na jej wierzchowinie natomiast, gdzie w 
drzewostanie dominuje brzoza zachowało się bogate i 
typowe dla lasu grądowego runo. Charakteryzuje się ono 
bardzo duŜą róŜnorodnością gatunkową zarówno roślin 
naczyniowych jak i mszaków wśród których wiele to 
gatunki charakterystyczne dla: zespołu, związku, rzędu i 
klasy. Mimo więc nietypowego drzewostanu, opisywany 
płat roślinności moŜna zakwalifikować jako postać Tilio-
Carpinetum. Na typowo grądowy charakter tej fitocenozy 
wskazuje równieŜ skład podszytu w którym dominuje 
Quercus robur i Carpinus betulus. 
 
Betula pubescens-Sphagnum fallax 

W rezerwacie występuje tylko jeden płat tego 
zbiorowiska w jego południowo zachodnim krańcu, wzdłuŜ 
nieczynnego juŜ rowu melioracyjnego. Jest to zbiorowisko 
antropogeniczne, które wykształciło się na miejscu mszaru 
sosnowego w wyniku zmiany warunków wodnych i 
zabiegów pielęgnacyjnych preferujących brzozę. O 
torfowiskowej przeszłości tego płatu roślinności świadczy 
duŜy jeszcze udział gatunków z klasy Oxycocco-
Sphagnetea. Niski drzewostan brzozy omszonej 
spowodował jednak zmianę warunków siedliskowych co 
pozwoliło wniknąć innym nie torfowiskowym roślinom.   
 

6.2. Ocena stanu torfowiska i szaty roślinnej rezerwatu 
 

Na tle katastrofalnego stanu rezerwatów 
torfowiskowych w całym kraju rezerwat „Gązwa” 
prezentuje się niezwykle interesująco. Kontynentalne 
torfowisko wysokie, które jest głównym obiektem ochrony 
naleŜy do najcenniejszych tego typu obiektów w całej 
Polsce. Biorąc pod uwagę jego wielkość, stan zachowania 
i nagromadzenie rzadkich elementów borealnych moŜna 
zaryzykować stwierdzenie, Ŝe jest to obiekt unikalny w 
skali naszego kraju. W wyniku przeprowadzanych w 
przeszłości melioracji i eksploatacji torfu zdecydowana 
większość podobnych torfowisk została zniszczona. 
Aktualnie nie ma w Polsce drugiego tak duŜego 
wysokiego torfowiska kontynentalnego z zachowanym 
jeszcze procesem torfotwórczym jak to w rezerwacie 
„Gązwa”. Na nim znajdują się teŜ największe krajowe 
populacje takich reliktów jak Dicranum affine i Sphagnum 
fuscum. Jeśli dodamy do tego największe w Polsce 
północno-wschodniej stanowisko Empetrum nigrum i 
jedyne w tym regionie stanowiska Sphagnum balticum 
oraz Dicranum spurium to wartość tego obiektu jest nie do 
przecenienia. Nie znaczy to jednak, Ŝe stan zachowania 
torfowiska jest idealny. Wręcz przeciwnie, pogarsza się on 
i przyszłość torfowiska jest bardzo zagroŜona.  

Szczególny niepokój budzi zarastanie centralnych 
partii torfowiska przez sosnę oraz ilościowe zmniejszanie 
się stanowisk najcenniejszych gatunków roślin. Jak 
wynika z przeprowadzonych przez Polakowskiego (1962) 
badań, w latach 1957-1959 obraz torfowiska przedstawiał 
się odmiennie niŜ obecnie. W stosunku do tego czasu 
nastąpiła ekspansja sosny i związane z tym zacienienie 
powierzchni torfowiska. Spowodowało to wyraźne 
wycofywanie się gatunków światłolubnych w tym równieŜ 
wspomnianych wcześniej reliktowych mchów - Sphagnum 
fuscum i Dicranum affine. W wyniku pogorszenia się 
warunków wodnych wyginął inny rzadki gatunek 
torfowiskowy - Drosera anglica, który wcześniej był 
notowany w rezerwacie. 
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W odniesieniu do końca lat pięćdziesiątych nastąpiły 
równieŜ ilościowe i jakościowe zmiany w fitocenozach 
rezerwatu. Niewątpliwie największą stratą jest wyginięcie 
mszaru brunatnego (Sphagnetum fusci), który występował 
powszechnie na tym terenie przynajmniej do lat 
sześćdziesiątych. Było to prawdopodobnie ostatnie 
stanowisko tego interesującego zespołu roślinnego w 
Polsce. Powierzchnia mszaru kępkowo-dolinkowego 
(Sphagnetum magellanici typicum) skurczyła się do kilku 
niewielkich enklaw. Część powierzchni którą porastał mszar 
sosnowy (Sphagnetum magellanici pinetosum) 
przekształciła się w bór bagienny a zdecydowaną 
większość pozostałych jego płatów reprezentuje obecnie 
antropogeniczny wariant ze Sphagnum fallax. Degeneracji 
uległa połowa fitocenoz boru bagiennego. RównieŜ nie 
najlepiej przedstawia się obraz zbiorowisk leśnych 
porastających mineralne wyspy. Głównym błędem 
prowadzonej w przeszłości gospodarki leśnej było 
wyrugowanie gatunków liściastych, przede wszystkim dębu, 
a preferowanie świerka. Doprowadziło to do degradacji 
siedliska, zuboŜenia flory i za sprawą wiatrołomów i inwazji 
szkodników powstania licznych halizn.  
 

7. Flora 
 

Flora rezerwatu składa się głównie z gatunków 
typowych dla torfowisk wysokich i przejściowych, a takŜe 
dla siedliska lasu mieszanego świeŜego i lasu świeŜego. 

W poniŜej przedstawionym wykazie wszystkie 
zarejestrowane gatunki zostały przedstawione w 4 
grupach systematycznych: wątrobowce, mchy, paprotniki i 
rośliny kwiatowe. W obrębie tych grup przyjęto kolejność 
alfabetyczną według nazw łacińskich. Dla paprotników i 
roślin kwiatowych podano równieŜ nazwy polskie. Przy 
kaŜdym gatunku przedstawiono w sposób systetyczny 
jego częstość i zasięg występowania w rezerwacie. W 
przypadku taksonów rzadkich zostały podane takŜe 
stanowiska za które przyjęto wydzielenia leśne. W jednym 
przypadku za stanowisko uznano tzw. „rów graniczny”, 
który charakteryzuje się specyficzną i odmienną florą. Jest 
to odcinek rowu melioracyjnego wzdłuŜ którego biegnie 
płd.-wsch. granica rezerwatu. 

Nazewnictwo roślin naczyniowych podano w.g. Mirka i 
in. (1995), a mszaków za Ochyrą, Szmajdą (1978) i 
Rejment-Grochowską (1950).  

 
Drzewa: 

1. Betula pubescens  Brzoza omszona 
2. Carpinus betulus   Grab zwyczajny 
3. Picea abies    Świerk pospolity 
4. Pinus sylvestris   Sosna pospolita 
 
 
 Rośliny zielne: 
 Wątrobowce 
1 Bazzania trilobata (L.) S.F. Gray - tylko wzdłuŜ rowu w oddz. 

235g. 
2 Calypogeia fissa (L.) Raddi. - gatunek bardzo rzadki, 

spotkany tylko na wilgotnej skarpie rowu w oddz. 215a.  
3 Calypogeia integristipula Steph. - gatunek dość rzadki 

spotykany na skarpach rowów (oddz.: 191a, 215a, 235g i w 
rowie granicznym). 

4 Calypogeia neesiana (Mass. & Carest) K. Müll. - gatunek 
bardzo rzadki, występujący na skarpach rowów i butwiejącym 
drewnie w świerczynach (oddz. 219g i rów graniczny). 

5 Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. - gatunek rozproszony 
w rezerwacie. Występuje na wilgotnym torfie w Sphagnetum 
magellanici i w inicjalnych fazach boru bagiennego. 

6 Lepidozia reptans (L.) Dum. - gatunek pospolity ale tylko w 
fazach degeneracyjnych boru bagiennego, gdzie porasta 
butwiejące drewno i murszejący torf. 

7 Lophocolea bidentata (L.) Dum. - gatunek dość rzadki 
występujący w wilgotnych obniŜeniach na wyspach 
mineralnych i skarpach rowów (oddz.: 191c, 235f i w rowie 
granicznym). 

8 Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum. - gatunek pospolity, 
porastający słabo rozłoŜone drewno głównie w fazach 
degeneracyjnych boru bagiennego, rzadziej w borze 
mieszanym. 

9 Mylia anomala (Hook.) S.F. Gray - gatunek bardzo rzadki 
występujący tylko w dobrze zachowanych płatach  
Sphagnetum magellanici (oddz.: 194d, 195d).  

10 Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. - gatunek bardzo rzadki, 
występujący na słabo rozłoŜonym drewnie w płatach fazy 
degeneracyjnej boru bagiennego (oddz.: 192a, 219g).  

11 Pellia epiphylla (L.) Corda - tylko na skarpach rowu 
granicznego. 

12 Plagiochila asplenioides (L. emend. Tayl.) Dum. - tylko w 
grądzie w oddz. 195c. 

13 Ptilidium pulcherrimum (Web.) Vainio - rzadko w borze 
mieszanym. 

 
 Mchy: 
1 Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. - tylko na gliniastej 

skarpie rowu granicznego. 
2 Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. - gatunek częsty, ale 

tylko na wyspach mineralnych i skarpach rowu granicznego. 
3 Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. - gatunek 

niezbyt częsty, występujący na spróchniałym drewnie w 
grądzie, borze miesznym i płatach fazy degeneracyjnej boru 
bagiennego. 

4 Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. - gatunek pospolity 
w całym rezerwacie z wyjątkiem wysp mineralnych i silnie 
przesuszonych obrzeŜy rezerwatu. 

5 Brachythecium curtum (Lindb.) Limpr. - gatunek występujący 
w rozproszeniu na wyspach mineralnych. 

6 Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.S.G. - gatunek 
występujący w rozproszeniu na wyspach mineralnych. 

7 Brachythecium salebrosum (Web. & Mohr) B.S.G. - gatunek 
dość częsty, ale tylko w silnie przesuszonych partiach 
brzeŜnych rezerwatu i na wyspach mineralnych.  

8 Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. - gatunek rzadki, tylko 
w rowie granicznym i podmokłych obniŜeniach terenowych w 
oddz.: 195c i 191c. 

9 Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske - ze względu na 
brak odpowiednich siedlisk gatunek bardzo rzadki w 
rezerwacie (oddz.: 191c i 195c). 

10 Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. - tylko na suchej skarpie 
rowu granicznego. 

11 Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr - tylko w 
wilgotnym obniŜeniu oddz. 237d oraz w rowie granicznym. 

12 Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. - gatunek bardzo 
rzadki, spotkany tylko na obumarłej kępie Eriophorum 
vaginatum w oddz. 195a. 

13 Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. - tylko na zacienionej 
skarpie rowu granicznego i świerczynie w oddz. 235g. 

14 Dicranodontium denudatum (Brid.) Britt. ex Williams - 
gatunek dość rzadki, występujący głównie w brzeŜnych 
partiach rezerwatu na torfiastych skarpach rowów i 
wilgotnych ścieŜkach (oddz.: 191a, 233b, 237c, 256d). 

15 Dicranum affine Funck - gatunek rozproszony ale swym 
występowaniem ograniczony tylko do zbiorowisk 
wysokotorfowiskowych, rzadko trafia się teŜ w borze 
bagiennym. 

16 Dicranum fuscescens Turn. - tylko w grądzie w oddz. 195c. 
17 Dicranum majus Turn. - gatunek bardzo rzadki, spotkany w 

świerczynach tylko w oddz. 195c i 236d. 
18 Dicranum polysetum Sw. - gatunek pospolity w całym 

rezerwacie osiągający swe optimum w borach bagiennych 
gdzie często tworzy wysokie, rozpulchnione kępy. 
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19 Dicranum scoparium Hedw. - gatunek pospolity w całym 
rezerwacie z wyjątkiem zbiorowisk wysokotorfowiskowych. 

20 Dicranum spurium Hedw. - gatunek bardzo rzadki, spotkany 
tylko na 1 stanowisku w borze bagiennym w oddz. 192b. 

21 Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. - tylko w rowie w 
oddz. 235g. 

22 Eurhynchium angustirete (Broth.) Kop. - gatunek rzadki, 
obficie występujący tylko w zbiorowisku grądowym w oddz. 
195 c, poza tym spotkany w oddz. 235g oraz na skarpie rowu 
granicznego. 

23 Fissidens bryoides Hedw. - tylko na skarpie rowu 
granicznego. 

24 Fissidens taxifolius Hedw. - tylko na skarpie rowu 
granicznego. 

25 Funaria hygrometrica Hedw. - gatunek efemeryczny 
pojawiający się na poŜarzyskach, w rezerwacie spotkana w 
oddz.: 194g oraz 235g. 

26 Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats. - gatunek stosunkowo 
rzadki, występujący na próchniejącym drewnie, spotkany w 
oddz.: 195c, 235g i na zacienionej skarpie rowu granicznego. 

27 Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. - z wyjątkiem 
zbiorowisk wysokotorfowiskowych gatunek pospolity w całym 
rezerwacie.  

28 Hypnum cupressiforme Hedw. - gatunek pospolity, ale tylko 
na wyspach mineralnych i przesuszonych obrzeŜach 
rezerwatu. 

29 Leucobryum glaucum (Hedw.) Ângstr. ex Fries. - gatunek 
rozproszony, występujący głównie na przesuszonych 
obrzeŜach rezerwatu. 

30 Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske - gatunek rzadko 
spotykany na obrzeŜach rezerwatu (oddz.: 195g, 233b). 

31 Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske - gatunek dość 
częsty, ale tylko na mineralnych wyspach i w 
zdegenerowanych borach bagiennych, głównie na korze 
drzew liściastych. 

32 Plagiomnium affine (Funck) Kop. - gatunek dość częsty ale 
tylko na mineralnych wyspach. 

33 Plagiomnium undulatum (Hedw.) Kop. - tylko w zbiorowisku 
grądowym (oddz. 195c) i na zacienionych skarpach rowu 
granicznego.  

34 Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. - częsty w 
zdegradowanych borach bagiennych i borach mieszanych. 

35 Plagiothecium laetum B.S.G. - tylko w świerczynie w oddz. 
235g. 

36 Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. - pospolity w całym 
rezerwacie. 

37 Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. - gatunek pospolity szczególnie 
w brzeŜnych partiach rezerwatu. 

38 Pohlia sphagnicola (B.S.G.) Lindb. & Arn. - gatunek bardzo 
rzadki, odnaleziony tylko w niewielkim płacie torfowiska 
wysokiego wśród boru bagiennego w oddz. 194d. 

39 Polytrichum commune Hedw. - gatunek występujący w 
rozproszeniu na peryferiach rezerwatu, głównie w wilgotnych 
obniŜeniach, na duktach oraz na obrzeŜach wysp 
mineralnych.  

40 Polytrichum formosum Hedw. - gatunek pospolity na 
mineralnych wyspach i w zdegradowanych borach 
bagiennych. 

41 Polytrichum juniperinum Hedw. - niezbyt częsty w borach 
bagiennych. 

42 Polytrichum strictum Menz. ex Brid. - gatunek pospolity ale 
tylko w zbiorowiskach wysokotorfowiskowych i borach 
bagiennych. 

43 Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. ex Broth. - 
rzadko na wyspach mineralnych (oddz. 191c) i na skarpie 
rowu granicznego. 

44 Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. - w rozproszeniu i 
tylko na wyspach mineralnych. 

45 Rhizomnium punctatum (Hedw.) Kop. - tylko w zacienionej 
partii rowu granicznego. 

46 Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. - rzadko na mineralnych 
wyspach (oddz.: 191c, 195c, 236a). 

47 Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. - w 
rozproszeniu na mineralnych wyspach. 

48 Sphagnum angustifolium (Russ.) C. Jens. - z wyjątkiem 
mineralnych wysp i najsilniej przesuszonych partii brzeŜnych 
pospolity w całym rezerwacie. 

49 Sphagnum balticum (Russ.) C. Jens. - gatunek bardzo rzadki, 
spotkany tylko w dobrze zachowanym płacie Sphagnetum 
magellanici w oddz. 237a. 

50 Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. - gatunek 
rozproszony tylko w najlepiej uwilgotnionej części rezerwatu, 
występuje głównie w tzw. „kołyskach” zrobionych przez 
zwierzęta. 

51 Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. - z wyjątkiem mineralnych 
wysp i najsilniej przesuszonych partii brzeŜnych pospolity w 
całym rezerwacie. 

52 Sphagnum fimbriatum Wils. ex Hook. - tylko w oddz 195c na 
obrzeŜu mineralnej wyspy w świerczynie. 

53 Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. - gatunek rozproszony 
lecz tylko w fitocenozach Sphagnetum magellanici. 

54 Sphagnum magellanicum Brid. - z wyjątkiem mineralnych 
wysp i najsilniej przesuszonych partii brzeŜnych pospolity w 
całym rezerwacie. 

55 Sphagnum nemoreum Scop. - dość częsty w borze 
bagiennym i Sphagnetum magellanici. 

56 Sphagnum palustre L. - tylko na dukcie stanowiącym płd-
zach. granicę rezerwatu (oddz.: 256d, 195b). 

57 Sphagnum rubellum Wils. - gatunek częsty w fitocenozach 
wysokotorfowiskowych, poza tym rzadziej występuje jeszcze 
w borach bagiennych. 

58 Sphagnum russowii Warnst. - gatunek dość rzadki, spotykany 
w zdegradownych borach bagiennych na obrzeŜu rezerwatu 
(oddz.: 192a, 195a, 237c, 256h). 

59 Sphagnum squarrosum Crome - tylko w lokalnym zagłębieniu 
na płd-zach. granicy rezerwatu między oddz. 195c i 195b. 

60 Tetraphis pelucida Hedw. - z wyjątkiem fitocenoz 
wysokotorfowiskowych gatunek pospolity w całym 
rezerwacie. 

61 Thuidium tamariscinum (Hedw.) B.S.G. - tylko w zbiorowisku 
grądowym (oddz. 195c). 

 
 Paprotniki: 
1 Athyrium filix-femina (L.) Roth. [Wietlica samicza] - gatunek 

dość częsty na wyspach mineralnych i nad rowem 
granicznym. 

2 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs [Nerecznica 
krótkoostna] - gatunek częsty na wyspach mineralnych, 
rzadziej w zdegradowanych borach bagiennych. 

3 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray [Nerecznica 
szerokolistna] - gatunek rozproszony, występujący na 
wyspach mineralnych i podsuszonych borach bagiennych 
(oddz.: 195c, 237d, 235g, 237a oraz nad rowem granicznym). 

4 Dryopteris filix mas (L.) Schott [Nerecznica samcza] - gatunek 
dość częsty ale tylko na mineralnych wyspach. 

5 Equisetum arvense L. [Skrzyp polny] - tylko nad rowem 
granicznym. 

6 Equisetum pratense Ehrh. [Skrzyp łąkowy] - rzadko na 
wyspach mineranych (oddz.: 195c, 237d). 

7 Equisetum sylvaticum L. [Skrzyp leśny] - pospolicie na 
wyspach mineralnych, rzadziej w borach bagiennych. 

8 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman [Zachyłka trójkątna] - 
gatunek dość rzadki, występujący tylko na wyspach 
mineralnych (oddz.: 195c, 236a, 256d). 

9 Lycopodium annotinum L. [Widłak jałowcowaty] - gatunek 
dość częsty w podsuszonych borach bagiennych i na 
obrzeŜach wysp mineralnych. 

10 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [Orlica pospolita] - gatunek 
pospolity, ale tylko na wyspach mineralnych. 

 
 Rośliny kwiatowe:  
1 Acer platanoides L. [Klon zwyczajny] - tylko w oddz. 237d. 
2 Achillea millefolium L. [Krwawnik pospolity] - tylko nad rowem 

granicznym. 
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3 Actaea spicata L. [Czerniec gronkowy] - tylko w oddz. 237d. 
4 Aegopodium podagraria L. [Podagrycznik pospolity] - rzadko 

na wyspach mineralnych (oddz. 191c, 195c). 
5 Agrostis stolonifera L. [Mietlica rozłogowa] - rzadko w 

wilgotnych zagłębieniach na wyspach mineralnych (oddz.: 
195c, 256d). 

6 Ajuga reptans L. [Dąbrówka rozłogowa] - tylko w oddz. 195c. 
7 Alisma plantago-aquatica L. [śabieniec babka wodna] - tylko 

w rowie granicznym. 
8 Alopecurus aequalis Sobol. [Wyczyniec czerwonoŜółty] - tylko 

w podmokłym zagłębienie w oddz. 191c. 
9 Amelanchier ovalis Medik. [Świdośliwka jajowata] - tylkow 

oddz. 236a. 
10 Andromeda polifolia L. [Modrzewnica zwyczajna] - z 

wyjątkiem mineralnych wysp i przesuszonych obrzeŜy 
gatunek pospolity w całym rezerwacie. 

11 Anemone nemorosa L. [Zawilec gajowy] - gatunek dość 
częsty, ale tylko na mineralnych wyspach. 

12 Anthoxanthum odoratum L. [Tomka wonna] - rzadko na 
wyspach mineralnych i nad rowem granicznym. 

13 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [Trybula leśna] - rzadko na 
mineralnych wyspach (oddz. 195c, 237d). 

14 Arctium tomentosum Mill. [Łopian pajęczynowaty] - tylko nad 
rowem granicznym. 

15 Ąrrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex Presl & C. Presl 
[Rajgras wyniosły] - tylko w oddz. 195c. 

16 Artemisia vulgaris L. [Bylica pospolita] - rzadko na haliznach 
mineralnych wysp i nad rowem granicznym. 

17 Astragalus glycyphyllos L. [Traganek szerokolistny] - gatunek 
niezbyt częsty na mineralnych wyspach (oddz.: 191c, 195c, 
219d, 236a). 

18 Betula pendula Roth [Brzoza brodawkowata] - gatunek 
pospolity w całym rezerwacie. 

19 Betula pubescens Ehrh. [Brzoza omszona] - gatunek 
pospolity w całym rezerwacie. 

20 Calamagrostis arundinacea (L.) Roth [Trzcinnik leśny] - 
gatunek pospolity, ale tylko na mineralnych wyspach. 

21 Calamagrostis canescens (Weber) Roth [Trzcinnuk 
lancetowaty] - gatunek dość rzadki, występujący w wilgotnych 
zagłebieniach na wyspach i w rowie granicznym. 

22 Calamagrostis epigejos (L.) Roth [Trzcinnik piaskowy] - 
rzadko na wyspach mineralnyc (oddz. 191c, 194g). 

23 Callitriche cophocarpa Sendtn. [Rzęśl długoszyjkowa] - tylko 
w rowie granicznym i w zagłębieniu na obrzeŜu oddz. 195c. 

24 Calluna vulgaris (L.) Hull [Wrzos zwyczajny] - gatunek 
pospolity niemal w całym rezerwacie. 

25 Caltha palustris L. [Knieć błotna] - tylkow w rowie granicznym. 
26 Campanula patula L. [Dzwonek rozpierzchły] - tylko w oddz. 

191c oraz 195c. 
27 Campanula persicifolia L. [Dzwonek brzoskwiniolistny] - 

rzadko na wyspach mineralnych (oddz. 195c, 236a) oraz na 
nasłonecznionych skarpach rowu granicznego. 

28 Campanula trachelium L. [Dzwonek pokrzywolistny] - tylko w 
oddz. 195c. 

29 Cardamine dentata Shult. [RzeŜucha bagienna] - tylko w 
rowie granicznym. 

30 Carex canescens L. [Turzyca siwa] - gatunek rozproszony, 
występujący głównie na obrzeŜach wysp mineralnych. 

31 Carex digitata L. [Turzyca palczasta] - rzadko na mineralnej 
wyspie (oddz. 194g) i nad rowem granicznym. 

32 Carex disticha Huds. [Turzyca dwustronna] - tylko w rowie 
granicznym. 

33 Carex echinata Murray [Turzyca gwiazdkowata] - tylko na 
śródleśnej drodze w oddz. 219g. 

34 Carex elongata L. [Turzyca długokłosa] - tylko w rowie 
granicznym i podmokłym zagłębieniu w oddz. 191c. 

35 Carex hirta L. [Turzyca owłosiona] - rzadko (oddz.: 235g, 
236a oraz w rowie granicznym). 

36 Carex leporina L. [Turzyca zajęcza] - dość rzadko na 
mineralnych wyspach i nad rowem granicznym. 

37 Carex nigra Reichard [Turzyca pospolita] - gatunek 
rozproszony, występujący głównie na obrzeŜach mineralych 
wysp. 

38 Carex pallescens L. [Turzyca blada] - rzadko na mineralnych 
wyspach (oddz.: 191c, 237d). 

39 Carex panicea L. [Turzyca prosowata] - tylko nad rowem 
granicznym. 

40 Carex pilosa Scop. [Turzyca orzęsiona] - tylko w oddz. 195c 
ale tam masowo. 

41 Carex pilulifera L. [Turzyca pigułkowata] - rzadko na 
mineralnych wyspach (oddz.: 237d, 236a). 

42 Carex pseudocyperus L. [Turzyca nibyciborowata] - tylko w 
zabagnionym obniŜeniu w oddz. 256d.   

43 Carex vesicaria L. [Turzyca pęcherzykowata] - tylko w 
zabagnionym obniŜeniu w oddz. 191c oraz rowie granicznym. 

44 Carpinus betulus L. [Grab zwyczajny] - dość rzadko w postaci 
siewek i podrostów na mineralnych wyspach oraz nad rowem 
granicznym, w formie drzewiastej tylko w oddz. 195c. 

45 Centaurea jacea L. [Chaber łąkowy] - tylko nad rowem 
granicznym. 

46 Cerastium holosteoides Fr. em. Hyl. [Rogownica pospolita] - 
tylko na haliźnie w oddz. 236a. 

47 Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. [Wierzbówka 
kiprzyca] - gatunek rozproszony, ale występujący tylko na 
wyspach mineralnych. 

48 Circaea alpina L. [Czartawa drobna] -  tylko w oddz.: 191c 
oraz na zacienionych skarpach rowu granicznego. 

49 Cirsium arvense (L.) Scop. [OstroŜeń polny] - na haliznach 
mineralnych wysp i nad rowem granicznym. 

50 Cirsium palustre (L.) Scop. [OstroŜeń błotny] - rzadko na 
haliznach mineralnych wysp (oddz. 191c, 236a). 

51 Clinopodium vulgare L. [Czyścica storzyszek] - tylko w oddz.: 
195c, 237d. 

52 Corylus avellana L. [Leszczyna pospolita] - dość rzadko na 
mineralnych wyspach i obrzeŜu rezerwatu (oddz.: 191c, 195c, 
235g). 

53 Crataegus monogyna Jacq. [Głóg jednoszyjkowy] - tylko w 
oddz.: 191c, 195c. 

54 Dactylis glomerata L. [Kupkówka pospolita] -  dość rzadko na 
haliznach mineralnych wysp i nad rowem granicznym. 

55 Daphne mezereum L. [Wawrzynek wilczełyko] - rzadko na 
wyspach mineralnych (oddz.: 195c, 237d) oraz nad rowem 
granicznym. 

56 Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. [Śmiałek darniowy] - 
niezbyt często na mineralnych wyspach. 

57 Deschampsia flexuosa (L.) Trin. [Śmiałek pogięty] - niezbyt 
często na mineralnych wyspach. 

58 Drosera rotundifolia L. [Rosiczka okrągłolistna] - gatunek 
dość częsty, głównie w zbiorowiskach torfowiskowych, 
rzadziej w borze bagiennym, preferujący miejsca 
nieocienione. 

59 Empetrum nigrum L. [BaŜyna czarna] - z wyjątkiem 
mineralnych wysp i przesuszonych obrzeŜy gatunek pospolity 
w całym rezerwacie, jednak masowo rosnący tylko w 
wariancie typowym Sphagnetum magellanici. 

60 Epilobium montanum L. [Wierzbownica górska] - tylko w 
oddz. 195c. 

61 Epilobium palustre L. [Wierzbownica błotna] - tylko w 
obniŜeniu terenowym w oddz. 191c. 

62 Eriophorum angustifolium Honck. [Wełnianka wąskolistna] - 
gatunek bardzo rzadki, tylko w obniŜeniach w oddz. 256a,d, 
oraz w rowie (oddz. 192a). 

63 Eriophorum vaginatum L. [Wełnianka pochwowata] - z 
wyjątkiem mineralnych wysp gatunek pospolity w całym 
rezerwacie. 

64 Euonymus verrucosus Scop. [Trzmielina brodawkowata] - 
tylko w oddz. 237d. 

65 Festuca gigantea (L.) Vill. [Kostrzewa olbrzymia] - rzadko na 
wyspach mineralnych (oddz.: 195c, 237d) i nad rowem 
granicznym. 

66 Festuca ovina L. [Kostrzewa owcza] - tylko na słonecznej 
skarpie nad rowem granicznym. 
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67 Festuca rubra L. [Kostrzewa czerwona] - rzadko na 
mineralnych wyspach (oddz. 219h i nad rowem granicznym). 

68 Fragaria vesca L. [Poziomka pospolita] - nieczęsto i tylko na 
wyspach mineralnych. 

69 Frangula alnus Mill. [Kruszyna pospolita] - gatunek 
występujący w rozproszeniu, głównie na wyspach 
mineralnych i podsuszonych borach bagiennych. 

70 Fraxinus excelsior L. [Jesion wyniosły] - w formie podrostów 
tylko w oddz. 195c. 

71 Galeobdolon luteum Huds. [Gajowiec Ŝółty] - tylko w oddz. 
195c, ale tam dość licznie. 

72 Galeopsis bifida Boenn. [Poziewnik dwudzielny] - rzadko na 
wyspach mineralnych. 

73 Galium aparine L. [Przytulia czepna] - tylko nad rowem 
granicznym. 

74 Galium mollugo L. [Przytulia pospolita] - gatunek częsty, ale 
tylko na wyspach mineralnych. 

75 Galium palustre L. [Przytulia błotna] - pospolicie w rowie 
granicznym, poza tym w wilgotnych obniŜeniach na wyspach 
mineralnych. 

76 Galium uliginosum L. [Przytulia bagienna] - tylko w rowie 
granicznym. 

77 Geranium robertianum L. [Bodziszek cuchnący] - tylko w 
oddz. 237d. 

78 Geum rivale L. [Kuklik zwisły] - tylko w rowie granicznym. 
79 Geum urbanum L. [Kuklik pospolity] - dość rzadko na 

wyspach mineralnych (oddz.: 195c, 237c) i nad rowem 
granicznym. 

80 Glechoma hederacea L. [Bluszczyk kurdybanek] - tylko nad 
rowem granicznym. 

81 Glyceria fluitans (L.) R. Br. [Manna jadalna] - tylko w rowie 
granicznym i podmokłym zagłębieniu w oddz. 256d. 

82 Hieracium lachenalii C. C. Gmel. [Jastrzębiec Lachenala] - 
tylko w oddz. 195c. 

83 Hieracium murorum L. [Jastrzębiec leśny] - gatunek 
występujący w rozproszeniu na wyspach mineralnych. 

84 Hieracium pilosella L. [Jastrzębiec kosmaczek] - tylko na 
słonecznej skarpie nad rowem granicznym. 

85 Holcus mollis L. [Kłosówka miękka] - tylko w oddziale 235g. 
86 Hottonia palustris L. [OkręŜnica bagienna] - tylko w rowie 

granicznym. 
87 Hypericum perforatum L. [Dziurawiec zwyczajny] - gatunek 

dość częsty na wyspach mineralnych. 
88 Hypericum tetrapterum Fr. [Dziurawiec skrzydełkowaty] - 

tylko w oddziale 191c. 
89 Impatiens parviflora DC. [Niecierpek drobnokwiatowy] - tylko 

nad rowem granicznym. 
90 Iris pseudacorus L. [Kosaciec Ŝółty] - tylko w rowie 

granicznym. 
91 Juncus effusus L. [Sit rozpierzchły] - gatunek dość częsty na 

wyspach mineralnych i w rowie granicznym. 
92 Juniperus communis L. [Jałowiec pospolity] - tylko w oddz. 

219h. 
93 Knautia arvensis (L.) J. M. Coult. [Świerzbnica polna] - tylko 

na słonecznej skarpie nad rowem granicznym. 
94 Larix decidua Mill. [Modrzew europejski] - tylko w oddz. 195c. 
95 Lathyrus pratensis L. [Groszek łąkowy] - w rozproszeniu na 

wyspach mineralnych i w rowie granicznym. 
96 Lathyrus vernus (L.) Bernh. [Groszek wiosenny] - rzadko na 

wyspach mineralnych (oddz.: 191c, 195c). 
97 Ledum palustre L. [Bagno zwyczajne] - z wyjątkiem 

mineralnych wysp i silnie przesuszonych obrzeŜy gatunek 
pospolity w całym rezerwacie. 

98 Leucanthemum vulgare Lam. [Złocień właściwy] - tylko w 
oddz. 237d oraz nad rowem granicznym. 

99 Lotus uliginosus Schkuhr [Komonica błotna] - tylko w oddz. 
236a oraz w rowie granicznym. 

100 Luzula campestris (L.) DC. [Kosmatka polna] - tylko nad 
rowem granicznym. 

101 Luzula multiflora (Retz.) Lej. [Kosmatka licznokwiatowa] - 
tylko nad rowem granicznym. 

102 Luzula pallescens Sw. [Kosmatka blada] - gatunek 
rozproszony, ograniczony swym występowaniem tylko do 
wysp mineralnych (oddz.: 191c, 195c, 235f, 236a). 

103 Luzula pilosa (L.) Willd. [Kosmatka owłosiona] - gatunek 
częsty, ale tylko na wyspach mineralnych. 

104 Lychnis flos-cuculi L. [Firletka poszarpana] - tylko nad 
rowem granicznym. 

105 Lycopus europaeus L. [Karbieniec pospolity] - dość rzadko 
w wilgotnych obniŜeniach na wyspach mineralnych (oddz.: 
191c, 256d) oraz w rowie granicznym. 

106 Lysimachia nummularia L. [Tojeść rozesłana] - tylko w rowie 
granicznym. 

107 Lysimachia thyrsiflora L. [Tojeść bukietowa] - tylko w oddz. 
191c oraz rowie granicznym. 

108 Lysimachia vulgaris L. [Tojeść pospolita] - gatunek 
rozproszony, występujący na wyspach mineralnych i w 
rowie granicznym. 

109 Lythrum salicaria L. [Krwawnica pospolita] - tylko w rowie 
granicznym. 

110 Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt [Konwalijka 
dwulistna] - gatunek pospolity na wyspach mineralnych. 

111 Medicago falcata L. [Lucerna sierpowata] - tylko nad rowem 
granicznym. 

112 Melampyrum pratense L. [Pszeniec zwyczajny] - gatunek 
pospolity na wyspach mineralnych. 

113 Melica nutans L. [Perłówka zwisła] - niezbyt często i tylko na 
wyspach mineralnych (oddz.: 195c, 219d, 236a, 237d).  

114 Milium effusum L. [Prosownica rozpierzchła] - tylko na 
wyspach mineralnych i rzadko (oddz.: 195c, 236a). 

115 Moehringia trinervia (L.) Clairv. [MoŜylinek trójnerwowy] - 
gatunek dość częsty na wyspach mineralnych. 

116 Molinia caerulea (L.) Moench [Trzęślica modra] - obficie na 
dukcie między oddziałami 235 i 236, poza tym gatunek 
rzadki. 

117 Mycelis muralis (L.) Dumort. [Sałatnik leśny] - gatunek 
występujący w rozproszeniu na wyspach mineralnych. 

118 Myosotis palustris (L.) L. em. Rchb. [Niezapominajka błotna] 
- tylko w rowie granicznym. 

119 Myosoton aquaticum (L.) Moench [Kościenica wodna] - 
rzadko na wyspach mineralnych (oddz.: 236a, 237d). 

120 Oxalis acetosella L. [Szczawik zajęczy] - gatunek częsty na 
wyspach mineralnych. 

121 Oxycoccus palustris Pers. [śurawina błotna] - z wyjątkiem 
mineralnych wysp i przesuszonych obrzeŜy gatunek 
pospolity w całym rezerwacie. 

122 Peucedanum palustre (L.) Moench [Gorysz błotny] - tylko w 
rowie granicznym i podmokłym zagłębieniu w oddz. 256d. 

123 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. [Trzcina 
pospolita] - tylko na obrzeŜach mineralnych wysp ale tam 
licznie. 

124 Phyteuma spicatum L. [Zerwa kłosowa] - tylko w oddz. 195c. 
125 Picea abies (L.) H. Karst. [Świerk pospolity] - gatunek 

pospolity w całym rezerwacie. 
126 Pimpinella saxifraga L. [Biedrzeniec mniejszy] - tylko w 

oddz. 237d i na słonecznej skarpie nad rowem granicznym. 
127 Pinus sylvestris L. [Sosna zwyczajna] - gatunek pospolity w 

całym rezerwacie. 
128 Poa compressa L. [Wiechlina spłaszczona] - tylko na 

słonecznej skarpie nad rowem granicznym. 
129 Poa nemoralis L. [Wiechlina gajowa] - gatunek rzadki (oddz.: 

195c, 235g). 
130 Poa palustris L. [Wiechlina błotna] - tylko w rowie 

granicznym i podmokłym zagłębieniu w oddz. 191c. 
131 Poa pratensis L. [Wiechlina łąkowa] - w rozproszeniu na 

wyspach mineralnych i nad rowem granicznym. 
132 Poa trivialis L. [Wiechlina zwyczajna] - w rozproszeniu na 

wyspach mineralnych i nad rowem granicznym. 
133 Polygonatum multiflorum (L.) All. [Kokoryczka 

wielokwiatowa] - tylko w oddz. 195c. 
134 Populus tremula L. [Topola osika] - w postaci siewek i 

podrostów na wyspach mineralnych. 
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135 Potentilla erecta (L.) Raeusch. [Pięciornik kurze ziele] - tylko 
w oddz. 236a i nad rowem granicznym. 

136 Potentilla reptans L. [Pięciornik rozłogowy] - tylko w oddz. 
237d, 256d. 

137 Prunella vulgaris L. [Głowienka pospolita] - tylko nad rowem 
granicznym. 

138 Pyrus communis L. [Grusza pospolita] - tylko w oddz. 195c. 
139 Quercus petraea (Matt.) Liebl. [Dąb bezszypułkowy] - w 

formie krzewiastej tylko nad rowem granicznym. 
140 Quercus robur L. [Dąb szypułkowy] - gatunek częsty na 

wyspach mineralnych, ale tylko w formie siewek i podrostów, 
jedynie w oddz. 191 w postaci dorodnego drzewa. 

141 Ranunculus acris L. [Jaskier ostry] - tylko nad rowem 
granicznym. 

142 Ranunculus flammula L. [Jaskier płomiennik] - tylko w rowie 
granicznym i wilgotnym zagłębieniu w oddz. 191c. 

143 Ranunculus lingua L. [Jaskier wielki] - tylko w rowie 
granicznym. 

144 Ranunculus repens L. [Jaskier rozłogowy] - w rowie 
granicznym i rozproszony na wyspach mineralnych. 

145 Rhamnus catharticus L. [Szakłak pospolity] - tylko nad 
rowem granicznym i w oddz. 195c. 

146 Ribes uva-crispa L. [Agrest] - tylko w oddz. 236a. 
147 Rosa canina L. [RóŜa dzika] - rzadko na wyspach 

mineralnych (oddz.: 191c, 236a) i nad rowem granicznym. 
148 Rubus caesius L. [JeŜyna popielica] - tylko nad rowem 

granicznym. 
149 Rubus idaeus L. [Malina właściwa] - tylko na wyspach 

mineralnych ale tam pospolicie. 
150 Rubus saxatilis L. [Malina kamionka] - w rozproszeniu na 

wyspach mineralnych. 
151 Rumex acetosa L. [Szczaw zwyczajny] - tylko nad rowem 

granicznym. 
152 Rumex acetosella L. [Szczaw polny] - tylko na haliźnie w 

oddz. 236a. 
153 Rumex obtusifolius L. [Szczaw tępolistny] - tylko w oddz. 

237d oraz nad rowem granicznym. 
154 Salix aurita L. [Wierzba uszata] - rzadko na wyspach 

mineralnych (oddz.: 194g, 236a). 
155 Salix caprea L. [Wierzba iwa] - rzadko na wyspach 

mineralnych (oddz. 233i) oraz nad rowem granicznym. 
156 Salix cinerea L. [Wierzba szara] - w rozproszeniu na 

wyspach mineralnych i nad rowem granicznym. 
157 Sambucus nigra L. [Bez czarny] - rzadko na wyspach 

mineralnych (oddz. 194g) i nad rowem granicznym. 
158 Sambucus racemosa L. [Bez koralowy] - tylko na wyspach 

mineralnych ale dość często. 
159 Scheuchzeria palustris L. [Bagnica torfowa] - gatunek 

bardzo rzadki, występujący w najwilgotniejszych partiach 
zbiorowisk torfowiskowych (oddz.: 193g, 237a). 

160 Scorzonera humilis L. [WęŜymord niski] - gatunek bardzo 
rzadki (oddz. 193c). 

161 Scrophularia nodosa L. [Trędownik bulwiasty] - gatunek 
występujący w rozproszeniu na wyspach mineralnych. 

162 Scutellaria galericulata L. [Tarczyca pospolita] - tylko w 
zabagnionym obniŜeniu w oddz. 256d. 

163 Solidago virgaurea L. [Nawłoć pospolita] - rzadko na 
wyspach mineralnych (oddz. 195c) i nad rowem granicznym. 

164 Sonchus arvensis L. [Mlecz polny] - tylko nad rowem 
granicznym. 

165 Sorbus aucuparia L. em. Hedl. [Jarząb pospolity] - 
pospolicie ale tylko na wyspach mineralnych i w 
zdegradowanych borach bagiennych.  

166 Stellaria graminea L. [Gwiazdnica trawiasta] - tylko na 
haliźnie w oddz. 235c. 

167 Stellaria holostea L. [Gwiazdnica wielkokwiatowa] - rzadko 
na wyspach mineralnych (oddz.: 191c, 195c). 

168 Stellaria longifolia Muhl. ex Willd. [Gwiazdnica długolistna] - 
tylko na wyspach mineralnych i dość rzadko (oddz.: 191c, 
235g, 236a). 

169 Stellaria nemorum L. [Gwiazdnica gajowa] - tylko nad rowem 
granicznym. 

170 Taraxacum officinale F. H. Wigg. [Mniszek pospolity] - dość 
rzadko na wyspach mineralnych i nad rowem granicznym. 

171 Trientalis europaea L. [Siódmaczek leśny] - tylko na 
wyspach mineralnych ale tam pospolicie. 

172 Urtica dioica L. [Pokrzywa zwyczajna] - nierzadka na 
wyspach mineralnych poza tym masowo nad rowem 
granicznym. 

173 Vaccinium myrtillus L. [Borówka czarna] - z wyjątkiem 
zbiorowisk torfowiskowych gatunek pospolity w całym 
rezerwacie. 

174 Vaccinium uliginosum L. [Borówka bagienna] - gatunek 
rozproszony, ograniczony głównie do borów bagiennych 
(oddz.: 191a, 192d, 216a, 219g, 256a).  

175 Vaccinium vitis-idaea L. [Borówka brusznica] - gatunek 
częsty na mineralnych wyspach, rzadziej spotykany równieŜ 
w zdegradowanych borach bagiennych. 

176 Veronica anagallis-aquatica L. [Przetacznik bobownik] - tylko 
w rowie granicznym. 

177 Veronica chamaedrys L. [Przetacznik oŜanowy] - gatunek 
występujący w rozproszeniu na mineralnych wyspach i nad 
rowem granicznym. 

178 Veronica officinalis L. [Przetacznik leśny] - tylko na wyspach 
mineralnych i niezbyt często. 

179 Veronica scutellata L. [Przetacznik błotny] - tylko w rowie 
granicznym. 

180 Vicia cracca L. [Wyka ptasia] - nad rowem granicznym i 
sporadycznie na mineralnych wyspach. 

181 Vicia sepium L. [Wyka płotowa] - niezbyt często na 
mineralnych wyspach. 

182 Vicia sylvatica L. [Wyka leśna] - tylko na mineralnych 
wyspach, ale dość często. 

183 Viola canina L. [Fiołek psi] - niezbyt często na mineralnych 
wyspach i nad rowem granicznym. 

184 Viola palustris L. [Fiołek błotny] - tylko w wilgotnych 
zagłębieniach na wyspach mineralnych (oddz.: 191c, 236a, 
256d) oraz rowie granicznym. 

185 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau [Fiołek leśny] - 
nielicznie ale dość często na mineralnych wyspach. 

 
8. Fauna 
Na terenie rezerwatu nie przeprowadzono pełnych 

badań faunistycznych. Dokładnie zbadano i opisano jedynie 
ornitofaunę rezerwatu. W stosunku do pozostałych grup 
świata zwierzęcego zamieszczono jedynie gatunki 
zaobserwowane w czasie prac terenowych, a takŜe 
uwzględnione w poprzednich planach. Ze względu na to, Ŝe 
prowadzone prace nie miały na celu stworzenia naukowej 
dokumentacji faunistycznej, zamieszczamy jedynie pełną 
listę gatunków ptaków występujących na tym terenie. 

Niedostępność terenu rezerwatu, a co się z tym wiąŜe 
mała jego penetracja przez ludzi przyczyniły się do tego, 
Ŝe obszar rezerwatu stał się bazą lęgową dla drobnej 
zwierzyny leśnej. NaleŜy tu wymienić zająca szaraka 
Lepus europaeus, lisa Vulpes vulpes, kunę leśną Martes 
martes, wiewiórkę Sciurus vulgaris i całą gamę drobnych 
ssaków myszowatych. Zwierzyna płowa (łoś Alces alces, 
jeleń Cervus elaphus, sarna Capreolus capreolus) na 
terenie rezerwatu prawdopodobnie występuje jako 
przechodnia. Świadczą o tym liczne ścieŜki wydeptane w 
róŜnych kierunkach oraz odchody. Dzik Sus scrofa w 
okresie letnim często korzysta z mokradeł doskonale 
nadających się do ulubionych przez niego kąpieli. Poza 
wymienionymi bytują w rezerwacie następujący 
przedstawiciele płazów i gadów: Ŝaby Ramidae, ropucha 
zwyczajna Bufo vulgaris, jaszczurka zwinka Lacerta agilis, 
padalec Anguis fragilis i Ŝmija zygzakowata Vipera berus. 

Ptaki na terenie rezerwatu stanowią najliczniejszą 
grupę świata zwierzęcego. PoniŜej przedstawiono listę 
ornitofauny dla rezerwatu torfowiskowego „Gązwa”. 
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Rezerwat Gązwa - lista ornitofauny. Sezon wiosna-lato 
2000 r. 

LP Gatunek PCKZ rez okol. Status Uwagi 
1 Aegithalos caudatus raniuszek  + + L  

2 Anthus trivialis 
świergotek 
drzewny 

 + + L 
zamieszkuje wnętrze 
torfowiska 

3 Apus apus jerzyk  + + Ŝer  
4 Buteo buteo myszołów  + + L  
5 Carduelis spinus czyŜ  + + L  
6 Certhia familiaris pełzacz leśny  + + L  
7 Ciconia nigra bocian czarny  + + Ŝer widziano 1 os. 
8 Columba palumbus grzywacz  + + L znaleziono gniazdo 
9 Cuculus canorus kukułka  + + (L)  
10 Delichon urbica oknówka  + + Ŝer  
11 Dendrocopos major dzięcioł duŜy  + + L znaleziono zajętą dziuplę 
12 Emberiza citrinella trznadel  + + L  
13 Erithacus rubecula rudzik  + + L  
14 Falco subbuteo kobuz  + + Ŝer  

15 
Ficedula hypoleuca muchołówka 

Ŝałobna 
 + + L 

 

16 Fringilla coelebs zięba  + + L  

17 
Grus grus Ŝuraw 

 + + pL 
napotkano rodzinę przy 
rez. 

18 Haliaetus albicilla bielik r + + (Ŝer?) obserwowany n/rez 
19 Hirundo rustica dymówka  + + Ŝer  

20 
Loxia curvirostra krzyŜodziób 

świerkowy  + + pL 
 

21 Motacilla flava pliszka Ŝółta  + +  widziano przelatującą 

22 
Muscicapa striata muchołówka 

szara  + + L 
 

23 Parus ater sosnówka  + + L  
24 Parus cristatus czubatka  + + L  
25 Parus major bogatka  + + L  
26 Parus montanus czarnogłówka  + + L  
27 Paus caeruleus modraszka  + + L  
28 Phoenicurus phoenicurus pleszka  + + L  
29 Phylloscopus collybita pierwiosnek  + + L  
30 Phylloscopus sibilatrix świstunka  + + L  
31 Phylloscopus trochilus piecuszek  + + L  
32 Prunella modularis pokrzywnica  + + L  
33 Pyrhulla pyrhulla gil  + + L  
34 Regulus regulus mysikrólik  + + L  
35 Streptopelia turtur turkawka   + L?  
36 Sylvia atricapilla kapturka  + + L  
37 Sylvia borin gajówka  + + L  
38 Tringa ochropus samonik  + + L?  
39 Troglodytes troglodytes strzyŜyk  + + L zaleziono gniazdo 
40 Turdus merula kos  + + L  
41 Turdus philomelos śpiewak  + + L  

 
Stosowane skróty: 
PCKZ - gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt 
r - gatunki rzadkie 
L - gatunek lęgowy na terenie rezerwatu 
pL - gatunek prawdopodobnie lęgowy w rezerwacie 
Ŝer - gatunek wykorzystujący teren rezerwatu jako 
Ŝerowisko, lecz nie gnieŜdŜący się tam 
Inne spostrzeŜenia 
  - nornik zwyczajny - znaleziono wypluwkę (prawdopodobnie 

puszczyka) z 5-cioma czaszkami tego gryzonia 
 

9. Osobliwości przyrodnicze 
 
Wśród licznych gatunków roślin rezerwatu „Gązwa” 

istnieje grupa taksonów zasługująca na szczególną 
uwagę. NaleŜą do nich gatunki chronione, zagroŜone i 
rzadkie w skali kraju lub regionu. Zachowanie stanowisk 
tych roślin w rezerwacie powinno stanowić jeden z 
priorytetów przy realizacji Planu Ochrony. PoniŜej 
przedstawiono charakterystyki tych gatunków, ich status 
ochronny oraz stopień zagroŜenia.  
 
Wątrobowce 
  - Calypogeia fissa - gatunek rzadki w skali regionu o 

bliŜej nie znanym zasięgu rozmieszczenia. W 
rezerwacie znaleziony tylko w 1 miejscu na wilgotnej 
skarpie rowu melioracyjnego,  

  - Nowellia curvifolia - gatunek rzadki w skali regionu o 
bliŜej nie znanym zasięgu rozmieszczenia. W 
rezerwacie występuje bardzo rzadko na martwym 
drewnie. Warunkiem zachowania tego stanowiska jest 
obecność martwych pni w zacienionych obrzeŜach 
rezerwatu, 

  - Mylia anomala - gatunek ściśle związany z torfowiskami 
wysokimi i chociaŜ jest wiele jego stanowisk w regionie 
zasługuje na uwagę. W rezerwacie występuje rzadko 
tylko w dobrze zachowanych zbiorowiskach 
torfowiskowych. Dlatego gatunek ten moŜe stanowić 
czuły bioindykator zachodzących zmian w ekosystemie 
torfowiska wysokiego.    

 
Mchy 
  - Dicranum affine i Sphagnum fuscum - są to dwa 

gatunki, których rola w rezerwacie jest niemal 
identyczna. Oba znajdują się na czerwonej liście roślin 
zagroŜonych w Polsce (Zarzycki i in. 1992) i posiadają 
bardzo podobne wymagania siedliskowe. Są to gatunki 
ściśle przywiązane do ombrotroficznych torfowisk 
wysokich. W ostatnich latach dramatycznie zmalała 
liczba stanowisk tych interesujących reliktów 
polodowcowych w całym kraju. W wielu regionach kraju 
wyginęły one juŜ zupełnie. Ze względu na ich borealny 
charakter zachowały się głównie w Polsce północno-
wschodniej. W rezerwacie „Gązwa” występują one 
jeszcze stosunkowo licznie i są to prawdopodobnie 
największe stanowiska tych dwóch gatunków w Polsce. 
Niestety liczebność ich w rezerwacie wyraźnie maleje. 
W końcu lat pięćdziesiątych stanowiły one pospolity 
składnik flory rezerwatu, niekiedy nawet dominujący w 
warstwie mszystej. Obecnie występują w rozproszeniu 
tworząc niewielkie kępki lub trafiają się pojedynczo 
wśród innych gatunków mchów. Główną przyczyną tak 
drastycznego zmniejszenia się populacji Dicranum 
affine i Sphagnum fuscum w rezerwacie było 
pogorszenie warunków wodnych,  

  - Sphagnum balticum - gatunek bardzo rzadki w całym 
kraju, znajdujący się na czerwonej liście roślin 
zagroŜonych w Polsce. W rezerwacie spotkany tylko w 
jednym miejscu w dobrze zachowanym płacie 
Sphagnetum magellanici. Stanowisko tego gatunku w 
rezerwacie „Gązwa” jest jedynym, współcześnie 
znanym w Polsce północno-wschodniej. Ze względu na 
rzadkość tego gatunku i specyficzne wymagania 
siedliskowe stanowisko to jest bardzo silnie zagroŜone, 

  - Dicranum spurium - występowanie tego mchu w 
rezerwacie „Gązwa” jest zaskakujące, gdyŜ jest to 
gatunek atlantycki, nie notowany dotąd w Polsce 
północno-wschodniej. Stanowisko to ma więc duŜy 
walor naukowy w zakresie biogeografii gatunków. Jak 
większość stanowisk na granicy zasięgu jest silnie 
naraŜone, 

  - Dicranodontium denudatum - jest to gatunek górski, 
który tylko sporadycznie występuje na niŜu, 

  - Dicranum fuscecsens - gatunek dość rzadki w regionie 
o bliŜej nie poznanym zasięgu rozmieszczenia. 

 
Rośliny naczyniowe 
  - Empetrum nigrum - gatunek dość rzadki w Polsce 

północno-wschodniej. W rezerwacie występuje 
pospolicie i miejscami w duŜych ilościach. Tak obfite 
występowanie tego gatunku w tym miejscu stanowi 
duŜy walor przyrodniczy. Jest to największe 
stanowisko baŜyny czarnej w tej części kraju, 

  - Drosera rotundifolia - roślina objęta całkowitą ochroną 
gatunkową, 

  - Lycopodium annotinum - roślina objęta całkowitą 
ochroną gatunkową, 

  - Ledum palustre - roślina objęta częściową ochroną 
gatunkową, 

  - Frangula alnus - roślina objęta częściową ochroną 
gatunkową, 

  - Scheuchzeria palustris - gatunek nierzadki w Polsce 
północno-wschodniej, ale godny uwagi ze względu na 
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rzadkość występowania w rezerwacie. Stanowisko to 
jest zagroŜone z powodu nadmiernego przesuszenia 
torfowiska. Zachowanie się tego gatunku moŜe być w 
przyszłości dobrym wskaźnikiem warunków wodnych 
rezerwatu. 

 
 10. Drzewostany  
 

10.1. Charakterystyka ogólna 
 
Powierzchnia drzewostanów w rezerwacie „Gązwa” 

wg stanu na 01.01.2000 r. wynosi 200,73 ha, co stanowi 
98,04 % całkowitej powierzchni rezerwatu.  

Drzewostany, zgodnie z zastosowanym podziałem na 
naturalne fazy rozwojowe (Miścicki 1994), zaliczono do 
sześciu stadiów rozwojowych.  

Podział drzewostanów w rozbiciu na naturalne fazy 
rozwojowe przedstawia się następująco: 

faza młodociana    2,37 ha  1,18% 
faza optymalna wczesna  6,74 ha  3,36% 
faza optymalna późna  75,27 ha  37,5% 
faza terminalna wczesna  66,4 ha  33,08% 
faza terminalna późna  41,22 ha  20,54% 
faza destrukcyjna    8,73 ha  4,34% 
Razem       200,73 ha    100% 

 (faz rozwojowych) 
 
Zaliczając drzewostany do poszczególnych faz 

rozwojowych brano pod uwagę przede wszystkim wiek 
drzew w drzewostanie, obecność, ilość i stan młodego 
pokolenia (odnowienia).  

Kierowanie się przeciętnymi parametrami drzew i 
drzewostanów (przeciętna pierśnica, zasobność, przyrost 
miąŜszości) w przypadku drzewostanów wzrastających na 
ubogich siedliskach borów bagiennych, które w 
rezerwacie „Gązwa” zajmują znaczną powierzchnię, 
doprowadziłoby do błędnego zaliczenia ich do 
poszczególnych naturalnych faz rozwojowych.  

PoniŜej przedstawiono definicje wg Miścickiego 
(1994). 

Faza młodociana - do tej fazy zaliczamy drzewostany 
mało zróŜnicowane, w których występuje jedna warstwa o 
zwarciu pełnym, rzadziej umiarkowanym bądź 
przerywanym. Niekiedy występują drzewa z poprzedniego 
pokolenia drzewostanu, rozmieszczone jednostkowo lub 
grupowo. Charakterystyczną cechą drzew fazy 
młodocianej jest intensywny przyrost wysokości i 
miąŜszości, który przewaŜa nad ubytkami. Pierśnica 
drzew dominujących oraz zasobność niewielka. 
Odnowienia brak lub skąpe, z reguły w postaci nalotu. 

W rezerwacie zadrzewienie dla drzewostanów 
znajdujących się w fazie młodocianej (oddz. 193b, 194f, 
195b, c) wynosi od 0,6 do 0,9, co ma swoje 
odzwierciedlenie w zwarciu pełnym i przerywanym. 
Odnowienie, jeŜeli występuje, zajmuje około 10-30% 
powierzchni. 

Faza optymalna wczesna - górna warstwa 
drzewostanów tej fazy jest przewaŜnie zwarta, ale niezbyt 
szczelna - z pojedynczymi drobnymi lukami. Drzewa 
charakteryzuje dobra przeciętna Ŝywotność. Pierśnica 
drzew dominujących dość duŜa (w zaleŜności od gatunku 
drzewa ok. 30 - 40 cm), równieŜ znaczna zasobność, jak i 
przyrost miąŜszości. Stopień pokrycia przez odnowienie 
zróŜnicowany (0,0 - 0,1), natomiast wysoki podrost 
stanowi niewielką część (do ok. 0,3). 

W rezerwacie do fazy optymalnej wczesnej zaliczono 
cztery drzewostany (191c, 195d, 219a, f). Zadrzewienie 
górnej, niezbyt szczelnej warstwy w tych drzewostanach 
wynosi 0,5 - 0,7. ZróŜnicowanej wysokości (2 - 4 m) 
podrost stanowi niewielką część odnowienia (10 - 20%), 

ale wykorzystując drobne luki w drzewostanie stopniowo 
przechodzi do środkowej warstwy, rokując nadzieję na 
utworzenie przyszłego drzewostanu. 

Faza optymalna późna - górna warstwa drzewostanu 
zwarta, stopień pokrycia najczęściej 0,7 - 1,0. Dobra lub 
bardzo dobra przeciętna Ŝywotność drzew. Przyrost 
miąŜszości przewaŜa nad ubytkami. ZróŜnicowany stopień 
pokrycia przez odnowienie, które nie znajduje dobrych 
warunków do wzrostu. Wysoki podrost stanowi niewielką 
część (około 30%) i wykazuje słabą Ŝywotność. 

W rezerwacie drzewostany zaliczone do fazy 
optymalnej późnej charakteryzuje zróŜnicowane zwarcie, 
od umiarkowanego poprzez przerywane aŜ do zwarcia 
luźnego, z drobnymi lukami i przerwami (0,3 - 0,7). 
Występujący na 10 - 30% powierzchni podrost 
charakteryzuje niska jakość i słaba Ŝywotność. 

Faza terminalna wczesna - górna warstwa 
drzewostanu rozluźniona, ze zwarciem umiarkowanym 
bądź przerywanym, rzadziej pełnym. Drzewa z powodu 
starości pojedynczo zamierają i ustępują, dając dość 
dobre warunki do wzrostu młodego pokolenia. Stopień 
pokrycia przez odnowienie zróŜnicowany (0,0 - 1,0). 
Podrost moŜe stanowić znaczną część odnowienia. 
Drzewostan osiąga maksymalną zasobność w danych 
warunkach siedliskowych. Pierśnica drzew dominujących 
dość duŜa (ok. 40 - 60 cm). 

Drzewostany rezerwatu, zaliczone do fazy terminalnej 
wczesnej, charakteryzuje zwarcie od umiarkowanego po 
luźne, stopień zadrzewienia od 0.3 do 0.9. Podrost dość 
dobrej jakości zajmuje od 10 do 60% powierzchni 
drzewostanów. Brak jest tutaj natomiast najmłodszego 
pokolenia - nalotu. 

Faza terminalna późna - do tej fazy naleŜy zaliczać 
drzewostany o rozluźnionej warstwie górnej, ze zwarciem 
przerywanym, rzadziej umiarkowanym. Drzewa z powodu 
starości pojedynczo lub grupowo zamierają. Zasobność 
maksymalna w danych warunkach siedliskowych wynosi 
od 50% do 80%. Pierśnica drzew dominujących duŜa, w 
zaleŜności od gatunku waha się od ok. 40 do 60 cm. 
Przyrost miąŜszości jest mniejszy od masy wydzielających 
się drzew. Odnowienie znajduje tutaj dogodne warunki do 
wzrostu i rozwoju. Znaczną część odnowienia moŜe 
stanowić podrost o wysokości powyŜej 4 m. 

W rezerwacie do tej fazy rozwojowej zaliczono 
drzewostany o zwarciu umiarkowanym, przerywanym i 
luźnym, z zadrzewieniem od 0,4 do 0,8. Wysoki, dosyć 
dobrej jakości podrost, zajmuje 10 - 60% powierzchni 
poszczególnych drzewostanów i w niektórych z nich 
przyjmuje postać podrostu o charakterze drugiego piętra. 
Nielicznie występujący nalot (około 10%) stwierdzono w 
wydzieleniu 235g. 

Faza destrukcyjna - górna warstwa drzewostanu 
nierównomierna, z duŜymi lukami, o niskim stopniu 
pokrycia. Zasobność niewielka, nie przekraczająca 50% 
zasobności maksymalnej w danych warunkach 
siedliskowych. Najstarsze drzewa w dalszym ciągu 
ustępują. Odnowienia brak lub jego stopień pokrycia jest 
nie większy niŜ 0,4. Niedostateczne odnowienie moŜe 
wynikać z zachwaszczenia lub z zadarnienia. 

W drzewostanach rezerwatu, zaliczonych do fazy 
destrukcyjnej, stopień pokrycia przez górną warstwę 
wynosi przewaŜnie 30-40%. Młode pokolenie, 
występujące w formie podrostu, nie przekracza 40%. 
Silnie przerzedzony drzewostan stwarza dogodne warunki 
świetlne do rozwoju młodego pokolenia, ale jednocześnie 
powoduje bujny wzrost roślin zielnych, a w szczególności 
traw. Te z kolei przyczyniają się do zadarnienia pokrywy, 
która uniemoŜliwia rozwój młodego pokolenia. 
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10.2. Skład gatunkowy 
 

Strukturę składu gatunkowego drzewostanów 
rezerwatu „Gązwa”, z uwzględnieniem poszczególnych 
typów siedliskowych lasu, według gatunków panujących 
przedstawia tabela Nr 1, a wg gatunków rzeczywistych 
tabela Nr 2. 

W drzewostanach rezerwatu, zarówno pod względem 
miąŜszościowym, jak i powierzchniowym, panuje sosna. 
Według gatunków panujących (tab. 1) zajmuje ona ponad 
95% powierzchni, niewiele ponad 4% stanowi świerk, a 
pozostały procent (0.63%) przypada w udziale brzozie. 
Podobnie rozkłada się udział miąŜszościowy tych 
gatunków. Nadal gatunkiem przewodnim jest sosna 
(88,83%), natomiast świerk stanowi prawie 11% 
miąŜszości. Zapas brzozy wynosi 0,46%. 

Pod względem rzeczywistego udziału (tab. 2) w 
ogólnej miąŜszości drzewostanów tego obiektu 
zdecydowanie dominuje sosna (87,08%). Pozostały 
procent miąŜszości stanowią: świerk (11,69%), brzoza 
(1,21%) i w minimalnej ilości grab (0,02%). 
W porównaniu do poprzednich inwentaryzacji skład 
gatunkowy uległ nieznacznym zmianom. Zmiany dotyczą 
głównie mineralnych wysp, na których stwierdzono 
zmniejszenie się ilości sosny na korzyść świerka. Na 
wyspach następuje naturalne odnawianie się świerka. Nie 
stwierdzono natomiast odnawiania się sosny. 

Na obrzeŜach rezerwatu w miejscach gdzie następuje 
proces murszenia torfu, zwiększa się udział brzozy i 
świerka. Dotyczy to zarówno warstwy głównej 
drzewostanu jak i warstw dolnych (podszyt, nalot, 
podrost). Niepokojące jest „wchodzenie” osiki w 
południowej części rezerwatu na granicy z łąkami. 

W wydzieleniu 191c stwierdzono występowanie 
grubego dębu o pierśnicy około 1,2 m. Świadczyłoby to o 
moŜliwościach wprowadzania tego gatunku na niektóre 
wyspy, w miejsce świerka i sosny występującej tam w 
wyniku sztucznego zalesienia. 
 

10.3. Struktura wiekowa 
 
Sosna - główny składnik drzewostanów rezerwatu 

„Gązwa” - reprezentuje dosyć duŜy przedział wiekowy, 
poczynając od młodych, kilkuletnich drzew wchodzących 
w skład młodego pokolenia - podrostu, poprzez starsze, 
karłowate osobniki, występujące na torfowisku, których 
wiek szacuje się na około 113 lat. Siedlisko boru 
bagiennego porasta głównie sosna V i VI klasy wieku, z 
nieznacznym udziałem brzozy IIb klasy wieku. Struktura 
wiekowa drzewostanów wzrastających na siedlisku boru 
mieszanego bagiennego jest zdecydowanie inna. Trzon 
tych drzewostanów stanowi sosna i świerk VI i starszych 
klas wieku. Jedynie w pododdziale 193b występuje młody, 
świerkowo-brzozowy drzewostan. Na siedliskach 
lasowych (LMsw, Lśw), struktura wiekowa drzewostanów 
jest nieco bardziej urozmaicona, jednak i tutaj przewaŜają 
drzewostany starszych (VI i VII) klas wieku. 

Przeciętny wiek drzewostanów rezerwatu obliczony 
jako średnia waŜona (gdzie wagą jest powierzchnia 
drzewostanów) na podstawie wieku gatunków panujących 
w poszczególnych drzewostanach, wynosi 99 lat. 
 

10.4. Struktura pionowa 
 
Struktura pionowa drzewostanów występujących w 

rezerwacie „Gązwa” nie jest urozmaicona. Składają się 
one z jednego piętra, wytworzonego głównie przez sosnę, 
w mniejszym udziale świerka i sporadycznie przez brzozę. 
Drugie piętro nie występuje. Dolną warstwę stanowi młode 
pokolenie - podrost, czasami podrost o charakterze 

drugiego piętra, złoŜony równieŜ z sosny i świerka, z 
niewielkim udziałem brzozy.  

Mało urozmaicona struktura pionowa drzewostanów 
bagiennych siedlisk borowych wynika z niekorzystnych 
warunków glebowo-wilgotnościowych, w jakich przyszło 
im wzrastać. 
 

10.5. Stan odnowień naturalnych 
 
Odnowienie naturalne występuje na całej powierzchni 

rezerwatu. Na powierzchni boru bagiennego odnawia się 
naturalnie sosna. Jakość odnowienia nie jest zbyt dobra. 
Wynika to z ekstremalnych warunków wzrostu i rozwoju. 

Na powierzchni, gdzie następuje proces murszenia, 
naturalnie odnawia się głównie świerk i brzoza. Sosna nie 
znajduje tu optymalnych warunków do odnowienia (zbyt 
mała ilość światła, większe zadarnienie powierzchni). 
Jakość odnowień dostateczna. 

Na mineralnych wypiętrzeniach odnawia się głównie 
świerk, charakteryzujący się dobrą jakością hodowlaną i 
dobrą zdrowotnością.  

 
10.6. Stan zdrowotny 
 
Grunty rezerwatu to przede wszystkim torfowiska 

wysokie i przejściowe porośnięte drzewostanami 
sosnowymi bardzo niskiej bonitacji. Jakość tych 
drzewostanów jest niska, wykazują one duŜą gałęzistość i 
liczne krzywizny. Jednak fakt ten nie wiąŜe się ze złym 
stanem zdrowotnym tych drzewostanów, ale wynika raczej 
z niekorzystnych warunków glebowo-wilgotnościowych, 
panujących na torfowiskach. Stan zdrowotny i jakość 
pozostałych drzewostanów, wzrastających wśród torfowisk 
na morenowych wypiętrzeniach, są zadowalające, ale stare 
sosny i świerki zbliŜają się do wieku dojrzałości naturalnej i 
ich stan będzie ulegał pogorszeniu. 

 
10.7. Zapas 

 
Całkowita miąŜszość drzewostanów rezerwatu „Gązwa” 

wg stanu na 01.01.2000 r. wynosi 22640 m3 (tabele Nr 1,2). 
Przeciętna zasobność w przeliczeniu na 1 ha powierzchni 
leśnej rezerwatu jest niska i wynosi 113 m3. 
 

D. ZASADY SPRAWOWANIA OCHRONY 
 

1. Ocena moŜliwości realizacji celu ochrony 
 
Na przewaŜającej części rezerwatu występuje pełna 

moŜliwość realizacji celu ochrony. Zachodzące jednak 
procesy osuszania torfowiska poprzez istniejącą sieć 
rowów oraz postępujący proces sukcesji zbiorowisk 
leśnych na torfowisko moŜe spowodować, Ŝe przedmiot 
ochrony zmieni swój charakter i moŜliwości te zostaną 
znacznie ograniczone.  

Na obrzeŜach rezerwatu stwierdzono częściową 
moŜliwość realizacji celu ochrony. Dotyczy to głównie 
oddziałów 191-195 oraz oddziałów w południowo-
wschodniej i zachodniej części rezerwatu.  

 
2. ZagroŜenia dla egzystencji i trwałości przedmiotu 

ochrony 
 
Największym zagroŜeniem dla przedmiotu ochrony jest 

postępująca zmiana warunków hydrologicznych. Większość 
rowów nie jest konserwowana i ulega zarastaniu. Jednak 
nadal postępuje proces osuszania torfowiska. 
Konserwowany rów graniczny w części południowo-
wschodniej stanowi duŜe zagroŜenie, ze względu na 
szybkie odprowadzanie wód z wiosennych roztopów. 
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Torfowisko jest penetrowane przez okoliczną ludność 
w okresie zbioru Ŝurawin i stwierdzono pojedyncze 
przypadki kradzieŜy drewna na granicy z łąkami. 

ZagroŜenie ze strony owadów dotyczy drzewostanów 
świerkowych, w których moŜe wystąpić ich gradacja. 

 
3. Przeciwdziałanie i eliminowanie zagroŜeń 
 
Rezerwat „Gązwa” jest niezwykle cennym obiektem, 

zarówno z naukowego jak i dydaktycznego punktu 
widzenia. Obejmuje on ochroną jedno z najciekawszych 
torfowisk wysokich w Polsce. Dlatego teŜ ochrona 
ekosystemu torfowiskowego powinna posiadać 
bezwzględny priorytet. NajwaŜniejszą i najpilniejszą sprawą 
jest niedopuszczenie do dalszej degradacji torfowiska i 
powstrzymanie lub przynajmniej ograniczenie sukcesji 
gatunków drzewiastych w zbiorowiskach torfowiskowych. 
Kluczem do rozwiązania tego problemu jest przywrócenie 
naturalnych warunków hydrologicznych w rezerwacie. Aby 
osiągnąć ten cel naleŜy najpierw ograniczyć a docelowo 
zatrzymać zupełnie drenaŜ wody z torfowiska. W tym celu 
proponowane jest zablokowanie czynnych rowów w sposób 
uniemoŜliwiający dalsze osuszanie torfowiska. Zabieg ten 
spowoduje podniesienie wód gruntowych i zatrzymanie 
poziomego ruchu wody zawieszonej w torfowisku. W 
konsekwencji naleŜy spodziewać się powstania 
anaerobowych warunków glebowych co powinno 
powstrzymać ekspansję sosny na torfowisku.  
 Niestety, prognozowana zmiana warunków 
siedliskowych spowoduje niekorzystne oddziaływanie na 
drzewostany zbiorowisk leśnych i naleŜy liczyć się z 
ograniczeniem ich wzrostu i zamieraniem. Szczególnie 
duŜe straty mogą wystąpić w południowo-wschodniej, a 
takŜe północnej części rezerwatu. Jest to cena, którą 
naleŜy zapłacić za uratowanie torfowiska. Aby jednak 
ograniczyć niekorzystny wpływ procesu renaturalizacji 
torfowiska na drzewostany, proponowane jest stopniowe 
podnoszenie poziomu wód gruntowych w 3 następujących 
po sobie latach. 
 Zablokowanie rowów powinno nastąpić moŜliwie szybko 
gdyŜ kaŜdy rok powoduje niekorzystne zmiany. W tym celu 
naleŜy wykonać w wyznaczonych miejscach poprzeczne 
wały ziemne w rowach, wzmocnione zbrojeniem z 
drewnianych Ŝerdzi tak aby nie zostały rozmyte przez 
wodę. Jako materiału moŜna uŜyć ziemi znajdującej się 
wzdłuŜ rowów, która została wydobyta i nadsypana w 
trakcie ich kopania. Z wielu względów nie zaleca się 
wykonywania betonowych przepustów i zastawek. Jak 
dowodzi praktyka są to stosunkowo drogie inwestycje, które 
ulegają dewastacji i po kilku latach nie spełniają juŜ swojej 
funkcji a pozostają szpecąc naturalny krajobraz. 
 Pozytywny wpływ na warunki hydrologiczne torfowiska 
mogła by mieć równieŜ częściowa restauracja dawnego 
jeziora Stama. NaleŜy rozwaŜyć więc moŜliwość likwidacji 
przepompowni i całkowitego zablokowania rurociągu. Na 
obecnych nieuŜytkach mogło by powstać płytkie 
rozlewisko, spełniające rolę ostoi ptactwa wodno-błotnego 
i oddziaływujące buforująco na stosunki wodne rezerwatu 
„Gązwa”.  
 Przedstawione powyŜej propozycje renaturalizacji 
torfowiska oparte są na załoŜeniu, Ŝe sama zmiana 
warunków hydrologicznych spowoduje zatrzymanie a 
następnie odwrócenie niekorzystnych zjawisk w 
ekosystemie torfowiskowym. NaleŜy jednak liczyć się z 
faktem, Ŝe proponowane działania mogą okazać się nie 
wystarczające. Wieloletni wpływ człowieka spowodował 
silne naruszenie naturalnej równowagi ekologicznej tego 
wraŜliwego ekosystemu wysokotorfowiskowego. Nie do 
końca moŜna przewidzieć jaki wpływ na całe torfowisko 
będzie miał nieodwracalny proces mineralizacji torfów w 

brzeŜnych partiach rezerwatu. Inną niewiadomą jest czy 
rzeczywiście sosna wycofa się ze zbiorowisk 
torfowiskowych po podniesieniu poziomu wód gruntowych. 
JuŜ teraz moŜna mieć co do tego wątpliwości. Dlatego teŜ 
konieczne jest prowadzenie monitoringu ekologicznego, 
którego wyniki mogą odpowiedzieć na te i inne 
wątpliwości oraz stać się podstawą do przeprowadzenia 
dodatkowych zabiegów ochronnych.  
 

4. Wizja rozwoju lasu 
 

Zasady sprawowania ochrony w rezerwacie wynikają z 
wizji rozwoju lasu przy uwzględnieniu przedmiotu ochrony 
oraz z celu ochrony. Wynikają one takŜe z obecnego 
stanu fitocenoz rezerwatu i przewidywanych 
(planowanych) kierunków sukcesji. 

Aktualna forma stanu siedliska jest naturalna, zbliŜona 
do naturalnej oraz w duŜym stopniu zniekształcona. 
Potencjalna roślinność z reguły odpowiada roślinności 
aktualnej. Nie dotyczy to wysp oraz powierzchni z 
zachodzącym procesem murszenia torfu.  

Uwzględniając przyjęte załoŜenie jak najmniejszej 
ingerencji w naturalne procesy zachodzące w 
ekosystemach leśnych rezerwatu, przewiduje się, iŜ 
rozwój lasu (w okresie obowiązywania planu) będzie 
związany przede wszystkim z procesami starzenia i nie 
będzie wymagał radykalnych poczynań gospodarczych.  

Przewiduje się w dalszej perspektywie konieczność 
ograniczenia ekspansji sosny przez jej wycinanie. Takie 
zabiegi mogą okazać się niezbędne, jeŜeli następować 
będzie bardzo szybko proces degradacji siedlisk i 
zbiorowisk. 

W takim przypadku usunąć naleŜy jedynie osobniki 
młodsze (w wieku do ok. 50 lat) formy typowej tego 
gatunku a pozostawić wszystkich przedstawicieli o 
charakterystycznej, parasolowatej koronie (forma turfosa). 
 Do niezbędnego minimum naleŜy ograniczyć 
ingerencję gospodarczą na obszarze zajętym przez bory 
bagienne. NiezaleŜnie od reakcji tych fitocenoz na zmianę 
warunków wodnych proponuje się pozostawienie ich 
biochor procesowi naturalnej sukcesji. Dopuszczalne są 
jedynie cięcia sanitarne i usuwanie posuszu. 
Niedopuszczalne są natomiast cięcia pielęgnacyjne. 
 Inaczej przedstawia się sytuacja zbiorowisk leśnych na 
wyspach mineralnych. Na siedlisku boru mieszanego 
świeŜego i lasu mieszanego świeŜego naleŜy przywrócić 
zgodność składu gatunkowego drzewostanów z 
siedliskiem. Na istniejących haliznach posadzić sosnę  i dąb 
szypułkowy. W cięciach pielęgnacyjnych preferować te dwa 
gatunki, pozostawiając świerka jedynie w domieszce. W 
miarę wypadania drzewostanów świerkowych i brzozowych 
wprowadzać dąb, grab oraz lipę drobnolistną.  

W drzewostanie w fazie młodocianej następować 
będzie naturalny proces wydzielania się drzew. Nie planuje 
się przebudowy tych drzewostanów w najbliŜszym okresie. 

 
5. Charakterystyka zastosowanych wskazań ochronnych 
 
Forma ochrony rezerwat częściowy zezwala na 

ingerencję człowieka, ale powinna ona wynikać z sytuacji 
oddziaływania znaczących czynników negatywnych nie 
pozwalających na prawidłowy rozwój zbiorowiska (np. 
gradacja owadów) lub z sytuacji klęskowych. 
  a) pozostawić do sukcesji - brak ingerencji z wyjątkiem 

sytuacji przedstawionych powyŜej, 
  b) nie usuwać drzew martwych - drzewa martwe (stojące 

i leŜące) stanowią podłoŜe dla rozwoju wielu 
gatunków. Drzewa naleŜy pozostawić w lesie do ich 
rozkładu. Wyjątkiem są obumierające drzewa 
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gatunków iglastych (świerk), które naleŜy usuwać. 
Zalecenie to dotyczy całego rezerwatu, 

  c) wprowadzić gatunki liściaste - na mineralnych 
wyspach, na których zachodzą procesy destrukcji 
drzewostanu lub występują halizny, naleŜy 
wprowadzić znaczny udział dęba, graba i innych 
gatunków liściastych.  

 
6. Wnioski i zalecenia 

 
Ze względu na podobny charakter całego rezerwatu i 

niewielką powierzchnię mineralnych wypiętrzeń, obszar 
rezerwatu zaliczono do jednego obrębu ochronnego 
podlegającego zasadom ochrony częściowej 
zachowawczej, polegającej na: 
  - zaniechaniu istotnej ingerencji w naturalne procesy, 
  - ograniczeniu lub wykluczeniu czynników 

zewnętrznych, 
  - uściśleniu ruchu turystycznego, 
  - umoŜliwieniu zmiany sposobu postępowania w 

momencie, gdy tego będzie wymagała sytuacja (po 
uzgodnieniu z Konserwatorem Przyrody). 
Ograniczenie ingerencji w drzewostany umoŜliwi 

naturalny (lub zbliŜony do naturalnego) przebieg procesów 
odnowieniowych i ustalenie jego naturalnej struktury 
zbliŜonej do lasów pierwotnych. 

Zachowanie części starych drzew pozwoli na 
przetrwanie związanych z nimi gatunków mszaków 
epifitycznych. Natomiast pozostawienie posuszu stworzy 
dogodne warunki do ochrony licznej grupy organizmów 
saprofitycznych, bardzo cennych z punktu widzenia 
zachowania równowagi biocenotycznej. 

Przewiduje się znaczną ingerencję w istniejący system 
rowów melioracyjnych poprzez wykonanie zastawek. 
MoŜe to mieć wpływ na rozwój drzewostanów i naleŜy 
liczyć się z ograniczeniem ich wzrostu i zamieraniem. 

 
E. ZAKRES UDOSTĘPNIANIA REZERWATU 

 
Ze względu na waŜną rolę edukacyjną rezerwatu 

naleŜy udostępniać go dla specjalistów zajmujących się 
leśnictwem i przyrodą. Udostępnianie rezerwatu dla 
szerszych kręgów społeczeństwa naleŜy ograniczyć do 
dróg biegnących przez jego teren. Nie przewiduje się 
ścieŜki edukacyjnej i innych form udostępniania, ze 
względu na wartość przyrodniczą obszaru objętego 
ochroną i ewentualne zagroŜenia ze strony człowieka przy 
duŜym nasileniu turystycznym. Przeciwwskazaniem jest 
równieŜ niedostępność terenu. 

Istniejąca tablica informacyjna nie pokazuje dokładnej 
lokalizacji rezerwatu. 
 

F. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PLANU 
 

Wykonywanie wszystkich zadań w rezerwacie 
realizowane jest ze środków budŜetowych. 

Zaplanowane zadania ochronne w poszczególnych 
wydzieleniach drzewostanowych nie spowodują 
konieczności ponoszenia znacznych kosztów. Koszty mogą 
wiązać się przede wszystkim z przebudową niewielkich 
powierzchniowo wydzieleń na mineralnych wyspach. 

Istotne koszty mogą wynikać z wykonania zastawek 
na głównych rowach odwadniających 
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A. WPROWADZENIE 
1. Wstęp 

 
Obowiązek sporządzania planów ochrony dla 

rezerwatów określa Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 
października 1991 r. (Dz. U. Nr 114). 

Przy opracowywaniu planu ochrony dla rezerwatu 
„Piłaki” kierowano się bezpośrednimi ustaleniami pomiędzy 
wykonawcą (PROLAS) i zleceniodawcą (Nadleśnictwo 
Mrągowo) oraz wytycznymi konserwatorskimi do planu 
ochrony rezerwatu „Piłaki” (w załączeniu).  

Korzystano równieŜ ze wskazań wynikających z: 

  - „Instrukcji sporządzania planów ochrony rezerwatów 
przyrody” opracowanej przez zespół pod kierunkiem 
prof. dr hab. Romualda Olaczka, 

  - „Wytycznych wykonywania zabiegów ochronnych w 
rezerwatach leśnych” opracowanych przez Jana 
Wróbla, 

Instrukcji urządzania lasu MOŚZNiL 1994 r., 
  - „Zasad kartowania siedlisk leśnych” opracowanych 

przez Kazimierza Mąkosę (1994 ). 
 

Część rozwiązań, jakie znalazły się w planie ochrony, 
wynika z dotychczasowych doświadczeń wykonawców, 
zdobytych podczas wykonywania planów ochrony dla 
innych podobnych obiektów. 
 

2. Zakres i metodyka opracowania 
 

Z uwagi na brak oficjalnie zatwierdzonej instrukcji 
sporządzania planów ochrony przyrody dla rezerwatów, 
zakres i metodykę tego opracowania przyjęto na 
podstawie wytycznych konserwatorskich, własnego 
doświadczenia oraz ustalono podczas spotkań z 
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie i 
pracownikami Nadleśnictwa Mrągowo.  

Prace glebowo-siedliskowe zostały wykonane przez 
BULiGL w Olsztynie zgodnie obowiązującymi zasadami 
określonymi w: 
  - Instrukcji Urządzania Lasu (1994), 
  - Zasadach Kartowania Siedlisk Leśnych (1994). 

Gleby sklasyfikowano zgodnie z Systematyką Gleb 
Polski (PTG 1989). 

Na potrzeby planu ochrony, zgodnie z ustaleniami w 
Nadleśnictwie Mrągowo, zweryfikowano powyŜsze 
opracowanie. Okazało się, Ŝe na terenie rezerwatu nie 
zostały wykonane Ŝadne podstawowe powierzchnie 
typologiczne (odkrywka glebowa i zdjęcie fitosocjologiczne). 
Wykonano więc dodatkowo zdjęcia fitosocjologiczne aby 
scharakteryzować podstawowe dla rezerwatu leśne 
zbiorowisko roślinne jakim są olsy. Nie wykonano jednak 
dodatkowych odkrywek glebowych i wierceń, ze względu na 
konieczność terminowego oddania opracowania i znaczne 
koszty wykonania tych prac, które nie były uwzględnione w 
wytycznych konserwatorskich.  

Mapy wykonano metodą numeryczną przy uŜyciu 
programu MapInfo Proffessional (struktura zgodnie ze 
Standardem Leśnej Mapy Numerycznej). 

Prace taksacyjne i inwentaryzację zapasu wykonano 
zgodnie z Instrukcją urządzania lasu. Zastosowano jednak 
pewne modyfikacje wynikające z poszerzonego zakresu 
informacji i odmiennego podejścia związanego ze 
specyfiką obiektu. Inwentaryzacja zapasu została 
wykonana z wykorzystaniem czasowych kołowych 
powierzchni próbnych. W duŜym stopniu posiłkowano się 
danymi uzyskanymi w trakcie prac urządzeniowych przy 
sporządzaniu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 
Mrągowo w 1997 roku. 

Pozostałe prace wykonano zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami. 
 

3. Wykonawcy prac 
 

Wykonawcą prac jest firma „PROLAS”, która wygrała 
przetarg na opracowanie planów ochrony rezerwatów 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12415 - 

„Bukowy”, „Dębowo”, „Gązwa” i „Piłaki”, ogłoszony przez 
Nadleśnictwo Mrągowo. 

Podstawą wykonania planu ochrony jest umowa 
zawarta w dniu 11 października 1999 r. w Mrągowie 
pomiędzy Nadleśnictwem Mrągowo reprezentowanym 
przez mgr inŜ. Jarosława Błyskuna - Nadleśniczego i 
Barbarę Składanowską - Głównego Księgowego, a firmą 
PROLAS Wójcik Roman reprezentowaną przez dr inŜ. 
Romana Wójcika. 

Wszystkie prace zostały wykonane przez zespół pod 
kierownictwem dr inŜ. Romana Wójcika, który jest równieŜ 
autorem planu ochrony tego rezerwatu.  

Prace urządzeniowe: mgr inŜ. Renata Czarnecka, mgr 
inŜ. Katarzyna śak i inŜ. Roman Lecko. Inwentaryzacja 
ornitologiczna: Robert DróŜdŜ i Michał Maniakowski. Prace 
fitosocjologiczne: dr inŜ. Roman Wójcik. Opracowanie 
kartograficzne i kameralne: mgr inŜ. Katarzyna śak. 
  

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
1. Podstawy prawne i klasyfikacja rezerwatu 
 
Rezerwat przyrody „Piłaki” utworzony został na mocy 

Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r., 
które ukazało się w Monitorze Polskim Nr 38 poz. 11 z 
1991 r. Zgodnie z tym zarządzeniem „celem ochrony jest 
zachowanie i zabezpieczenie noclegowisk Ŝurawi w 
okresie wędrówki wiosennej i jesiennej, miejsc Ŝerowania i 
gniazdowania licznych gatunków ptaków oraz stanowisk 
gatunków roślin rzadkich i podlegających ochronie”. 

Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa 
Mrągowo, Obrębu Mrągowo w Leśnictwie Piłaki. Rezerwat 
podlega ochronie częściowej. 

Ochronę w rezerwacie sprawuje Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Mrągowo w oparciu o plan ochrony oraz 
wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 

Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki 
Konserwator Przyrody w Olsztynie. 

Rezerwat „Piłaki”, zgodnie z podziałem typologicznym 
rezerwatów opracowanym przez Z. Czubińskiego (1965), 
zalicza się do rezerwatu faunistyczno-florytycznego, w 
którym głównym przedmiotem ochrony jest zachowanie i 
zabezpieczenie noclegowisk Ŝurawi w okresie wędrówki 
wiosennej i jesiennej, miejsc Ŝerowania i gniazdowania 
licznych gatunków ptaków oraz stanowisk gatunków roślin 
rzadkich i podlegających ochronie. 

Według binominalnej i dwustopniowej typologii 
rezerwatów, zaprojektowanej przez Z. Denisiuka, a 
ostatecznie opracowanej przez E. Symonides, rezerwat 
„Piłaki” naleŜy sklasyfikować następująco: 
  - wg głównego przedmiotu ochrony 

- typ faunistyczny (Fn), podtyp ptaków (pt), typ 
florystyczny (FI), podtyp roślin zielnych i krzewinek (zk), 

  - wg głównego typu środowiska 
- mieszane (M), podtyp lasów i wód (lw) 

 
 2. Wykaz wykorzystanych materiałów i dokumentów 
  - Dokumentacja projektowa rezerwatu, 
  - Plan urządzania gospodarstwa rezerwatowego na 

okres 1972-1982, 1987-1997, 
  - „Ekspertyza ornitologiczna bagna „Suche Jezioro” w 

Gminie Sorkwity w województwie olsztyńskim” - Maciej 
Gromadzki, 

  - Mapy, 
  - Protokoły komisji zajmujących się rezerwatem. 
 
 
 
 

3. PołoŜenie 
 

Zgodnie z podziałem administracyjnym Polski rezerwat 
„Piłaki” połoŜony jest w województwie warmińsko-
mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Sorkwity, 
obrębie ewidencyjnym Rybno i Borowe. 

W skład rezerwatu wchodzą lasy będące pod 
zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Olsztynie i Nadleśnictwa Mrągowo.  

Obiekt ten leŜy na południowy-zachód od Mrągowa oraz 
około 1,3 km na północny zachód od miejscowości Głogno. 

Granice rezerwatu tworzą nieregularny kontur 
wydłuŜony w kierunku południowo-wschodnim. Północna i 
południowa granica rezerwatu pokrywa się z granicą 
wydzieleń drzewostanowych, a częściowo przebiega 
wzdłuŜ linii podziału powierzchniowego. Wschodnia granica 
całkowicie pokrywa się z granicą wyłączeń 
drzewostanowych, dzieląc oddział 159 na pół, natomiast 
granicę zachodnią stanowi linia podziału powierzchniowego 
odgraniczająca oddział 161 od oddziału 162. 
 

3.1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna 
 

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną 
(Kondracki 1988) rezerwat połoŜony jest w: 
Podobszarze Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3), 
 Prowincji NiŜu Środkowoeuropejskiego (31), 
    Podprowincji Pojezierzy Wschodniobałtyckich (842), 
  Makroregionie Pojezierza Mazurskiego (842.8), 
    Mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego (842.82). 
 

Pojezierze Mrągowskie obejmuje środkową część 
Pojezierza Mazurskiego, która tworzy jak gdyby garb z 
kulminacjami ponad 200 m n.p.m. górujący nad 
Pojezierzem Olsztyńskim od zachodu jak i nad Krainą 
Wielkich Jezior Mazurskich od wschodu. Garb ten 
poŜłobiony jest w kierunku południkowym przez szereg 
długich rynien jeziornych np. sorkwicka, mrągowska i in. 
Wysoczyzny między rynnami zbudowane są przede 
wszystkim z gliny zwałowej.  
 

3.2. Regionalizacja geobotaniczna 
 

Według geobotanicznego podziału Europy (wg J. M. 
Matuszkiewicza) Polska znajduje się na Obszarze 
Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych w Prowincji 
Środkowoeuropejskiej (III.3). Kraina Mazursko-Podlaska 
obejmuje zachodnią część Działu Północnego Mazursko-
Białoruskiego (III.3b.4) w Podprowincji 
Środkowoeuropejskiej Właściwej. 

Według geobotanicznego podziału Polski (W. 
Matuszkiewicz, 1980), rezerwat znajduje się na obszarze 
NiŜu Wschodnioeuropejskiego, w Mazursko-Podlaskim 
Regionie Subborealnym, Podregionie Pojezierza 
Mazurskiego (IV.1.a). 

Podregion Pojezierza Mazurskiego, znajdujący się w 
zachodniej części Regionu Mazursko-Podlaskiego, 
charakteryzuje się występowaniem (oprócz zespołów 
torfowisk niskich, przejściowych i wysokich) 
rozproszonych stanowisk buka, który aŜ do granicy swego 
wschodniego zasięgu tworzy tu zespoły Ŝyznej buczyny 
niŜowej (Melico-Fagetum).  
 

3.3. Regionalizacja przyrodniczo-leśna 
 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i 
wsp. 1990) rezerwat Piłaki połoŜony jest w: 
Krainie Mazursko-Podlaskiej, 

Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego, 
  Mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego. 
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4. Stan posiadania 
 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego o utworzeniu rezerwatu, 
powierzchnia jego wynosi 52,45 ha. Od tego czasu 
zmieniła się numeracja oddziałów i pododdziałów. Według 
planu urządzania obowiązującego na lata 1999 - 2009, do 
rezerwatu naleŜą oddziały: 150g, 151g, 152m, 159d, g, h, 
i, 160 a, b, c, d, f, g, 161a, b, c, d, f, g, h, i. Rezerwat 
„Piłaki” obejmuje lasy, pastwisko i bagna, przez które 
przepływa niewielka rzeka Piłąka. 

W skład rezerwatu wchodzą: 
  - drzewostany       19,02 ha (36,3%) 
  - bagna         30,81 ha (58,7%) 
  - pastwisko        1,42 ha (2.70%) 
  - linie podziału powierzchniowego  1,20 ha (2,30%) 
           ------------------------- 
razem:          52,45 ha (100%) 
 

Całkowitą powierzchnię rezerwatu w rozbiciu na 
oddziały i obręby przedstawia poniŜsza tabela. 
 
Rejestr powierzchniowy rezerwatu przyrody Piłaki, stan na 
01.01.2000 r. 
 

Kategoria uŜytkowania gruntu 
Grunty leśne 

Powierzchnia 
ogólna Grunty 

zalesione i 
niezalesione 

Grunty 
związane z 
gospodarką 

leśną 

Razem 
grunty 
leśne 

Grunty nieleśne 
Razem 
grunty 

nieleśne 

Województwo 
Powiat 
Gmina 

Obręb ewid. 

Oddział 
Pododdział 

ha ha nazwa ha ha nazwa ha ha 
Nadleśnictwo Mrągowo, Obręb Mrągowo, Leśnictwo Piłaki  
warm.-maz. 
olsztyński 
Sorkwity 
Borowe 

150 
g 

0,43 0,43   0,43   0,00 

151 
g 

1,22 1,22   1,22   0,00 

152 
m 1,86 1,86   1,86   

0,00 
 

159 
d, g, h, i, 12,26 8,05   8,05 bagno 4,21 4,21 

160 
a, b, c, d, f, 

g 
17,94 1,50 

linie 
podz. 
pow. 

0,22 1,77 
bagno 

pastwisk
o 

14,8 
1,42 

16,22 

warm.-maz. 
olsztyński 
Sorkwity 
Rybno 

161 
a, b, c, d, f, 

g, h, i 
18,74 5,96 

linie 
podz. 
pow. 

0,16 6,12 
bagno 

pastwisk
o 

11,80 
0,82 12,62 

Ogółem rezerwat 52,45 19,02 
linie 

podz. 
pow. 

1,20 19,40 
bagno 

pastwisk
o 

30,81 
1,42 32,23 

        
5. Miejsce i rola rezerwatu w przestrzeni przyrodniczej 

regionu 
Dane historyczne. 

Dnia 14 maja 1990 roku, zgodnie z programem uzupełniania 
sieci rezerwatów przyrody oraz w myśl podjętej uchwały 
Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody, Wydział Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedłoŜył projekt 
rezerwatu przyrody pod nazwą „Piłaki” Ministerstwu Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Warszawie. W 
projekcie tym powołano się na ratyfikowaną przez Polskę 
konwencję RAMSAR „O ochronie mokradeł jako siedlisk ptaków 
wodno-błotnych”, która zobowiązuje Polskę do ochrony terenów 
waŜnych dla ptaków w skali międzynarodowej. Takim waŜnym 
obszarem jest właśnie bagno „Suche Jezioro” wraz z przyległymi 
do niego terenami, będące miejscem gromadzenia się na nocleg 
duŜych stad przelotnych Ŝurawi w okresie wiosny i jesieni. Według 
obserwacji prowadzonych przez doc. M. Gromadzkiego, na 
obszarze projektowanego rezerwatu podczas przelotów 
przebywało około 2% Ŝurawi z populacji bałtycko-wschodnio-
europejskiej (ok. 600 sztuk). Ponadto bagno „Suche Jezioro” jest 
miejscem Ŝerowania i gniazdowania kilkudziesięciu gatunków 
ptaków, z których większość objęta jest ochroną. Z elementów 
florystycznych naleŜy wymienić tutaj pięć gatunków storczyków, 
które na terenie rezerwatu tworzą populacje liczące od setek do 
tysięcy egzemplarzy. 

W odpowiedzi na przedłoŜony projekt, Minister Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 9 
października 1991 roku uznał za rezerwat przyrody pod nazwą 

„Piłaki” obszar lasu, bagien i pastwisk o łącznej powierzchni 
52,45 ha. Od tego czasu powierzchnia rezerwatu nie uległa 
zmianie, a jedynie zmienił się udział powierzchni leśnej i 
nieleśnej. 
 
Miejsce w przestrzeni przyrodniczej regionu. 

Rezerwat „Piłaki” leŜy na terenie korytarza ekologicznego o 
znaczeniu międzynarodowym, umoŜliwiającego rozprzestrze-
nianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi (Liro 1995). 
Korytarz ten łączy następujące obszary węzłowe o znaczeniu 
międzynarodowym: Obszar Zachodniomazurski, Obszar Puszczy 
Piskiej i Obszar Wschodniomazurski.  
Rezerwat znajduje się na obszarze krajobrazu naturalnego typu 
pagórkowatego pojeziernego. Struktura krajobrazu to mozaika 
lasów, uŜytków zielonych i agrocenoz ze znacznym udziałem 
zbiorników wodnych i bagien. Rezerwat znajduje się w 
kompleksie leśnym charakteryzującym się dosyć Ŝyznymi 
glebami i zróŜnicowanym składem gatunkowym. Wśród gatunków 
liściastych dominuje na terenie rezerwatu olsza i brzoza, a z 
iglastych świerk. 
Rola rezerwatu w przestrzeni przyrodniczej regionu i kraju. 

Rezerwat ma bardzo duŜe znaczenie w regionie i kraju ze 
względu na odbywające się na jego terenie masowe zlotowiska 
Ŝurawi wiosną i jesienią. Poza tym stanowi miejsce Ŝerowania i 
gniazdowania 79 gatunków ptaków, w tym wielu podlegających 
ochronie. 
 

6. Przedmiot i cel ochrony 
 

Pod pojęciem przedmiot ochrony naleŜy rozumieć te składniki 
przyrody, zjawiska lub układy ekologiczne, dla których 
zachowania obszar został uznany za rezerwat. Tak więc 
przedmiotem ochrony moŜe być określony fragment lasu, zespół 
leśny, stanowisko konkretnego gatunku flory bądź fauny. W 
rezerwacie częściowym ochronie podlega całość przyrody, a nie 
tylko jeden wybrany przedmiot. Jednak pozostałe składniki 
przyrody, nie stanowiące głównego przedmiotu ochrony, powinny 
być ochraniane w stopniu umoŜliwiającym zachowanie wartości, 
dla ochrony których rezerwat został powołany. 

Pod pojęciem celu ochrony naleŜy rozumieć te względy i 
okoliczności, które uzasadniają fakt, Ŝe dany obiekt jest 
chroniony. Celem ochrony częściowej moŜe być „utrzymanie 
określonego stanu przyrody lub pokierowanie procesami przyrody 
w celu osiągnięcia załoŜonego stanu” (Olaczek, 1996). Tak więc 
celem ochrony moŜe być zachowanie, utrzymanie lub 
odtworzenie określonego przedmiotu lub stanu przyrody. 

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego w rezerwacie „Piłaki” 
  - głównym przedmiotem ochrony są Ŝurawie i inne gatunki 

ptaków, 
  - celem ochrony jest zachowanie i zabezpieczenie noclegowisk 

Ŝurawi w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej, miejsc 
Ŝerowania i gniazdowania licznych gatunków ptaków oraz 
stanowisk gatunków roślin rzadkich i podlegających ochronie. 

 
C. WARUNKI PRZYRODNICZE 

 
1. Geologia i geomorfologia 

 
Według mapy geologicznej Polski obszar rezerwatu 

ukształtowany został w fazie pomorskiej zlodowacenia 
północnopolskiego (bałtyckiego). 

Formami geomorfologicznymi rezerwatu są wysoczyzny 
morenowe faliste, które powstały z materiału wleczonego po dnie 
lodowca. W bezodpływowych zagłębieniach terenu występują 
formy utworzone przez roślinność. 

W oparciu o mapę glebowo-siedliskową wykonaną przez 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Olsztynie, 
wyróŜniono następujące utwory geologiczne (nazewnictwo wg 
Instrukcji urządzania lasu z 1994 r.): 
QTn - torfy niskie 
QTp - torfy przejściowe 
QTn/QZp - torfy niskie na piaskach wodnolodowcowych 
sandrowych 
QZp/Qgyw - piaski wodnolodowcowe sandrowe na gytiach 
wapiennych 
QTp/QZp - torfy przejściowe na piaskach wodnolodowcowych 
sandrowych 
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2. Gleby 
 

Na obszarze rezerwatu wyróŜniono następujące typy 
gleb przedstawione w układzie systematycznym. PoniŜsze 
zestawienie dotyczy wyłącznie gruntów leśnych zalesionych 
z wyłączeniem terenów bagiennych i pastwisk. 
Dział gleb hydrogenicznych 
 Rząd gleb bagiennych 

torfowe (T)  
Rząd gleb pobagiennych 

murszowe (M)  
murszowate (MR)  

 
Gleby torfowe  (T). 

W tym typie gleb wyróŜniono następujące podtypy 
przedstawione poniŜej wraz z rodzajami i gatunkami gleb: 

Podtyp gleby Rodzaj gleby 
(utwór geologiczny) 

Gatunek gleby Powierzchnia 
[ha] 

Tn QTn tn 8,48 
Tn QTn/QZp tn/p 2,16 
Tp QTp/QZp tp/p 1,38 

razem 12,02 

 
Gleby murszowe  (M). 

W tym typie gleb wyróŜniono trzy podtypy z dwoma 
rodzajami i trzema gatunkami gleby: 

Podtyp gleby Rodzaj gleby 
(utwór geologiczny) 

Gatunek gleby Powierzchnia 
[ha] 

Mt QTn m 1,22 
Mt QTp m/t 0,90 
Mn QZp/Qgyw m/gyw 1,00 

razem 3,12 

 
Gleby murszowate  (MR). 

W tym typie gleb wyróŜniono jeden podtyp z jednym 
rodzajem i gatunkiem gleby: 

Podtyp gleby Rodzaj gleby 
(utwór geologiczny) 

Gatunek gleby Powierzchnia 
[ha] 

MRm QZp/Qgyw m/gyw 3,88 
razem 3,88 

 
3. Stosunki wodne 
 
WaŜnym czynnikiem wpływającym na przebieg i 

kierunek procesów glebowych i charakteryzującym warunki 
rozwoju roślin jest typ stosunków wodnych. Stosunki wodne 
w glebach związane są z budową geologiczną i rzeźbą 
terenu. Na obszarze rezerwatu wyróŜniono: 

Typ podsiąkowo-przemywny zwany jest teŜ glejowo-
przemywnym, w glebie moŜna zauwaŜyć dwa kierunki 
ruchu wody z góry i z dołu. W okresach obniŜania się 
poziomu wody gruntowej moŜe przewaŜać przesiąkanie, 
przy wysokich stanach - podsiąkanie. Tym typem 
stosunków wodnych charakteryzują się gleby murszowate. 

Typ bagienny występuje przy pełnym nasyceniu gleby 
wodą. Tym typem stosunków wodnych charakteryzują się 
gleby torfowe. 

Występowanie wody gruntowej w glebach, zostało 
określone w stopniach (zgodnie z Instrukcją urządzania 
lasu 1994) i na obszarze rezerwatu przedstawia się 
następująco: 

Stopień 
występowania 

wody 
gruntowej i 
glebowo-
opadowej 

Głębokość 
występowania 

wody gruntowej 
(lub trwałość 

występowania) 

Wpływ wody 
gruntowej na 

glebę i siedlisko 

Stopnie 
uwilgotnienia 
gleb i siedlisk 

Powierzc
hnia 
[ha] 

g4 0,6-1,2 m umiarkowany gruntowo 
wilgotne 

4,88 

g3 0,3-0,6 m dość silny gruntowo silnie 
wilgotne 

11,54 

g2 0,0-0,3 m silny bagienne 
mokre 

2,60 

razem 19,02 

 

4. Klimat 
 
Obszar rezerwatu naleŜy do typu klimatu 

pojeziernego, charakteryzującego się duŜą zmiennością 
wynikającą ze ścierania się klimatu bałtyckiego i 
kontynentalnego. 

PoniŜej scharakteryzowano niektóre z elementów 
klimatycznych na podstawie danych z najbliŜszych stacji 
meteorologicznych. 
 
Przymrozki. 

Przymrozki wiosenne występują często jeszcze w 
ostatniej dekadzie maja, natomiast przymrozki jesienne w 
połowie września. Liczba dni bez przymrozków wynosi 
około 170 dni. Długość zalegania pokrywy śnieŜnej wynosi 
około 90 dni. 
 
Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. 
Temperatura. 

Średnie miesięczne temperatury [w oC] za okres 1989-
98 dla stacji Olsztyn przedstawia poniŜsze zestawienie i 
wykres: 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I - XII 

-1,0 0,0 2,2 7,3 12,4 15,4 17,5 17,1 12,3 7,7 1,8 -1,5 7,6 

 
Opady. 
Średnie miesięczne opady [w mm] za okres 1989-98 dla 
stacji Olsztyn przedstawia poniŜsze zestawienie i wykres: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I - XII 
35 34 42 41 58 70 69 47 66 54 49 45 610 

  
Średnia opadów rocznych za ostatnie dziesięciolecie 

nie odbiega od średniej opadów dla całego kraju, która w 
okresie 1951-85 wynosiła 617,6 mm. 
 

5. Siedliskowe typy lasu 
5.1. Opis ogólny 

 
W obowiązującej klasyfikacji typologicznej siedliska 

leśne w zaleŜności od ich Ŝyzności i wilgotności 
pogrupowane są w typy siedliskowe. W ramach typów 
siedliskowych wyróŜnia się warianty wilgotnościowe i 
rodzaje glebowe siedlisk; dla siedlisk świeŜych określany 
jest równieŜ aktualny stan siedliska. 

Typ siedliskowy jest podstawową jednostką 
taksonomiczną typologicznej systematyki siedlisk, 
obejmującą siedliska o podobnej Ŝyzności i potencjalnej 
zdolności produkcyjnej. 

WyróŜniono następujące siedliskowe typy lasu: 
LMw (las mieszany wilgotny) na pow. 4,88 ha, co stanowi 
25,7% powierzchni leśnej zalesionej, 
LMb (las mieszany bagienny) na pow. 2,28 ha, co stanowi 
12,0% powierzchni leśnej zalesionej, 
Ol (ols) na pow. 11,86 ha, co stanowi 62,3% powierzchni 
leśnej zalesionej. 

Wariant uwilgotnienia siedliska jest jednostką 
taksonomiczną niŜszego rzędu, określającą szczegółowo, 
w ramach siedliskowego typu lasu, uwilgotnienie siedlisk. 
Wariant uwilgotnienia określa się na podstawie głębokości 
występowania wody gruntowej lub trwałości występowania 
wody glebowo-opadowej. 
Powierzchnia siedliskowych typów lasu wg wariantów 
uwilgotnienia siedlisk przedstawia się następująco: 
 
Wariant siedliska LMw LMb Ol Razem 

1 4,88 0,90 10,64 16,42 
2  1,38 1,22 2,60 

Razem 4,88 2,28 11,86 19,02 
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Rodzaj siedliska traktuje się jako niŜszego rzędu jednostkę 
taksonomiczną w ramach typu siedliskowego i jego wariantu. W 
rodzaju siedliska jest określony typ i podtyp gleby, rodzaj gleby i 
gatunek gleby. 

Typ i podtyp gleby określone zostały według aktualnej 
klasyfikacji PTG. 

Rodzaj gleby określony jest jako glebotwórczy utwór 
geologiczny (stosowano symbolikę ujętą w załącznikach do 
Instrukcji Urządzania Lasu) 

Gatunek gleby, wyraŜony przez skład granulometryczny i 
budowę warstwową gleby, określony jest według zasad 
klasyfikacji PTG z wykorzystaniem ustalonych dla celów 
kartografii siedliskowej gatunków gleb (załącznik do Instrukcji 
Urządzania Lasu). 
Aktualny stan siedliska określa się w celu wyróŜnienia siedlisk 
zniekształconych i zdegradowanych.  

Porównując trudno zmienne elementy siedliska (glebę) z 
elementami łatwo zmiennymi (forma próchnicy i typ pokrywy 
runa) stwierdzono, Ŝe na terenie rezerwatu „Piłaki” występują 
siedliska w formie naturalnej, zbliŜonej do naturalnej i 
zniekształconej. W stanie naturalnym i zbliŜonym do naturalnego 
znajdują się siedliska olsów. Słabej zmianie uległy siedliska lasu 
mieszanego bagiennego i lasu mieszanego wilgotnego, gdzie 
głównie pod okapem drzewostanów świerkowych nastąpiło 
nieznaczne pogorszenie aktualnej formy próchnicy i słabej 
zmianie uległa roślinność runa. 
 

5.2. Charakterystyka siedliskowych typów lasu  
 

W rozdziale tym przedstawia się szczegółową 
charakterystykę siedliskowych typów lasu obejmującą: 
1. Gatunki typowe runa.  
2. Skład drzewostanu z podziałem na gatunki panujące, 
domieszkowe oraz gatunki w podszycie. Dla gatunków 
panujących określono bonitację. 
3. Określenie formy próchnicy.  
4. Charakterystykę wariantów uwilgotnienia i złoŜonych rodzajów 
siedlisk z przedstawieniem wchodzących w ich skład prostych 
rodzajów siedlisk 
 
Las mieszany wilgotny  (LMw).  
Gatunki typowe runa: skrzyp leśny, turzyca, szczawik 
zajęczy. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Brz I, Ol III bonitacji. 
Gatunki domieszkowe: Św 
Gatunki w podszycie: lesz., krusz., wb., czm. zw., porz., 
trzm., kalina. 
Forma próchnicy: moder murszowaty. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska lasu mieszanego umiarkowanie 
wilgotnego (LMw1), pod umiarkowanym wpływem wody 
gruntowej o dość płytkim poziomie (g4). 
  a) rodzaj siedliska o średniej Ŝyzności, glebach 

murszowatych i glebach namurszowych, wytworzonych 
z murszu na gytii wapiennej, zajmuje powierzchnię 4,88 
ha. WyróŜniono dwa rodzaje siedlisk: 
MRm-QZp/Qgyw-m/gyw, 
Mn-QZp/Qgyw-m/gyw. 
 

Las mieszany bagienny  (LMb).  
Gatunki typowe runa: turzyca, narecznica, płonnik 
pospolity. 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Św II, Brz III bonitacji 
Gatunki domieszkowe: Ol 
Gatunki w podszycie: bez k., krusz., szakł., wb, czm., 
kalina, lesz. 
Forma próchnicy: torf przejściowy, moder murszowy. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska dość mokre lasu mieszanego bagiennego 
(LMb1), z dość silnym wpływem wody gruntowej o płytkim 
poziomie (g3). 

  a) rodzaj siedliska o glebach torfowo-murszowych, 
wytworzonych z murszu na torfie, zajmuje powierzchnię 
0,90 ha. WyróŜniono jeden prosty rodzaj siedliska: 
Mt-QTp-m/t. 
A. Siedliska mokre lasu mieszanego bagiennego 

(LMb2), z silnym wpływem wody gruntowej o bardzo 
płytkim poziomie (g2). 
  a) rodzaj siedliska o glebach torfowych torfowisk 

przejściowych, wytworzonych z torfu przejściowego 
płytkiego na piasku, zajmuje powierzchnię 1,38 ha. 
WyróŜniono jeden prosty rodzaj siedliska: 
Tp-QTp/QZp-tp/p 

 
Ols (Ol). 
Gatunki typowe runa: turzyca, narecznica, pokrzywa 
zwyczajna, kuklik pospolity 
Drzewostan. 
Gatunki panujące: Ol II.5, Brz II bonitacji. 
Gatunki w podszycie: wb, lesz., trzm., krusz., szakł., porz. 
Forma próchnicy: torf niski. 
Warianty uwilgotnienia i rodzaje glebowe siedlisk. 

A. Siedliska dość mokre odwadniane olsu (Ol1), 
będące pod dość silnym wpływem wody gruntowej o 
płytkim poziomie (g3). 
  a) rodzaj siedliska o glebach torfowych torfowisk niskich, 

wytworzonych z torfów niskich głębokich i średnio 
głębokich, zajmuje powierzchnię 10,64 ha. 
WyróŜniono dwa rodzaje siedliska: 
Tn-QTn-tn 
Tn-QTn/QZp-tn/p 
A. Siedliska mokre olsu (Ol2), będące pod silnym 

wpływem wody gruntowej o bardzo płytkim poziomie (g2) 
  a) rodzaj siedliska o glebach torfowo-murszowych 

wytworzonych z murszu na powierzchni 1,22 ha. 
WyróŜniono jeden prosty rodzaj siedliska: 
Mt-QTn-m. 
 

6. Roślinność 
 

Na terenie rezerwatu nie były dotychczas prowadzone 
prace fiotosocjologiczne. Wynikało to głównie ze specyfiki 
rezerwatu, czyli występowania rozległych zabagnień 
porośniętych turzycami, pałką wodną, wierzbami i brzozą 
omszoną. Następowały wahania poziomu wód w wyniku 
oddziaływania młyna wodnego oraz bobrów. Powodowało 
to istotne zmiany w szacie roślinnej tych terenów. Obecnie 
obserwuje się zamieranie gatunków drzewiastych (głównie 
brzozy omszonej) na obszarze bagien i turzycowisk. 

Część powierzchni była wykorzystywana rolniczo. 
Obecne wydzielenia 160g, 161h,d były pastwiskami, a 
obecnie następuje na ich terenie sukcesja gatunków 
drzewiastych, takich jak szakłak, leszczyna, brzoza, wierzby.  

Wydzielenia 160f i 161f były uŜytkowane rolniczo i w 
latach 70-tych było to poletko łowieckie. Obecnie na 
tereny te wprowadzono zastępcze zbiorowisko ze 
świerkiem i domieszką brzozy brodawkowatej i jesiona. 
Obserwuje się renaturalizację siedliska i występowanie 
gatunków grądowych runa. Na obrzeŜach występuje 
naturalne zbiorowisko Ribo nigri-Alnetum z brzozą 
omszoną i olszą czarną. Charakterystykę tego 
zbiorowiska przedstawiono poniŜej. 

Na obrzeŜach rezerwatu występuje zbiorowisko olsu w 
młodocianej fazie rozwojowej i dla tego zbiorowiska 
wykonano 5 zdjęć fitosocjologicznych. 

Ribo nigri-Alnetum. Zbiorowisko olsu porzeczkowego 
wykształciło się na pokładzie torfu niskiego w warunkach 
lokalnego stagnowania wody powierzchniowej. Płat olsu 
porzeczkowego, wykształcony jest typowo, jednak bez 
charakterystycznej struktury kępkowo-dolinkowej. Piętro 
górne drzewostanu budowane jest przez olszę czarną z 
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domieszką brzozy omszonej i niewielką domieszką 
świerka pospolitego. Prócz typowej struktury runa, za 
przynaleŜnością omawianego zespołu do związku Alnion 
glutinosae, przemawia występowanie szeregu gatunków 
charakterystycznych, między innymi: Calamagrostis 
canescens, Thelypteris palustris, Lycopus europeus i 
Solanum dulcamara. 

Warstwa drzew występuje tu w dość duŜym zwarciu, 
około 80%, piętro dolne występuje sporadycznie, warstwa 
krzewów zajmuje około 10-40%, a zwarcie warstwy runa 
wynosi około 100%. 

 
7. Flora 

 
Flora rezerwatu składa się głównie z gatunków 

typowych dla siedlisk wilgotnych i bagiennych, a takŜe 
olsów. 

 
Drzewa:  

1. Alnus glutinosa    Olsza czarna 
2. Betula pubescens   Brzoza omszona 
3. Carpinus betulus   Grab zwyczajny 
4. Fraxinus excelsior   Jesion wyniosły 
5. Picea abies     Świerk pospolity 
6. Pinus sylvestris    Sosna pospolita 
7. Populus tremula   Topola osika 
8. Tilia cordata    Lipa drobnolistna 

 
Krzewy: 

1. Berberis vulgaris   Berberys zwyczajny 
2. Cornus      Dereń 
3. Corylus avellana   Leszczyna pospolita 
4. Crataegus     Głóg 
5. Evonymus verrucosus  Trzmielina brodawkowata 
6. Frangula alnus    Kruszyna pospolita 
7. Juniperus communis  Jałowiec pospolity 
8. Lonicera xylosteum   Wiciokrzew suchodrzew 
9. Prunus padus    Czeremcha zwyczajna 
10. Rhamnus cathartica  Szakłak pospolity 
11. Ribes nigrum    Porzeczka czarna 
12. Rubus idaeus    Malina 
13. Rosa      RóŜa 
14. Salix aurita     Wierzba 
15. Salix nigricans   Wierzba czarniawa 
16. Salix cinerea    Wierzba szara 
17. Salix lapponum   Wierzba lapońska 
18. Salix pentandra   Wierzba laurowa 
19. Salix alba     Wierzba biała 
20. Sambucus racemosa  Bez koralowy 
21. Viburnum     Kalina 

 
Rośliny zielne: 

1. Actea spicata [Czerniec gronkowy] - niezbyt liczny. 
2. Aegopodium podagraria [Podagrycznik pospolity] - pospolity 

w całym rezerwacie. 
3. Ajuga reptans [Dąbrówka rozłogowa] - gatunek częsty na 

terenie rezerwatu. 
4. Alchemilla [Przywrotnik] - gatunek rzadki. 
5. Calamagrostis canescens [Trzcinnik lancetowaty] - gatunek 

niezbyt liczny, w miejscach wilgotnych. 
6. Caltha palustris subsp. palustris [Knieć błotna] - dość częsty, 

szczególnie na siedlisku lasu mieszanego bagiennego. 
7. Carex echinata [Turzyca gwiazdkowata] - występuje rzadko. 
8. Carex remota [Turzyca odległokłosa] - niezbyt liczna, 

występuje głównie w olsach. 
9. Chrysosplenium alternifolium [Śledzienica skrętolistna] - 

gatunek dość częsty, szczególnie w 161a. 
10. Convallaria maialis [Konwalia majowa] - gatunek pospolity w 

całym rezerwacie. 
11. Crepsis paludosa [Pępawa błotna] - gatunek rzadki w 

rezerwacie. 

12. Daphne mezereum [Wawrzynek wilcze łyko] - pojedynczo na 
obrzeŜach rezerwatu. 

13. Dryopteris filix-mas [Narecznica samcza] - gatunek częsty. 
14. Equisetum palustre [Skrzyp błotny] - częsty, na terenie całego 

rezerwatu. 
15. Equisetym silvaticum [Skrzyp leśny] - gatunek występujący 

nielicznie. 
16. Eupatorium cannabinum [Sadziec konopiasty] -gatunek 

rzadki, głównie w 159g. 
17. Filipendula ulmaria [Wiązówka błotna] - nielicznie, w 

miejscach zabagnionych. 
18. Galeobdolon luteum [Gajowiec Ŝółty] - gatunek występujący 

nielicznie. 
19. Galium palustre [Przytulia błotna] - niezbyt licznie, ale na 

terenie całego rezerwatu. 
20. Geranium robertianum [Bodziszek cuchnący] - liczny, 

szczególnie w 159g. 
21. Geum rivale [Kuklik zwisły] - pospolity w całym rezerwacie. 
22. Geum urbanum [Kuklik pospolity] - niezbyt licznie w 

rezerwacie. 
23. Glechoma hederacea [Bluszczyk kurdybanek] - gatunek 

pospolity w całym rezerwacie. 
24. Hepatica nobilis [Przylaszczka pospolita] - licznie na olsach. 
25. Heracleum sphondylium [Barszcz pospolity] - pojedynczo na 

terenie rezerwatu. 
26. Impatiens parviflora [Niecierpek drobnokwiatowy] - licznie, 

szczególnie w wydz. 160f, 161f. 
27. Listera ovata [Listera jajowata] - pojedyncze egzemplarze. 
28. Lychnis flos-cuculi [Firletka poszarpana] - nielicznie na 

obrzeŜach rezerwatu. 
29. Lycopus europaeus [Karbieniec pospolity] - pojedynczo w 

olsach. 
30. Majanthemum bifolium [Konwalijka dwulistna] - pospolita w 

całym rezerwacie. 
31. Mercurialis perennis [Szczyr trwały] - niezbyt licznie 
32. Oxalis acetosella [Szczawik zajęczy] - gatunek częsty. 
33. Paris quadrifolia [Czworolist pospolity] - pojedyncze 

egzemplarze. 
34. Peucedanum palustre [Gorysz błotny] - niezbyt licznie. 
35. Phalaris arundinacea [Mozga trzcinowata] - pospolicie w 

całym rezerwacie. 
36. Phragmites australis [Trzcina pospolita] - gatunek dosyć 

częsty. 
37. Poaceae sp. [Trawy] - pospolicie w całym rezerwacie. 
38. Ranunculus lanuginosus [Jaskier kosmaty] - licznie w całym 

rezerwacie. 
39. Scutellaria galericulata [Tarczyca pospolita] - pojedyncze 

egzemplarze w rezerwacie. 
40. Solanum dulcamara [Psianka słodkogórz] - pojedynczo w 

olsach. 
41. Stellaria holostea [Gwiazdnica wielkokwiatowa] - licznie 

jedynie w wydz. 161a. 
42. Stellaria nemorum [Gwiazdnica gajowa] - gatunek 

występujący nielicznie. 
43. Thelypteris palustris [Zachylnik błotny] - gatunek rzadki w 

rezerwacie. 
44. Urtica dioica [Pokrzywa zwyczajna] - pospolita w całym 

rezerwacie. 
45. Valeriana officinalis [Kozłek lekarski] - nielicznie, szczególnie 

w olsach. 
46. Vincentoxicum hirundinaria [CiemięŜyk białokwiatowy] - 

pojedyncze osobniki. 
 

Mszaki 
1. Brachytecium rutabulum [Krótkosz szorstki] - nielicznie 

na terenie rezerwatu. 
2. Climacium dendroides [Drabik drzewkowaty] - dość 

licznie. 
3. Plagiomnium undulatum [Merzyk falisty] - pospolity w 

całym rezerwacie. 
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8. Fauna 
 

Rezerwat „Piłaki” został utworzony przede wszystkim w celu 
zachowania i zabezpieczenia noclegowisk Ŝurawi w okresie 
wiosennym i jesiennym oraz miejsc Ŝerowania i gniazdowania 
licznych gatunków ptaków. Dlatego dokładnej analizie poddano 
ornitofaunę rezerwatu. Listę zaobserwowanych gatunków (79 
osobników), z podziałem na gatunki rzadkie, zagroŜone, lęgowe i 
wykorzystujące teren rezerwatu jedynie jako miejsce Ŝerowania 
przedstawia poniŜsze zestawienie. 
 
Rezerwat PIŁAKI - lista ornitofauny. Sezon wiosna-jesień 2000. 
Stan na: 2000-09-30 

LP Gatunek rez 
okol. 
rez. 

Status 
(dot. 
rez.) 

PCKZ Uwagi 

1 Accipiter nisus krogulec +  Ŝer.  obserwowano ptaka z ofiarą 
2 Acroceph. 

schoenobaenus 
rokitniczka 

+  L  
co najmniej kilkanaście par 

3 Acrocephalus palustris łozówka +  L   
4 Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek +  L   
5 Aegithalos caudatus raniuszek + + L  znaleziono gniazdo 
6 Anas crecca cyraneczka +  L  ca 2 pary  
7 Anas platyrhynchos krzyŜówka 

+  L  
ca 5 par, widziano F z 
młodymi 

8 Anas querquedula cyranka +  L  2-3 pary 
9 Anas strepera krakwa +  L  obserwowano parę 
10 Anthus trivialis świergotek 

drzewny + + L  
 

11 Aquilla pomarina orlik 
+ + Ŝer? r 

2x obserwowano tokujące 
ptaki 

12 Ardea cinerea czapla + + Ŝer   
13 Botaurus stellaris bąk 

+   v 
głos, 1 os., prawdop. 
nielęgowy 

14 Buteo buteo myszołów + + Ŝer   
15 Carduelis carduelis szczygieł +  L   
16 Carduelis chloris dzwoniec + + L   
17 Carduelis spinus czyŜ + + L   
18 Certhia familiaris pełzacz leśny + + L   
19 Ciconia ciconia bocian biały +  Ŝer  obserwowano 1 ptaka w rez. 
20 Ciconia nigra bocian czarny + + Ŝer  -!- dane od leśniczego 
21 Coccoth. coccothraustes grubodziób + + L   
22 Columba oenans siniak + + L?   
23 Columba palumbus grzywacz + + L   
24 Corvus corax kruk + + Ŝer   
25 Cygnus olor łabędź niemy +  L  para z 9-cioma młodymi 
26 Delichon urbica oknówka + + Ŝer   
27 Dendrocopos major dzięcioł duŜy 

+ + L  
znaleziono dziuplę z 
pisklętami 

28 Dendrocopos minor dzięciołek +  L  1 os. tokujący 
29 Dryocopus martius dzięcioł 

czarny + + Ŝer, L?  
 

30 Emberiza citrinella trznadel + + L   
31 Emberiza schoeniclus potrzos +  L   
32 Erithacus rubecula rudzik + + L   
33 Ficedula hypoleuca muchołówka 

Ŝałobna 
+ + L  

 

34 Fringilla coelebs zięba + + L   
35 Gallinago gallinago kszyk +  L  co najmniej 4-5 par 
36 Garrulus glandarius sójka + + pL   
37 Grus grus Ŝuraw + + pL  - zob. opis niŜej- 
38 Haliaetus albicilla bielik + + Ŝer? r polujący 1 dorosły os. n/rez. 
39 Hirundo rustica dymówka + + Ŝer   
40 Lanius collurio gąsiorek + + L  znaleziono gniazdo z jajami 
41 Larus ridibundus śmieszka + + Ŝer   
42 Locustella fluviatilis strumieniówka +  L   
43 Locustella luscinioides brzęczka +  L   
44 Loxia curvirostra krzyŜodziób + + pL   
45 Luscinia luscinia słowik szary +  L   
46 Motacilla alba pliszka siwa + + L   
47 Muscicapa striata muchołówka 

szara 
+ + L  

 

48 Oriolus oriolus wilga + + L   
49 Pandion haliaetus rybołów + + Ŝer e 1 polujący osobnik w rez. 
50 Parus ater sosnówka + + L?   
51 Parus caeruleus modraszka + + L   
52 Parus cristatus czubatka + +    
53 Parus major bogatka + + L   
54 Parus montanus czarnogłówka + + L  znaleziono gniazdo 
55 Parus palustris sikora uboga + + L   
56 Phalacrocorax carbo kormoran + +  o przelotne n/rez. 
57 Phylloscopus collybita pierwiosnek + + L   
58 Phylloscopus sibilatrix świstunka + + L   
59 Phylloscopus trochilus piecuszek + + L   
60 Porzana porzana kropiatka +  L v co najmn. 1 para 
61 Prunella modularis pokrzywnica + + L   
62 Pyrhulla pyrhulla gil + + L   
63 Rallus aquaticus wodnik +  L  3-4 pary 
64 Regulus regulus mysikrólik + + L   
65 Scolopax rusticola słonka + + L  znaleziono gniazdo (foto) 
66 Streptopelia turtur turkawka + + L?   
67 Strix aluco puszczyk + + Ŝer, L?  rez. leŜy w terytorium 1 pary 

68 Sturnus vulgaris szpak + + L  obserwowano podloty 
69 Sylvia atricapilla kapturka + + L   
70 Sylvia borin gajówka + + L   
71 Sylvia communis cierniówka + + L   
72 Sylvia curruca piegŜa + + L   
73 Tringa glareola łęczak 

+ +  e 
przelotny, widziano stadko 14 
os. 

74 Tringa ochropus samotnik + + L  ca 3 pary 
75 Troglodytes troglodytes strzyŜyk + + L   
76 Turdus merula kos + + L   
77 Turdus philomelos śpiewak + + L   
78 Turdus viscivorus paszkot + + L?   
79 Vanellus vanellus czajka +  L  znaleziono gniazdo; ca 4 pary 

 
Stosowane skróty: 
PCKZ - gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt 
 e - gatunki skrajnie zagroŜone, ginące 
 v - gatunki naraŜone na wyginięcie 
 r - gatunki rzadkie 
 o - gatunki wydobyte z niebezpieczeństwa, ocalone 
L - gatunek lęgowy na terenie rezerwatu 
pL - gatunek prawdopodobnie lęgowy w rezerwacie 
Ŝer - gatunek wykorzystujący teren rezerwatu jako 
Ŝerowisko, lecz nie gnieŜdŜący się tam 
 

Teren rezerwatu w okresie wiosny i lata jest miejscem 
bytowania licznej populacji Ŝurawia, dlatego poniŜej 
przedstawiono krótką charakterystykę tego gatunku. 

śuraw popielaty Grus grus naleŜy do rodziny Ŝurawi - 
Gruidae, rzędu Ŝurawiowatych. Są to duŜe ptaki (o masie 4 
- 7 kg) o długich nogach, wydłuŜonej szyi, stoŜkowatym, 
prostym dziobie i małej głowie. Dymorfizm płciowy 
nieznaczny. Są to zwierzęta monogamiczne. GnieŜdŜą się 
w odosobnieniu, budując gniazda na kępach wśród bagien. 
Występuje jeden lęg w roku, samica składa dwa jaja, młode 
są zagniazdownikami. śurawie spoŜywają głównie pokarm 
roślinny, oprócz tego Ŝywią się takŜe owadami. Są to ptaki 
wędrowne, lecące w kluczach. Wydają charakterystyczny 
głos zwany klangorem. Obecnie obszar zamieszkiwania 
Ŝurawi kurczy się na skutek melioracji, jego liczebność 
maleje i dlatego objęty jest ochroną gatunkową. 

Według Gromadzkiego (1988) na noclegowisku 
znajdującym się na śródleśnym bagnie zwanym „Suche 
Jezioro” maksymalnie obserwowano 500 - 600 nocujących 
Ŝurawi. W 1996 roku ponownie przeprowadzono 
inwentaryzację Ŝurawi (Mellin i in.), w wyniku której 
stwierdzono, iŜ w porównaniu do ubiegłych lat znacznie 
wzrosła liczba nocujących na terenie rezerwatu ptaków. 
Kontrola przeprowadzona dnia 12 września wykazała około 
2000 Ŝurawi, natomiast dnia 5 października liczbę 
występujących tam osobników oszacowano na około 1000 
sztuk. Według autorów opracowania inwentaryzacji na tak 
duŜą liczbę nocujących tu Ŝurawi wpłynął z jednej strony 
dość wysoki poziom wody, natomiast z drugiej fakt, Ŝe w 
1996 roku ptaki te nie zatrzymywały się na noclegowiskach 
uzupełniających w rejonie Głogna i Rutkowa. Stwierdzono, 
Ŝe Ŝurawie nocowały w rezerwacie wzdłuŜ rowu, na 
szerokości około 150 metrów. Prowadzone obserwacje 
pozwoliły na zaliczenie rezerwatu „Piłaki” do grupy 
najbardziej stabilnych i stałych miejsc nocowania i 
koncentracji populacji Ŝurawia na Warmii i Mazurach. 

W wyniku przeprowadzonych obserwacji Ŝurawi 
stwierdzono: 
  - występowanie do 400 osobników na zlotowisku w 

końcu maja i były to głównie ptaki nie gniazdujące, 
  - do 2000 tys. osobników na zlotowisku w drugiej 

połowie września, 
  - stwierdzono osobiście jedną parę gniazdujących 

osobników z jednym młodym (tyle teŜ miało być wg 
Gromadzkiego), 

  - zaobserwowano pierzące się ptaki (do kilkunastu), 
stąd rezerwat ten ma równieŜ funkcję pierzowiska. 
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Spośród innych przedstawicieli świata zwierzęcego, na 
terenie rezerwatu stwierdzono występowanie łosia Alces 
alces, jelenia Cervus elaphus, sarny Capreolus capreolus 
i dzika Sus scrofa. Liczne ślady Ŝerowania bobrów Castor 
fiber (świeŜe zgryzy, kanały i ścieŜki bobrowe), obecność 
Ŝeremia i tamy wskazują, Ŝe rzeka Piłąka przepływająca 
przez rezerwat stała się takŜe domem dla tego gatunku, 
którego populacja do niedawna zdawała się być 
zagroŜona. Stwierdzono równieŜ występowanie nornicy 
rudej Clethrionomys glareolus, jeŜa Erinaceus, norki 
amerykańskiej Mustela vison i lisa Vulpes vulpes. 

W rzece występują niewielkie okazy kilku gatunków ryb 
oraz Ŝaby. NaleŜy przeprowadzić szczegółowe badania 
fauny wodnej, w dłuŜszym okresie czasu, wykraczającym 
poza okres sporządzania planu ochrony rezerwatu.  
 

9. Osobliwości przyrodnicze 
 
 Badania nad niniejszym planem ochrony były 
przeprowadzane w wyjątkowo suchym, bezdeszczowym 
roku. Stąd liczba zauwaŜonych roślin chronionych była 
prawdopodobnie zdecydowanie mniejsza od ich rzeczywistej 
ilości. Podczas prac fitosocjologicznych stwierdzono 
obecność jedynie kilku osobników storczyka Listera ovata 
[Listera jajowata]. Nie stwierdzono innych gatunków 
storczyków na terenie rezerwatu. Storczyki występowały w 
kilku miejscach poza rezerwatem. W kilkunastu miejscach 
stwierdzono teŜ Daphne mezereum (wawrzynek wilcze łyko), 
Asarum europaeum (kopytnik pospolity), Paris quadrifolia 
(czworolist pospolity) i przylaszczkę pospolitą Hepatica 
nobilis. Na uwagę zasługuje równieŜ szakłak pospolity 
Rhamnus cathartica, który na obszarze rezerwatu występuje 
w formie drzewiastej.  

W oddziale 161f znajduje się stoŜkowaty kopiec, który 
jest najprawdopodobniej pozostałością fortyfikacji lub 
starego kurhanu. Według leśniczego, jezioro zostało 
osuszone przez wojska napoleońskie, a kopiec jest 
pozostałością po fortyfikacji. Nie jest to jednak 
potwierdzone wiarygodnymi materiałami. 
 Jedną z przyrodniczych osobliwości rezerwatu jest z 
pewnością występowanie na jego terenie bobrów. Liczne 
ścieŜki bobrowe, Ŝeremia, ślady Ŝerowania tych zwierząt 
(zgryzy) oraz budowane na rzece tamy przekształcają 
środowisko, nadając mu ciekawy i niepowtarzalny 
charakter. JeŜeli dodamy do tego jeszcze klangor setek 
Ŝurawi, pojawiających się tutaj na zlotowiskach i będących 
niewątpliwie największą atrakcją rezerwatu „Piłaki”, to z 
całą pewnością moŜna stwierdzić, iŜ obszar rezerwatu 
kryje w sobie wiele walorów i osobliwości przyrodniczych. 

W oddziale 159h występuje źródlisko, z którego 
wydobywa się woda, powodująca szare zabarwienie 
podłoŜa. Być moŜe są to jakieś wody mineralne. 
 

10. Drzewostany  
 
10.1. Charakterystyka ogólna 

 
Powierzchnia drzewostanów w rezerwacie „Piłaki” wg 

stanu na 01.01.2000 r. wynosi 19,02 ha, co stanowi 
36,3% całkowitej powierzchni rezerwatu.  

Wszystkie drzewostany rezerwatu, zgodnie z 
zastosowanym podziałem na naturalne fazy rozwojowe 
(Miścicki, 1994), zaliczono do jednej fazy rozwojowej - 
młodocianej.  
faza młodociana  19,02 ha 100%  
Razem    19,02 ha 100% (faz rozwojowych) 
 

Faza młodociana - do tej fazy zaliczamy drzewostany 
mało zróŜnicowane, w których występuje jedna warstwa o 
zwarciu pełnym, rzadziej umiarkowanym bądź 

przerywanym. Niekiedy występują drzewa z poprzedniego 
pokolenia drzewostanu, rozmieszczone jednostkowo lub 
grupowo. Charakterystyczną cechą drzew fazy 
młodocianej jest intensywny przyrost wysokości i 
miąŜszości, który przewaŜa nad ubytkami. Pierśnica 
drzew dominujących oraz zasobność niewielka. 
 W rezerwacie zadrzewienie dla drzewostanów 
znajdujących się w fazie młodocianej wynosi od 0.6 do 
0.8, co ma swoje odzwierciedlenie w zwarciu 
przerywanym i umiarkowanym. W wydzieleniu 161h 
występują stare brzozy rozmieszczone jednostkowo, co 
takŜe jest jedną z cech charakteryzujących fazę 
młodocianą. Pierśnica drzew dominujących, tak jak i 
miąŜszość, nie jest duŜa. 
 

10.2. Skład gatunkowy 
 
Strukturę składu gatunkowego drzewostanów 

rezerwatu „Piłaki”, z uwzględnieniem poszczególnych 
typów siedliskowych lasu, według gatunków panujących 
przedstawia tabela Nr 1, a wg gatunków rzeczywistych 
tabela Nr 2. 

W drzewostanach rezerwatu, zarówno pod względem 
miąŜszościowym, jak i powierzchniowym, panuje olsza. 
Według gatunków panujących (tab. 1) zajmuje ona 66% 
powierzchni, nieco ponad 29% zajmuje brzoza, a prawie 
5% przypada w udziale świerkowi. Podobnie rozkłada się 
udział miąŜszościowy tych gatunków. Nadal gatunkiem 
przewodnim jest olsza (60,9%), na drugim miejscu 
występuje brzoza (32,4%) i w końcu świerk, którego udział 
miąŜszościowy jest zdecydowanie mniejszy i stanowi 
6,7% w miąŜszości ogólnej według gatunków panujących. 

Pod względem rzeczywistego udziału w ogólnej 
miąŜszości drzewostanów tego obiektu olsza nie osiąga juŜ 
tak duŜej przewagi nad pozostałymi gatunkami. Zapas jej 
jest nadal największy - 1125 m3 (47,1%), ale tuŜ za nią 
plasuje się brzoza (895 m3 - 37,4%). Pozostały procent 
miąŜszości stanowią: świerk (12,6%) i wierzba (2,9%). Inne 
gatunki, takie jak dąb, jesion, lipa, grab i sosna, występują 
jedynie pojedynczo lub miejscami, stanowiąc cenną 
domieszkę w mało urozmaiconych drzewostanach 
rezerwatu. 
 

10.3. Struktura wiekowa 
 
Struktura wiekowa drzewostanów rezerwatu, podobnie 

jak i struktura gatunkowa, jest mało urozmaicona. Wszystkie 
drzewostany naleŜą do fazy młodocianej, a więc dominują 
młodsze klasy wieku (tab. 1, 2). Biorąc pod uwagę wiek 
według gatunków panujących, drzewostany rezerwatu 
znajdują się w IIa - IVa klasie wieku. Podobnie kształtuje się 
wiek rzeczywisty gatunków występujących w składzie 
drzewostanów (IIa - Va klasa wieku). Najliczniej, zarówno 
pod względem zajmowanej powierzchni, jak i zapasu, 
reprezentowana jest IIIa podklasa wieku (ponad 50% 
całkowitej powierzchni i miąŜszości drzewostanów 
rezerwatu). 

Przeciętny wiek drzewostanów rezerwatu obliczony 
jako średnia waŜona (gdzie wagą jest powierzchnia 
drzewostanów) na podstawie wieku gatunków panujących 
w poszczególnych drzewostanach wynosi 39 lat. 
 

10.4. Struktura pionowa 
 

Na siedliskach lasu mieszanego bagiennego i olsu 
wykształcają się przewaŜnie jednopiętrowe struktury 
drzewostanów, a jedynie na siedlisku lasu mieszanego 
wilgotnego struktura pionowa moŜe być dwupiętrowa. 
Młody wiek drzewostanów rezerwatu oraz przewaga 
olsów powodują, Ŝe wszystkie drzewostany występujące 
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w „Piłakach” są drzewostanami jednopiętrowymi. W 
drzewostanach olszowych, oprócz górnego piętra, 
wytworzonego głównie przez olszę i brzozę z niewielkim 
udziałem wierzby, osiki i świerka, występuje tylko warstwa 
podszytu. Podobny charakter mają drzewostany 
wzrastające na siedlisku lasu mieszanego bagiennego, z 
tą róŜnicą, Ŝe w warstwie górnej dominuje przede 
wszystkim świerk. RównieŜ na siedlisku lasu mieszanego 
wilgotnego wytworzyły się mało urozmaicone, 
jednopiętrowe struktury, ale występująca tu warstwa 
podszytu jest liczniejsza i bardziej urozmaicona pod 
względem składu gatunkowego. 
 

10.5. Stan odnowień naturalnych 
 
W drzewostanach rezerwatu nie ma naturalnego 

odnowienia. Brak jest zarówno podrostu, jak i 
najmłodszego pokolenia - nalotu. Przyczyną takiego stanu 
jest z jednej strony młody wiek drzewostanów, a z drugiej 
silnie zadarniona pokrywa, która nie stwarza dobrych 
warunków do rozwoju i wzrostu młodego pokolenia. 
 

10.6. Stan zdrowotny 
 

Drzewostany rezerwatu „Piłaki” są średniej jakości 
(jakość hodowlana 22, 23). W najmniej zadowalającej 
kondycji i jakości jest świerk i jesion, które są często 
spałowane przez zwierzynę płową. Zadrzewienia 
brzozowe na obszarze bagien są złej jakości i zamierają. 
 

10.7. Zapas 
 
Całkowita miąŜszość drzewostanów rezerwatu „Piłaki” 

wg stanu na 01.01.2000 r. wynosi 2390 m3 (tabele Nr 1,2). 
Przeciętna zasobność w przeliczeniu na 1 ha powierzchni 
leśnej rezerwatu wynosi 126 m3. 
 

D. ZASADY SPRAWOWANIA OCHRONY 
 

1. Ocena moŜliwości realizacji celu ochrony 
 

Głównym przedmiotem ochrony są Ŝurawie, inne 
gatunki ptaków oraz storczyki.  

Celem ochrony jest zachowanie i zabezpieczenie 
noclegowisk Ŝurawi w okresie wędrówki wiosennej i 
jesiennej, miejsc Ŝerowania i gniazdowania licznych 
gatunków ptaków oraz stanowisk gatunków roślin rzadkich 
i podlegających ochronie. 

Dla tak określonego przedmiotu ochrony na prawie 
całej powierzchni rezerwatu istnieje pełna moŜliwość 
realizacji przyjętych celów.  
 

2. ZagroŜenia dla egzystencji i trwałości przedmiotu 
ochrony 

 
Do najwaŜniejszych zagroŜeń naleŜy zaliczyć zmiany 

stosunków wodnych na terenie rezerwatu i w górnym 
biegu rzeki Piłąki. Dotyczy to zarówno istniejących rowów 
jak i nie uŜytkowanego młyna na rzece połoŜonego około 
200 m od granicy rezerwatu. Nie stwierdzono 
odprowadzania zanieczyszczeń do jeziora Piłakno i rzeki 
Piłąki. ZagroŜenie takie jednak istnieje, ze względu na 
zwiększającą się presję turystyczną. 

ZagroŜeniem dla zlotowisk Ŝurawi są polowania w 
okresie rykowiska oraz penetracja przez okoliczną 
ludność w okresie grzybobrania. 

W rezerwacie ochronie podlegają wszystkie elementy 
przyrody, a więc i roślinność runa. Na terenie rezerwatu 
występuje kilka gatunków rzadkich i chronionych. 

Usuwanie drzew martwych i obumierających moŜe 
spowodować niszczenie tych roślin. 
 

3. Przeciwdziałanie i eliminowanie zagroŜeń 
 
NaleŜy zakazać piętrzenia wody na zastawce młyna 

połoŜonego w górnym biegu rzeki.  
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia rzeki 

naleŜy stwierdzić sprawcę tych zanieczyszczeń. 
Nie naleŜy budować ambon w pobliŜu rezerwatu i 

ograniczyć polowania w okresie jesiennych zlotów Ŝurawi. 
Postuluje się, aby w sąsiedztwie rezerwatu nie 

stosowano rębni zupełnych i duŜych powierzchni zrębowych. 
 

4. Wizja rozwoju lasu 
 

Zasady sprawowania ochrony w rezerwacie wynikają z 
wizji rozwoju lasu przy uwzględnieniu przedmiotu ochrony 
oraz z celu ochrony. Wynikają one takŜe z obecnego 
stanu fitocenoz rezerwatu i przewidywanych 
(planowanych) kierunków sukcesji. 

Aktualna forma stanu siedliska jest naturalna lub 
zbliŜona do naturalnej. Jedynie pod świerkiem uległa ona 
zniekształceniu. Uwzględniając przyjęte załoŜenie jak 
najmniejszej ingerencji w naturalne procesy zachodzące w 
ekosystemach leśnych rezerwatu, przewiduje się, iŜ rozwój 
lasu (w okresie obowiązywania planu) będzie związany 
przede wszystkim z naturalnym procesem wydzielania się 
drzew i procesami starzenia. W oddziałach 160a, b, gdzie 
aktualna forma stanu siedliska uległa zniekształceniu, 
zaleca się stopniowe usuwanie świerka. 

Tereny nieleśne (bagna i pastwisko), jako miejsce 
bytowania populacji Ŝurawia, naleŜy poddać szczególnej 
ochronie, nie planować na nich Ŝadnych zabiegów 
gospodarczych i pozostawić do naturalnej sukcesji. 
 

5. Charakterystyka zastosowanych wskazań ochronnych 
 

Forma ochrony rezerwat częściowy zezwala na 
ingerencję człowieka, ale powinna ona wynikać z sytuacji 
oddziaływania znaczących czynników negatywnych nie 
pozwalających na prawidłowy rozwój zbiorowiska lub z 
sytuacji klęskowych. 
  a) pozostawić do sukcesji - brak ingerencji z wyjątkiem 

sytuacji przedstawionych powyŜej, 
  b) usuwać świerka - w miejscach, gdzie aktualna forma 

stanu siedliska uległa zniekształceniu, 
  c) nie zalesiać luk - dotyczy powierzchni 0,40 ha w 

oddziale 161f oraz luk w wydzieleniach 159d, 160a. 
 

6. Wnioski i zalecenia 
 

Obszar rezerwatu zaliczono do jednego obrębu 
ochronnego podlegającego zasadom ochrony częściowej 
zachowawczej, polegającej na: 
  - zaniechaniu istotnej ingerencji w naturalne procesy, 
  - ograniczeniu lub wykluczeniu czynników 

zewnętrznych, 
  - ograniczeniu ruchu turystycznego, 
  - umoŜliwieniu zmiany sposobu postępowania w 

momencie, gdy tego będzie wymagała sytuacja (po 
uzgodnieniu z Konserwatorem Przyrody). 
Ograniczenie ingerencji w drzewostany umoŜliwi 

naturalny (lub zbliŜony do naturalnego) przebieg procesów 
rozwojowych i ustalenie jego naturalnej struktury zbliŜonej 
do lasów pierwotnych. NaleŜy pozostawić do sukcesji 
występujące w rezerwacie łąki. 
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E. ZAKRES UDOSTĘPNIANIA REZERWATU 
 
Ze względu na ochronę Ŝurawia i jego miejsc 

lęgowych, a takŜe gniazd innych ptaków, w tym wielu 
podlegających ochronie, na terenie rezerwatu zaleca się 
zminimalizować ruch turystyczny i wszelką ingerencję 
człowieka. Nie przewiduje się ścieŜki edukacyjnej i innych 
form udostępniania, ze względu na niewielki obszar objęty 
ochroną i ewentualne zagroŜenia ze strony człowieka przy 
duŜym nasileniu turystycznym.  

 
F. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PLANU 

 
Wykonywanie wszystkich zadań w rezerwacie 

realizowane jest ze środków budŜetowych. 
Zaplanowane zadania ochronne nie spowodują 
konieczności ponoszenia znacznych kosztów. Koszty 
mogą wiązać się przede wszystkim z zainstalowaniem 
tablic informacyjnych oraz prowadzonych prac związanych 
z usuwaniem świerka. 
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PLAN OCHRONY REZERWATU PRZYRODY „JEZIORO KARA Ś” 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Wstęp 

 
 Krajobraz jeziora Karaś i otaczających obszarów 
ukształtował się podczas ostatniego, Bałtyckiego 
Zlodowacenia w jego fazie pomorskiej. Lodowiec w 
poszczególnych stadiałach stopniowo zanikając utworzył 200 
metrową warstwę utworów czwartorzędowych. Powierzchnia 
jest dość urozmaicona szczególnie w kierunku północno-
zachodnim z licznymi wzniesieniami morenowymi i 
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obniŜeniami wytopiskowymi. W zagłębieniach zlewni 
otaczającej jezioro występuje aŜ 108 oczek wodnych (o 
łącznej powierzchni 12 ha), utworzonych nie tylko przez 
lodowiec ale równieŜ przez erozję wodną. Ich tak duŜe 
zagęszczenie 1 oczko/0,03 km2, jest rzadkością w kraju 
(operat ochrony środowiska, BPWM Bydgoszcz, 1987). 

Historia jeziora wskazuje jednak, Ŝe proces zarastania 
zintensyfikował się w ostatnich dziesięcioleciach. Jeszcze 
pod koniec XVIII wieku, jak tego dowodzi załączona 
reprodukcja mapy Schrötter’a - Engelhardt’a z lat 1796-1802 
(ryc. 1), jezioro Karaś, zwane wówczas Jeziorem 
Szarszewskim (Scharschausche See) tworzyło akwen o 
brzegach biegnących po obecnej granicy rezerwatu. Jednak 
proces zarastania brzegów od północy i zachodu w XIX 
wieku oddaliły dość znacznie jezioro od miejscowości 
Skarszewo (zwanej równieŜ przez miejscową ludność 
Szarszewo, Szarzewo; Młynek i in., 1957), a trzęsawiska 
utrudniły dostęp od tej strony jeziora. Tymczasem na 
wschodzie proces ten był znacznie powolniejszy, a dostęp do 
brzegów istnieje do dzisiaj. Dlatego w XX wieku znika 
pierwotna nazwa jeziora i zastępuje ją wyłącznie druga - 
jezioro Karaś (Karrasch See), pochodząca od wsi Karaś, 
sąsiadującej z wschodnim brzegiem jeziora.  

Od XIX wieku jezioro było w posiadaniu barona Finck 
von Finckenstein’a. Konieczność zakończenia sporów z 
właścicielami otaczających jezioro gruntów zmusiła go do 
utrwalenia zasięgu jeziora przez wykopanie rowu 
granicznego, który jest równocześnie obecną granicą 
rezerwatu. Rów, o długości 12,625 km, powstał pod 
koniec ubiegłego stulecia, podczas bardzo wysokiego 
stanu wody w jeziorze spowodowanym długotrwałymi 
deszczami (Młynek i in., 1957). Jak wspomniano wyŜej, 
jego przebieg jest podobny do granic jeziora wg mapy 
sprzed stu lat. A więc proces zarastania jeziora juŜ przed 
stu laty był dość daleko zaawansowany.  

Powstrzymanie tego procesu było troską właściciela. 
Wybudował on zatem w odległości 300 metrów od brzegu 
jeziora stopień wodny - zastawkę na rzece Gać, jedynym 
odpływie wód z jeziora. UmoŜliwiała ona zachowanie 
pewnego poziomu wody na jeziorze.  

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 
października 1991 r. (Dz. Ust. Nr 114) istnieje obowiązek 
sporządzania planów ochrony dla rezerwatów. Rezerwat 
Jezioro Karaś planu ochrony, według wytycznych tej 
ustawy, do chwili obecnej nie posiada. 

Ze względu duŜy obszar bagien, wyjątkowo 
utrudniający jego penetrację, rezerwat przez wiele lat był 
terenem mało eksplorowanym przez badaczy. Dopiero od 
1990 roku, szczególnie po wpisaniu Jeziora Karaś do 
obszarów chronionych Konwencją Ramsarską, 
pracownicy Katedry Zoologii Akademii Rolniczo-
Technicznej w Olsztynie rozpoczęli szczegółowe, 
systematyczne badania ornitofauny rezerwatu. Badania 
trwały łącznie 11 lat, o róŜnym ich nasileniu, w zaleŜności 
od obiektu i od rozwiązywanych zagadnień. 

Stąd właśnie na przetargu w Nadleśnictwie Iława, 
zgodnie z „Wytycznymi sporządzania planów ochrony 
rezerwatów przyrody” J. Wróbla i H. Kamińskiej, jak i 
opracowania prof. R. Olaczka (NFOŚ, 1996), zlecono 
opracowanie planu ochrony rezerwatu Jezioro Karaś 
osobom, które znały rezerwat z badań własnych m.in. 
pracownikom Katedry Zoologii Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego.  

Jednak wielkość terenu, róŜnorodność dynamicznych 
procesów związanych z sukcesją zarastania jeziora, 
trudności związane z oznaczaniem powierzchniowo 
rozczłonkowanych zespołów roślinnych, wymagały 
włączenia do opracowania planu ochrony wielu 
specjalistów, charakteryzujących nie tylko faunę, lecz 
stosunki hydrograficzne, florę i roślinność rzeczywistą tak 

siedlisk lądowych jak i wodnych. Operat rybacki (1991) jak 
i ocenione projekty wodno-melioracyjne znajdowały się juŜ 
w aktach Urzędu Wojewódzkiego. 

Przygotowania planu ochrony rezerwatu podjął się 
Roch M. Mackowicz. 

Część faunistyczną (zał. Nr 6) opracowali Robert 
Krupa, Lucjan Kleinschmidt (autorzy wcześniejszych 
ornitologicznych publikacji o ptakach Jeziora Karaś) i 
Małgorzata Krupa. Opracowanie to (zał. Nr 6) zawiera 
wyniki ich 11-letnich badań nad ptakami rezerwatu oraz 
nad występowaniem płazów, gadów, ssaków i motyli. 

Florę i roślinność rzeczywistą lądowej części 
rezerwatu opisali - Ryszard Markowski, Katarzyna śółkoś i 
Joanna Bloch, z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony 
Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzili oni 
bowiem wcześniej (w latach 1998-2000) w siedliskach 
lądowych rezerwatu badania florystyczne i 
fitosocjologiczne, których podsumowanie stanowi 
załącznik obecnego planu (zał. Nr 4).  

Natomiast szatę roślinną jeziora i pobrzeŜy opracował 
Jan Dziedzic, z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, autor 
dwóch wstępnych opracowań roślinności wodnej Jeziora 
Karaś (akta WKP, Olsztyn) (zał. Nr 3). 

Analizę stosunków hydrologiczno-melioracyjnych 
rezerwatu przeprowadzili rzeczoznawcy MOŚrZNiL - 
Kazimierz Rydel i Józef Lewczuk (zał. Nr 2), a ocenę 
gruntowo-wodną Edward Chuć (zał. Nr 1). 

Leszek Woźnica przygotował, w oparciu o „Plan 
rezerwatu przyrody „Jezioro Karaś” na okres od 1 I 1987-
31 XII 1996” wykonany przez BULiGL w Olsztynie oraz 
badania własne w rezerwacie, operat ekosystemów 
leśnych i torfowiskowych, opisy taksacyjne drzewostanów, 
rejestr powierzchniowy oraz karty ewidencyjne 
drzewostanów (zał. Nr 5).  
 

1.2. Podstawa prawna utworzenia rezerwatu  
 

Podstawowym aktem prawnym ustanowienia 
rezerwatu jest Zarządzenie Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego z dnia 12 kwietnia 1958 roku w 
sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski 
1958, Nr 42, poz. 243): 

„Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 
co następuje:  

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Jezioro 
Karaś” jezioro tejŜe nazwy wraz z pasem terenów 
nadbrzeŜnych o powierzchni ogólnej 688,65 ha, połoŜone 
w gromadzie Szwarcenowo, w powiecie nowomiejskim i 
gromadzie Wikielec, w powiecie suskim województwa 
olsztyńskiego. 

 
2. W skład rezerwatu wchodzi jezioro Karaś o 

powierzchni 353,25 ha, otaczające je bagna o powierzchni 
323,25 ha oraz las o powierzchni 12,15 ha stanowiący 
oddziały 149 poddział „z” i 150 poddział „c” w Leśnictwie 
Rydzewo Nadleśnictwa Państwowego Iława według 
oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa 
leśnego na okres 1951-1960 r. Granice rezerwatu zostaną 
wytyczone rowem i kopcami oraz oznaczone na mapie 
rezerwatu w skali 1:25 000 stanowiącej załącznik do 
odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych 
pod ochronę.  

 
3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze 

względów naukowych i dydaktycznych, zarastającego 
jeziora wraz z otaczającymi je bagnami jako miejsca 
lęgowego ptactwa wodnego i błotnego.  
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4. Na obszarze rezerwatu zabronione są:  
  a) wycinanie trzciny, sitowia i innej roślinności 

nadbrzeŜnej i wodnej, 
  b) niszczenie gniazd, podbieranie jaj i piskląt wszelkich 

gatunków ptactwa, 
  c) niszczenie i uszkadzanie roślinności,  
  d) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko 

Ŝyjących zwierząt,  
  e) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,  
  f) pasanie zwierząt gospodarskich,  
  g) zanieczyszczanie wody i terenu rezerwatu oraz 

zakłócanie ciszy,  
  h) uŜywanie kąpieli oraz uprawianie sportów wodnych,  
  i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z 

wyjątkiem znaków związanych z ochroną terenu,  
  j) wznoszenia budowli, urządzeń sportowych, 

komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,  
  k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami 

specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez 
konserwatora przyrody; zakaz niniejszy nie dotyczy 
osób wykonujących na terenie rezerwatu czynności 
słuŜbowe z ramienia uŜytkownika jeziora.  
 
5. W okresie lęgowym ptactwa rybacy przy zakładaniu 

sieci stawowych powinni omijać miejsca lęgowe, a odłów 
ryb prowadzić w sposób jak najmniej niepokojący ptactwo.  

 
6. Na powierzchniach leśnych gospodarka leśna 

powinna dąŜyć do trwałego utrzymania drzewostanu, przy 
czym wszelkie czynności gospodarczo-leśne powinny być 
uzgodnione z konserwatorem przyrody.  
 

7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.” 
 
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: J. Dąb-
Kocioł.” 
 W 1967r. powiększono powierzchnię rezerwatu do 
815,88 ha (Monitor Polski 1967, Nr 65 poz. 313). 
 Wobec róŜnych projektów zmiany stosunków wodnych 
w rezerwacie (spiętrzenia wody - wniosek PGRyb. w Iławie; 
lub obniŜenia jej lustra - projekty melioracyjne) 
korespondencje Urzędu Wojewódzkiego (ówczesnego 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej) podtrzymywały 
stanowisko zachowania poziomu 98,60 m npm. Przykładem 
moŜe być uchwała Nr 2/1973 Wojewódzkiego Komitetu 
Ochrony Przyrody z dnia 1 sierpnia 1973 roku dotyczącego 
projektu obniŜenia poziomu wody, w której m.in. zaznacza 
się: „... poziom wody w jeziorze Karaś od dziesiątków lat 
wynosił 98,60 m. npm, ...” oraz „cel rezerwatu będzie 
spełniony wówczas, gdy Państwowe Gospodarstwo 
Rybackie w Iławie będzie przestrzegało takiego 
uŜytkowania zastawki (szandory) na rzece Gać przy 
wypływie z jeziora Karaś, by poziom wody w jeziorze 
wynosił 98,60 m. npm. Poziom ten zabezpiecza utrzymanie 
biotopów właściwych bardzo rzadkim gatunkom ptaków tam 
lęgowych.” Podpisali Przewodnicząca prof. dr Janina 
Wengris i Sekretarz dr Roch Mackowicz.  
 24 VII 1980 r. Urząd Wojewódzki w Olsztynie przesłał 
materiały do Ministerstwa Leśnictwa i PD związane z 
wystąpieniem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych „z 
wnioskiem o zgłoszenie rezerwatu przyrody „Jezioro Karaś” 
do spisu obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym 
znaczeniu ...” (Akta WKP RGśL-op-7141/80).  

W 1984 roku w Dzienniku Ustaw Nr 31 ukazało się 
„Oświadczenie Rządowe z dnia 26 maja 1984r. w sprawie 
uczestnictwa ... w Konwencji o obszarach wodno-błotnych 
mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 
środowisko Ŝyciowe ptactwa wodnego, sporządzonej w 
Ramsarze dnia 2 lutego 1971r. ... Ponadto podaje się do 
wiadomości, Ŝe zgodnie z artykułem 2 ust. 4 konwencji 

Polska Rzeczypospolita Ludowa zgłosiła dodatkowo 4 
rezerwaty przyrody: „Słońsk, „Jezioro Świdwie”, „Jezioro 
Karaś” i „Siedmiu Wysp” w celu umieszczenia ich w spisie 
obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu. 
... Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski.”  
 W 1989 r. pojawił się w Monitorze Polskim Nr 17, poz. 
119 następujący akt prawny: Zarządzenie Ministra 
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 
kwietnia 1988r. zmieniające zarządzenia w sprawie 
uznania za rezerwaty przyrody. Paragraf 4 dotyczył 
rezerwatu Jezioro Karaś. „W zarządzeniu Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 kwietnia 
1958r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Mon. Pol. 
Nr 42, poz. 243 i z 1967r. Nr 65, poz. 313) wprowadza się 
następujące zmiany:  
  1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uznaje się za rezerwat 

przyrody pod nazwą „Jezioro Karaś” obszar jeziora, 
bagien i lasów o łącznej powierzchni 815,48 ha 
połoŜony w gminie Iława w województwie olsztyńskim i 
w gminie Biskupiec w województwie toruńskim.” 

  2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W skład rezerwatu 
wchodzą:  
- Jezioro Karaś o powierzchni 377,34 ha, stanowiące 

własność Państwa, zarządzane przez Nadleśnictwo 
Iława, oznaczone w planie urządzenia 
gospodarstwa rezerwatowego „Jezioro Karaś” na 
lata 1987-1996 jako oddziały lasu 230A i 230B, 

- Obszar lasów i bagien o łącznej powierzchni 
438,14 ha w Leśnictwie Karaś Nadleśnictwa Iława, 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa 
rezerwatowego „Jezioro Karaś” na lata 1987-1996 
jako oddziały lasu 225 a-c, f-h, 226-229, 231-234.” 

  3) w ust. 4 w „lit. k: kropkę zastępuje się przecinkiem i 
dodaje literę l w brzmieniu: „l) zmienianie stosunków 
wodnych, jeŜeli taka zmiana mogłaby w sposób istotny 
naruszyć warunki ekologiczne.” 

 
1.3. Wykaz wykorzystanych materiałów i dokumentów. 

  - Chuć E. 2000. Charakterystyka środowiska gruntowo - 
wodnego terenu w rejonie jeziora Karaś gmina Iława 
pow. Iława woj. warmińsko-mazurskie. Olsztyn Mscr. 
(Zał. Nr 1) 

  - Rydel K., Lewczuk J. 2000. Studium projektowe w 
zakresie potrzeb hydrologiczno-melioracyjnych przy 
jeziorze Karaś. Olsztyn Mscr. (Zał. Nr 2) 

  - Dziedzic J. 2000. Szata roślinna rezerwatu „Jezioro 
Karaś”. Roślinność wodna rezerwatu - jeziora i 
pobrzeŜy. Olsztyn Mscr. (Zał. Nr 3) 

  - Markowski R., śółkoś K., Bloch J. 2000. Flora i 
roślinność rzeczywista lądowej części faunistycznego 
rezerwatu przyrody „Jezioro Karaś”. Olsztyn Mscr. 
(Zał. Nr 4) 

  - Woźnica L. 2000. Opis taksacyjny i karty ewidencyjne  
drzewostanów rezerwatu przyrody „Jezioro Karaś” 
Olsztyn Mscr. (Zał. Nr 5) 

  - Krupa R., Kleinschmidt L., Krupa M. 2000. Awifauna, 
teriofauna, herpetofauna i lepidopterofauna 
faunistycznego rezerwatu przyrody „Jezioro Karaś”. 
Olsztyn Mscr. (Zał. Nr 6) 

  - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 12 kwietnia 1958 roku w sprawie 
uznania za rezerwat przyrody. Monitor Polski 1958,  
Nr 42 poz. 243. 

  - Plan rezerwatu przyrody „Jezioro Karaś” na okres od 
1.I.1987. do 31.XII.1996. BUL i GL O/Olsztyn. Mscr.  

  - Wróbel J., Kamińska H. 1997. Wytyczne sporządzania 
planów ochrony rezerwatów przyrody. MOŚZN i L, 
Departament Ochrony Przyrody. 

  - Schrötter N., Engelhardt N. 1796-1802. Mapa Prus 
Zachodnich, skala 1:152 000. Toruń - Archiwum. 
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  - Oświadczenie rządowe ... ((1984) z dn. 26 V 1984r.  
Nr 169. ...w sprawie ...Konwencji ... „Jezioro Karaś. 
Dz. Ust. Nr 31, poz. 169, str. 363. 

  - Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów 
Naturalnych (1989) z dn. 18 IV 1988 „zmieniające 
zarządzenie w sprawie uznania za rez. Przyrody ...” 
Monitor Polski 17 poz. 119, 1989 r. 

  - WKOP (1973) Uchwała Nr 2/1873 WKOP z dn. 1 VIII 
1973 r.  

  - Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej 
Rolnictwa „BIPROMEL”.(1991) Opinia specjalistyczna 
dotycząca wpływu projektowanych inwestycji 
melioracyjnych na obiekcie Gać III/II w gminie 
Biskupiec na środowisko przyrodnicze Jeziora Karaś. 
Warszawa. 

  - Operat rybacki obwodu rybackiego Nr 2 jeziora Karaś. 
(1998) IRŚ w Olsztynie. 

 
1.4. Stan zbadania i wykorzystania rezerwatu 

 
Trudny dostęp do brzegów jeziora oraz własność 

barona Finck von Finckensteina stanowiły pewną 
przeszkodę dla przypadkowych eksploracji tego terenu. 
Stąd tak mało informacji o faunie jeziora sprzed drugiej 
wojny światowej. W pracy o ptakach Prus Wschodnich 
Tischler (1914) nie wymienia jeziora, które leŜało na 
pograniczu obu Prowincji, poza lakonicznym 
stwierdzeniem, Ŝe jest to jedyne miejsce nieprzerwanego 
gniazdowania gęsi gęgawej (Henrici, 1902). Wśród 
przyjaciół barona wyniki swych wypraw ornitologicznych 
na jezioro Karaś opublikowali poza nadleśniczym Henrici 
(1901) i Hoffmann (1934). Notatki faunistyczne z tego 
jeziora z lat 1935-1938 Hoffmann przekazał Tischlerowi 
(1941), który je wykorzystał w swoim podstawowym dziele 
o ptakach Prus Wschodnich i terenów sąsiadujących. 

Do roku 1990 jezioro Karaś wraz z przyległymi 
terenami bagiennymi, nie posiadało pełnego opracowania 
faunistycznego. Wymienione opracowania cząstkowe 
awifauny to wyniki badań eksplorystycznych (Hoffmann 
1934; Panfil 1961; Gromadzki 1978) oraz publikacje 
pojedynczych obserwacji (Henrici 1901; Tischler 1941; 
Mackowicz 1977; Grzesiuk 1990 a i b; Kułakowski 1990). 
Dotyczyły one głównie obserwacji Non-Passeriformes 
związanych z lustrem wody i szuwarami.  

O ssakach występujących w rezerwacie pisał jedynie 
Panfil (1961), z kolei brak było jakichkolwiek danych o 
innych grupach systematycznych zwierząt. 

W odniesieniu do flory i roślinności lądowej części 
rezerwatu podstawowym źródłem informacji jest jak 
dotychczas publikacja T. Młynka, B. Polakowskiego i H. 
Wojciechowskiej (1958), pt.: „Roślinność naczyniowa 
jeziora Karaś”. Autorzy przedstawiają ogólną 
charakterystykę terenu, wówczas jeszcze projektowanego 
rezerwatu oraz opisują w aspekcie florystycznym jego 
zbiorowiska, formułują wstępne postulaty ochronne i 
podają niektóre bardzo cenne informacje z przeszłości 
tego obiektu. Opracowanie to, wykonane przed blisko 50 
laty, stanowi bardzo wartościowy materiał porównawczy 
dla poznania zmian zachodzących w szacie roślinnej 
rezerwatu w ostatnim półwieczu. 

Ostatnio dokładniej badana była jedynie flora i 
roślinność wodna (Czaplicka i in. 1990, 1991). 
Sporządzona została lista florystyczna roślin naczyniowych, 
ramienic i mszaków. Zidentyfikowano 14 zespołów 
roślinnych. Badany był takŜe skład gatunkowy glonów oraz 
fitoplankton w aspekcie fitocenotycznym. Wyrywkowych 
danych dostarczają równieŜ prace Dąmbskiej (1964) oraz 
Jutrzenki-Trzebiatowskiego i Dziedzica (1989). 

Niewielką wartość jako źródło informacji o szacie 
roślinnej omawianego obiektu ma Plan rezerwatu przyrody 

„Jezioro Karaś” na okres od 1 I 1987 - 31 XII .1996, 
przede wszystkim ze względu na uchybienia metodyczne 
w zbiorze materiału oraz błędy merytoryczne, m. in. w 
syntaksonomicznej identyfikacji jednostek roślinności.  

Dotychczas rezerwat wykorzystywany był przede 
wszystkim do prowadzenia badań naukowych z zakresu 
ekologii ptaków i faunistyki. W niewielkim zakresie 
realizowane są w nim cele dydaktyczne.  

Na terenie rezerwatu zebrano materiały do trzech prac 
magisterskich: 
  - Kleinschmidt L., Krupa R. 1994. Awifauna rezerwatu 

„Jezioro Karaś”. Mscr. Akademia Rolniczo-Techniczna 
Olsztyn. 

  - Krupa M. 1999. Awifauna wybranych zbiorowisk 
roślinnych rezerwatu „Jezioro Karaś” w latach 1996-
1998. Mscr. Uniwersytet Gdański. 

  - Kapusta A. 1999. „Biometria piecuszka Phylloscopus 
trochilus (L., 1758) z rezerwatu faunistycznego 
„Jezioro Karaś”. Mscr. Akademia Rolniczo - 
Techniczna Olsztyn. 

 
1.5. Znaczenie rezerwatu w krajowym systemie 

ochrony przyrody 
 

Obecne badania wielodyscyplinarne jeziora i jego 
otoczenia pozwoliły lepiej poznać walory przyrodnicze 
rezerwatu Jezioro Karaś i tym samym precyzyjniej określić 
jego znacznie w skali krajowej i międzynarodowej. 

Badania J. Dziedzica pokazały jezioro, jako miejsca z 
doskonale zachowanymi zespołami hydrofitów jeziornych, 
a wśród nich bardzo rzadkie w jeziorach zespoły 
ramienicowe, „w których uczestniczyło 10 gatunków 
ramienic”, z których „aŜ 7 gatunków znajduje się w 
rejestrze Czerwonej księgi glonów zagroŜonych w 
Polsce.”. Niewątpliwie sensacją florystyczną jest 3 w 
Polsce stanowisko ramienicy wielokolczastej (Chara 
polyacantha) i stwierdzenie, Ŝe „Karaś Południowy 
stanowi trzecie w kraju jezioro, w którym notuje się 
wystąpienie fitocenozy Charetum polyacantae.” (zał. nr 3). 
Ponadto „wśród roślin naczyniowych odnotowano 
występowanie jednego gatunku będącego pod ochroną 
ścisłą, dwóch gatunków chronionych częściowo oraz 
ośmiu gatunków uznawanych za rzadkie lub interesujące 
z róŜnych innych względów.”  
Podobnie badania roślinności lądowej potwierdziły 
unikalność rezerwatu. „W skali kraju roślinność 
torfowiskowa chroniona jest w wielu miejscach. Kompleks 
torfowiskowo-jeziorny w rezerwacie Karaś naleŜy jednak 
pod wieloma względami do obiektów szczególnych. 
Proces lądowacenia przebiega tu stosunkowo szybko, na 
względnie duŜej powierzchni, a powstająca roślinność 
torfowiskowa obejmuje szeroką gamę typów fitocenoz 
zróŜnicowanych w płaszczyźnie troficznej i dynamiczno-
rozwojowej. Są one stadiami rozwojowymi kilku serii 
sukcesyjnych, dla których klimaksowymi zbiorowiskami 
są: Ribo nigri-Alnetum (w uboŜszej postaci), Sphagno 
squarrosi-Alnetum (w szerokim zakresie zmienności 
troficznej), naturalne brzeziny z Alnion glutinosae (o bliŜej 
nieokreślonej jeszcze pozycji syntaksonomicznej) i 
Vaccinio uliginosi-Pinetum. O ile w wielu rezerwatach 
chroni się dojrzałe fitocenozy tych zbiorowisk leśnych oraz 
mniej lub bardziej zaawansowane stadia ich rozwoju, to 
tutaj moŜemy obserwować powstawanie wymienionych 
typów lasu - od stadiów inicjalnych do postaci 
dojrzewających. Ingerencja człowieka jest tu, poza 
nielicznymi miejscami, niezauwaŜalna. Zbiorowiska 
wykazują bardzo wysoki stopień naturalności, a nawet 
szereg cech pierwotnych. Licznie reprezentowana jest tu 
grupa roślin ginących i zagroŜonych w skali Pomorza 
Zachodniego, które znajdują się na czerwonej liście roślin 
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naczyniowych dla wymienionego regionu. W 
przewaŜającej większości gatunki te naleŜą takŜe do 
ustępujących składników flory Pomorza Wschodniego.  
 Spośród roślin wymierających na Pomorzu Zachodnim 
(E), a jednocześnie zagroŜonych składników flory Polski 
(V) występuje w rezerwacie Botrychium multifidum - 
Podejźrzon rutolistny (V - zagroŜony w Polsce); 
stwierdzony tylko na jednym stanowisku w niewielkiej 
liczbie egzemplarzy.  
 Dość bogaty zestaw, liczący 16 gatunków stanowi grupa 
roślin zagroŜonych (V) w skali Pomorza Zachodniego (4 z 
nich we florze kraju). Kategorię gatunków o zagroŜeniu 
niedostatecznie poznanym na Pomorzu Zachodnim (K) 
reprezentują grzybienie północne - Nymphaea candida i 
czartaw pośrednia - Circaea intermedia; a o nieokreślonym 
(I) natomiast - rosiczka okrągłolistna - Drosera rotundifolia 
[rzadki i przez to zagroŜony takŜe składnik flory Polski (R)]. 
Rośnie tu równieŜ rzadki (R) w regionie wawrzynek 
wilczełyko - Daphne mezereum. 
 W florze rezerwatu odnotowano 26 gatunków roślin, 
które zaliczane są przez Jutrzenkę-Trzebiatowskiego i 
Dziedzica (1989) do grupy bardzo rzadkich oraz 
ustępujących składników flory Pojezierzo Iławskiego. W 
badanej florze występuje 18 gatunków podlegających 
ochronie prawnej natomiast ochronie częściowej podlega 8. 

Omawiany rezerwat jest doskonałym obiektem do 
interdyscyplinarnych badań na stałych powierzchniach 
nad powstawaniem, róŜnicowaniem się i rozwojem 
ekosystemów torfowiskowych.  

Pod względem geobotanicznym rezerwat „Jezioro 
Karaś” - połoŜony w południowej części Pojezierza 
Iławskiego - znajduje się w przejściowej strefie między 
Pojezierzem Mazurskim a Pomorzem Zachodnim 
(Jutrzenka-Trzebiatowski, Dziedzic 1989, Kondracki, 
1998). Rzutuje to najprawdopodobniej na wiele 
specyficznych cech przyrodniczych obiektu  

W skali lokalnej rezerwat stanowi na tle otaczającego, 
antropogenicznego krajobrazu (w przewadze rolniczego) 
jak gdyby wyspę naturalnej przyrody. Rozległy obszar 
torfowiskowy spełnia waŜną funkcję, m. in. hydrologiczną 
oraz biocenotyczną, nie tylko o zasięgu miejscowym, ale 
w znacznie szerszym zakresie przestrzennym.”  

„Zachowany w pierwotnej formie proces zarastania 
duŜego obszaru eutroficznego jeziora daje unikalne warunki 
poznawania nie tylko sukcesji roślinnej. Stwarza bowiem 
niepowtarzalne warunki śledzenia procesu zasiedlania 
powstających zbiorowisk roślinnych przez ptaki. Jest to 
jeden z nielicznych obiektów w kraju, gdzie tego typu 
procesy moŜna obserwować na tak duŜej powierzchni.  

Dzięki silnie rozwiniętej linii brzegowej, porośniętej 
szerokim pasem szuwarów, istnieją (jak to potwierdzono 
podczas tworzenia rezerwatu) dogodne warunki bytowania 
dla populacji ptaków wodno-błotnych. Chronią one zarówno 
stanowiska lęgowe rzadkich gatunków, miejsca pierzenia 
się oraz miejsca wypoczynku dla ptaków migrujących.  

W obrębie granic rezerwatu odnotowano 175 
gatunków ptaków, w tym 102 gatunki lęgowe. Jest on 
miejscem gniazdowania ptaków wpisanych do Polskiej 
Czerwonej Księgi Zwierząt (Głowaciński 1992). Lęgną się 
tu gatunki naraŜone na wyginięcie (V): kropiatka i 
zielonka, gatunki rzadkie (R): świstun, hełmiatka i wąsatka 
oraz wyprowadzony z zagroŜenia (O) gągoł. Rezerwat 
stanowi takŜe stałą bazę pokarmową dla gniazdujących w 
sąsiedztwie bielika (V) i rybołowa (R). 
 W rezerwacie gnieŜdŜą się cztery gatunki, których 
liczebności populacji wykazują spadek w skali europejskiej 
(Tucker et al. 1994). NaleŜą do nich: bąk, bączek, cyranka 
i podgorzałka. Ponadto tereny torfowiskowe są miejscem 
gniazdowania wyjątkowo duŜej populacji podróŜniczka 
środkowoeuropejskiego, podgatunku ginącego w Europie. 

Wyszczególniają to Czerwone Księgi Zwierząt większości 
krajów europejskich (Glutz v.Blotzheim, Bauer 1988). 
 Rezerwat jest miejscem pierzowiskowym duŜych stad 
łabędzi niemych, łysek i krzyŜówek. Jest równieŜ 
miejscem odpoczynku w okresach migracji dla licznych 
stad: łyski, łabędzia niemego, gęsi gęgawy, zboŜowej i 
białoczelnej, świstuna, krakwy, krzyŜówki, głowienki, 
cyraneczki i czernicy.”  

Podsumowując w rezerwacie gnieździły się wszystkie 
krajowe gatunków perkozów, występowało aŜ 22 
gatunków z blaszkodziobych, a wśród nich gniazdowania 
tak rzadkie w kraju, jak świstuna, podgorzałki i hełmiatki. Z 
brodzących Karaś wyróŜnia nadal stabilna populacja 
lęgowa bąka. GnieŜdŜą się wszystkie występujące w kraju 
gatunki chruścieli, w tym rzadko stwierdzana zielonka, a 
wodnik ma tu jedną z liczniejszych populacji na Mazurach. 
Regularnie gnieŜdŜą się w obrębie rezerwatu błotniak 
stawowy, kania czarna, myszołów zwyczajny i kobuz.  

Wśród rezerwatów ornitologicznych wyróŜnia Jezioro 
Karaś, Ŝe jest on ostoją dla duŜej populacji podróŜniczka 
Luscinia svecica cyanecula, który osiąga tu jedno z 
najwyŜszych zagęszczeń w skali swojego występowania. 
Oprócz tego obejmuje ochroną wyjątkowo bogate 
zgrupowanie wielu gatunków zwierząt. 

Rezerwat ujmowany jest w spisach ostoi ptaków w 
Polsce (Wesołowski, Winiecki 1988, Gromadzki et al. 1994) 
oraz w Europie (Grimmett, Jones 1988). Podkreśleniem 
znaczenia tego terenu jest objęcie go ochroną w ramach 
Konwencji Ramsar o randze międzynarodowej. 

Podkreślić naleŜy naukowy cel powołania rezerwatu 
poniewaŜ przebiegające w nim procesy, dotyczące zmian 
w fitocenozach jak i zoocenozach są mało poznane, a 
moŜliwość ich obserwacji jest unikalna.  

Rezerwat ten jest doskonałym obiektem do badań na 
stałych powierzchniach nad kształtowaniem i 
róŜnicowaniem się oraz rozwojem ekosystemów 
torfowiskowych, nie tylko w zakresie badań faunistycznych, 
ale takŜe szeroko rozumianych badań ekologicznych. 
 

1.6. Ogólny opis rezerwatu: połoŜenie, granice, 
otoczenie i stan środowiska w rejonie rezerwatu, drogi, 
infrastruktura techniczna 
 Zgodnie z podziałem administracyjnym Polski rezerwat 
Jezioro Karaś połoŜony jest w województwie warmińsko-
mazurskim, na granicy dwóch powiatów - część północna - 
w powiecie iławskim, w gminie Iława, a część południowa - 
w powiecie nowomiejsko-lubawskim, w gminie Biskupiec.  
 Jezioro naleŜy do makroregionu Pojezierza Iławskiego 
(314.9), niedaleko jego granicy dorzecza Osy, której 
dopływem jest rzeka Gać. Jest ono czwartym pod 
względem wielkości jeziorem tego Pojezierza. Iławskie 
jest częścią składową podprowincji Pojezierza 
Południowobałtyckiego (314), Prowincji NiŜu 
Środkowoeuropejskiego (31), Pozaalpejskiej Europy 
Środkowej (Kondracki, 1998). Współrzędne rezerwatu 
wynoszą 53o32’-34’; 19o 28’-31’ (MGPiB, 1991). 
 Według podziału geobotanicznego W. Szafera i B. 
Pawłowskiego (w: Kondracki 1978) rezerwat znajduje się 
w Dziale Bałtyckim (A), Poddziału Pas Równin 
Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich (A1), Krainy 
Pojezierze Pomorskie (5) w Okręgu Iławskim (d). 
 W klasyfikacji krajobrazów naturalnych (Kondracki, 
1998) jezioro znajduje się w krajobrazie młodoglacjalnym, 
sandrowym pojeziernym, graniczącym z pagórkowatym 
pojeziernym od zachodu. Lasy naleŜą do Krainy 
Mazursko-Podlaskiej. 
 Rezerwat oddalony jest od stolicy województwa - miasta 
Olsztyn 77 km, od siedziby powiatu i gminy i nadleśnictwa - 
Iławy 6 km. Od siedziby Leśnictwa Karaś - 1,5 km. 
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 Granice rezerwatu przebiegają wzdłuŜ rowu 
własnościowego oddzielającego rezerwat od gruntów 
prywatnych właścicieli. Rów okalający rezerwat od 
wschodu i południowego wschodu jest płytki, częściowo 
zarośnięty i suchy, od południowego zachodu i zachodu, 
aŜ do gruntów leśnych na północnym zachodzie jest 
wyraźny i w większości wypełniony wodą. Na terenach 
leśnych północnej części rezerwatu granica jest słabo 
zaznaczona, gdyŜ rowu tam brak.  
 Grunty otaczające rezerwat od wschodu, południa i 
zachodu są własnością prywatną rolników z przyległych wsi 
kolejno: Wikielec, Karaś, Szeplerzyzna, Wonna, 
Szwarcenowo i Skarszewo. Są to grunty rolne. W 
bezpośrednim sąsiedztwie występują nieduŜe 
powierzchniowo ekstensywnie uŜytkowane łąki i pastwiska. 
Od północy graniczy rezerwat z lasami leśnictwa Karaś, 
nadleśnictwa Iława. 

Ekstensywna gospodarka rolna prowadzona w zlewni 
jeziora w małym stopniu zagraŜa spływem biogenów do 
jeziora. Jedynym duŜym zakładem produkcyjnym oddalonym 
ok. 1 km od rezerwatu jest chłodnia między Karasiem i 
Szeplerzyzną. Jest to nowoczesny zakład, o uregulowanej 
gospodarce ściekowej (kolektor zakładu odprowadza ścieki 
do oczyszczalni w Iławie). Natomiast usytuowanie fermy i 
ubojni drobiu oraz składowanie odpadów poeksploatacyjnych 
(sterty piór itp.) w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu grozi 
jego zanieczyszczeniem. 
 Z uwagi na nieprzystępność tworzących się siedlisk 
lądowych rezerwat nie posiada infrastruktury 
komunikacyjnej. 
 

1.7. Dotychczasowa ochrona i ocena wykonania 
poprzedniego planu ochrony 
 

Rezerwat „Jezioro Karaś” nie miał dotychczas 
opracowanego planu ochrony. Jak wynika z dostępnych, 
bardzo skąpych materiałów, nie ma on takŜe jasno 
określonej, całościowej koncepcji ochrony. Zarządzenie 
powołujące rezerwat przedstawia jedynie ogólnie cel 
utworzenia rezerwatu. Jest nim zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych zarastającego jeziora wraz z 
otaczającymi je bagnami jako miejscami lęgowymi 
wodnego i błotnego ptactwa. 

Rozproszone, trudnodostępne informacje o przeszłości 
rezerwatu oraz brak prowadzonej kroniki chronionego 
obiektu nie pozwalają na poznanie i ocenę skutków 
wszystkich zaistniałych zdarzeń. Nieco informacji na ten 
temat dostarcza plan urządzania rezerwatu częściowego 
„Jezioro Karaś” na lata 1987-1996. We wcześniejszym - 
poprzedzającym wymieniony plan - dziesięcioleciu, 
wykonywano w rezerwacie, w ramach zabiegów 
hodowlanych, cięcia pielęgnacyjne, tj. trzebieŜe i cięcia 
sanitarne na powierzchni ok. 55 ha. Pozyskano przy tym 
200 m3 drewna. Pielęgnacją objęto równieŜ 2 młodniki o 
powierzchni 6,11 ha. Cięcia były prowadzone głównie w 
brzegowych partiach rezerwatu. Na kolejne 10-lecie 
(1.01.1987. do 31.12.1996 r.) planowane były w lasach 
rezerwatu czyszczenia i trzebieŜe, w tym selekcyjne, na 
powierzchni 238,73 ha z przewidywanym pozyskaniem 969 
m3 grubizny i 313 m3 drobnicy. O zakresie wykonanych 
zabiegów brak jest adnotacji w planie hodowli lasu. 

Sporo informacji o formach i zakresie ingerencji w 
przyrodę rezerwatu dostarcza porównanie jego stanu z 
okresu tworzenia (lata 1954-1958) z obecnym obrazem 
niektórych elementów przyrody. I tak w latach 50. 
zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe zajmowały wówczas 
powierzchnię 113,86 ha. Koncentrowały się w obrębie 
brzegowych partii rezerwatu (w strefie o róŜnej szerokości) 
wokół prawie całego kompleksu torfowiskowo-wodnego 
(Młynek i in. 1958). Pod koniec lat 80. roślinność 

pastwiskowa zajmowała zaledwie 1,21 ha (Plan Urządzania 
Rezerwatu „Jezioro Karaś” na okres od 1.01.1987. do 
31.12.1996 r.). Inaczej jest z lasami; według wymienionych 
źródeł, przed prawie 50 laty zajmowały one powierzchnię 
zaledwie 12,15 ha, podczas gdy przed końcem lat 80. ich 
obszar wynosił aŜ 238,73ha. Z powyŜszego porównania 
wynika, Ŝe łąki - niegdyś istotny powierzchniowo składnik 
roślinności rezerwatu - znajdują się dzisiaj w zaniku. Ich 
miejsce zajęły, kilkudziesięcioletnie juŜ dzisiaj, lasy. Na 
obrzeŜach powstały one częściowo z samorzutnego 
obsiewu, częściowo zaś z nasadzeń, a w torfowiskowej 
części rezerwatu z przekształcenia się innych zbiorowisk w 
fitocenozy leśne.  

Powstanie wokół rezerwatu pasa stosunkowo 
wysokich drzewostanów (głównie z brzozą, olszą i osiką) 
jest zjawiskiem korzystnym. Chroni on w pewnym zakresie 
torfowiska i jezioro przed negatywnymi wpływami 
otoczenia; rezerwat nie posiada otuliny i graniczy 
bezpośrednio z terenami rolniczymi. Błędem w trakcie 
prowadzenia zalesień było wprowadzanie na Ŝyzne 
siedliska poolsowe obcych tu siedliskowo drzew: sosny i 
świerka. Zwiększenie powierzchni leśnej rezerwatu 
kosztem łąk przyczyniło się niewątpliwie do zuboŜenia 
fauny i flory rezerwatu w gatunki związane z trawiastymi 
biocenozami” (zał. Nr 4). 
Pod koniec lat 60-tych odnowiono trzy rowy melioracyjne w 
północnej części bagien. Ich zadaniem najprawdopodobniej 
było odprowadzanie wody z terenów leśnych i rolniczych 
sąsiadujących z rezerwatem do jeziora. Z biegiem czasu 
rowy te uległy zarośnięciu, jednak w lipcu 1994 roku dwa z 
nich ponownie odnowiono. Działania te niewątpliwie 
przyczyniły się do zmiany stosunków wodnych tego 
fragmentu torfowiska i doprowadziły do jego uŜyźniania 
(zał. Nr 4). Zmieniło to kierunek i tempo sukcesji roślinności, 
a przez to wywołało zmiany w ugrupowaniach ptaków. 
Dodatkowo odnowione szerokie rowy stanowiły barierę w 
przemieszczaniu się duŜych ssaków. 
 Mimo braku planu ochrony dla rezerwatu ptaki były w 
centrum zainteresowania kolejnych Wojewódzkich 
Konserwatorów Przyrody. J. Panfil jak i R. Klarowski oraz 
S. Dąbrowski odwiedzali rezerwat, prowadzili uczestników 
międzynarodowych sympozjów ornitologicznych nad 
jezioro. Sami równieŜ prowadzili obserwacje (Panfil, 1961; 
Klarowski, 1978). Zatrudnionym straŜnikom rezerwatu - J. 
Kułakowskiemu i A. Grzesiukowi zlecali prowadzenie 
obserwacji ptaków podsumowanymi sprawozdaniami. Im 
to zawdzięcza się stwierdzenia faunistyczne z okresów, 
gdy nie prowadzono badań.  

Brak jednak pełnych opracowań faunistycznych 
pochodzących z wcześniejszych lat uniemoŜliwia ocenę 
skuteczności działań ochroniarskich prowadzonych na 
terenie rezerwatu.  
 

1.8. Ocena zagroŜeń i stanu naturalności rezerwatu 
 

Rezerwat usytuowany jest w rolniczym krajobrazie i 
poza niewielkimi fragmentami, które stykają z lasami 
graniczy bądź to z uŜytkami zielonymi bądź teŜ polami 
uprawnymi. Sąsiedztwo to, przy braku otuliny, stwarza 
róŜnorodne zagroŜenia dla ekologicznych układów w 
rezerwacie. 

Charakter rezerwatu stwarza moŜliwość wystąpienia 
wielu kategorii zagroŜeń. Jedne z nich dotyczą 
zachowania siedlisk w rezerwacie, drugie obejmują 
zagroŜenia dla zwierząt chronionych. 
ZagroŜenia antropogeniczne 
  1. zagroŜenia wynikające z sąsiedztwa gruntów rolnych: 

- powierzchniowe spływy wód uŜyźnionych w wyniku 
stosowania nawoŜenia mineralnego i organicznego, 
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- odprowadzanie do rezerwatu wód z odwadnianych 
uŜytków zielonych oraz pól; we wschodniej części 
rezerwatu wykopano w ostatnim czasie, rów 
przecinający fragment chronionego obiektu,  

- tworzenie w formie niezorganizowanej wodopojów i 
przepędzanie bydła, 

  2. zagroŜenia z strony sąsiedztwa zakładów gospodarczych: 
- składowanie w bezpośrednim sąsiedztwie 

rezerwatu róŜnego rodzaju odpadów, np. piór 
ptasich po uboju drobiu, 

  3. zagroŜenia powodowane bezpośrednią, 
niekontrolowaną działalnością człowieka w rezerwacie: 
- stosowanie przez rybaków nieodpowiednich 

narzędzi połowowych (sprzętu ciągnionego) i 
eksploatacji w okresie lęgowym, 

- prowadzenie eksploatacji - cięć odsłaniających i 
trzebieŜy w zadrzewieniach bagiennych 

  4. zagroŜenia zmian w stosunkach wodnych w zlewni: 
- zmiana poziomu lustra wody w jeziorze przez 

uszkodzenie zastawki, 
- zmniejszenia retencji jeziora przez m.in. 

udroŜnienie istniejących rowów w rezerwacie, 
- spowodowanie zmian poziomu wód gruntowych 

przez przeprowadzanie melioracji w otoczeniu 
rezerwatu, 

ZagroŜenia dla zwierząt chronionych w rezerwacie 
  1. nadmierny wzrost liczebności drapieŜników z 

psowatych (jenot) i łasicowatych (norka amerykańska), 
  2. niepokojenie ptaków w szuwarach i na wyspach przez 

rybaków oraz kłusowników. 
  
Wśród wyŜej wymienionych zagroŜeń na pierwsze miejsce 
wysuwa się niebezpieczeństwo naruszenia reŜimu 
wodnego, który ma tu decydujące znaczenie dla 
funkcjonowania ekosystemów i moŜe stać się przyczyną 
bardzo róŜnych, trudnych do przewidzenia zmian. 

 
2. SZCZEGÓŁOWY OPERAT OCHRONY 

 
2.1. Charakterystyka hydrogeologiczna (E. Chuć) 

 
 Jezioro wypełnia obniŜenie pojezierne na utworach 
zastoiskowych pochodzenia jeziornego okresu 
holoceńskiego. Są to gytie, torfy, piaski pylaste, pyły i 
namuły piaszczyste, których łączne miąŜszości w strefie 
obniŜenia osiągają 2-3 m, a na zachodnim i północno-
zachodnim brzegu jeziora do 10-12 m miąŜszości. 
Holoceńskie utwory zastoiskowe zalegają na podłoŜu 
gliniastym o grubości od 15-45 m. Pod gliną morenową 
znajduje się pierwsza 35-40 metrowa warstwa utworów 
piaszczysto-Ŝwirowych. PoniŜej do głębokości spągu 
utworów czwartorzędowych tj. do 200 m przewaŜają gliny 
morenowe. 

Jezioro jest zasilane wyłącznie wodami opadowymi i 
spływowymi do jeziora. Pierwszy horyzont wód 
gruntowych ogranicza się do zalegania na słabo 
przepuszczalnych, zawodnionych utworach zastoiskowych 
- gytii, piasków pylastych, mułków i torfów. Brak 
podziemnego zasilania i znaczne ograniczenie infiltracji 
wód opadowych powodują, Ŝe poziom wody w jeziorze i w 
otaczających terenach bagiennych zmienia się w 
poszczególnych latach i w miesiącach w ciągu roku.  
 

2.2. Studium hydrologiczno-melioracyjne (K. Rydel & 
J. Lewczuk) 
 

Wahania poziomu wody i zmieniająca się stąd 
wielkość powierzchni jeziora miały decydujący wpływ na 
szybkość procesów zarastania i zmiany jego siedlisk, 

będąc teŜ od lat przyczyną sporów z właścicielami 
uŜytków rolnych otaczających rezerwat.  

Stąd troska właścicieli jak i Ministerstwa Leśnictwa 
przy tworzeniu rezerwatu skupiała się na spowolnieniu 
procesów wkraczania roślinności lądowej, przez 
zwiększenie retencji wody na jeziorze i uregulowaniu 
stosunków wodnych rezerwatu. Pewną regulację poziomu 
wody miała umoŜliwić kaskada z zastawką na rzece Gać, 
jedynym wypływie wody z jeziora. Zastawka pełniła swą 
funkcję juŜ w latach międzywojennych. Z chwilą 
utworzenia rezerwatu ustalono minimalny poziom wody na 
kaskadzie wynoszący 98,60 m. n.p.m. Obecnie drewniany 
stopień wodny na rzece Gać o przelewie trapezowym ma 
szerokość przy dnie 4,0 m, nachylenie skarp 1:1, 
współczynnik dławienia bocznego 0,9 i rzędną progu 
98,45 m. 300-metrowy odcinek rzeki między stopniem 
wodnym daje spiętrzenie około 10 cm. Tak więc przy 
najniŜszym stanie wody spiętrzenie wody na jeziorze (przy 
przepływie QNT = 0,06 m3/sek) wyniesie 98,59 m, a przy 
wysokim 98,99 m (zał. Nr 2, str. 7-8).  

Przy takim ustaleniu stosunków wodnych na jeziorze 
nadal jest otwarty problem wpływu jeziora na otaczające 
je grunty. Niestety, w chwili utworzenia rezerwatu nie 
utworzono wokół niego otuliny. Ze względu na daleko 
odbiegające charakterem fizjograficznym otoczenie 
rolnicze, i związaną z tym antropopresją, otulina taka 
zabezpieczyłaby rezerwat przed wieloma sytuacjami 
konfliktowymi. W latach 80-tych szukano sposobów 
uniezaleŜnienia się od ujemnych wpływów wysokich 
stanów wód na jeziorze przez przeprowadzenie melioracji 
w otaczających gruntach po zachodniej stronie jeziora.  

Aktualne badania K. Rydla i J. Lewczuka do planu 
ochrony, jak wcześniejsze ekspertyzy „BIPROMEL’u” 
(1991) oraz opinia prof. Pawłata, zgodnie potwierdzają 
brak celowości i opłacalności jakichkolwiek przedsięwzięć 
melioracyjnych na tych gruntach. Projekty melioracyjne 
bowiem zakładały likwidację 68 śródpolnych i śródleśnych 
zbiorników wodnych, które są regulatorem obiegu wody, 
barierą biogeochemiczną dla terenów rolniczych i dla 
jeziora Karaś. Odwadnianie uŜytków zielonych bez 
nawodnień prowadzi do nieodwracalnych procesów 
murszenia torfów przyspieszając tym samym degradację 
środowiska (BIPROMEL, 1991).  

Stąd słuszny wniosek o konieczności stworzenia 
otuliny wokół rezerwatu, obejmującej szczególnie tereny 
zalewane okresowo przy wysokim stanie wody na 
jeziorze. Pas ochronny wokół rezerwatu, obejmujący 
tereny znajdujące się poniŜej warstwicy 99,50 m npm, 
będzie jednak wymagał wykonania operatu 
wywłaszczeniowego. Wstępny wykaz 32 działek o 
powierzchni 24 ha na terenach cofki wodnej, z podziałem 
na poszczególne gminy znajduje się w zał. Nr 2 obecnego 
planu. UŜytkownicy tego terenu wykazują bardzo 
powściągliwe zainteresowanie melioracjami, zdając sobie 
sprawę z kosztów i ewentualnych efektów gospodarczych 
inwestycji. MoŜe to być dobrą kartą przetargową przy 
wykupie działek przez Skarb Państwa.  
 

2.3. Szata roślinna 
 

2.3.1. Roślinność wodna jeziora i pobrzeŜy (J. 
Dziedzic) 
  

Jezioro Karaś tworzy obecnie dwa oddzielne akweny, 
na których występowały zespoły hydrofitów i szuwarów. 
Ciekawszym, o bardziej urozmaiconej roślinności 
podwodnej okazał się zbiornik południowy. 
 Załączone opracowanie jest podsumowaniem 
wnikliwych badań (105 zdjęć fitosocjologicznych). 
Zidentyfikowano fitocenozy 9 zespołów hydrofitów i 9 
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szuwarowych, ponadto 2 zbiorowiska syntaksonomiczne. 
Wśród „6 zespołów ramienicowych uczestniczyło 10 
gatunków ramienic, stanowiąc zbiór obecnie bardzo 
rzadko w jeziorach spotykany ...” „poniewaŜ aŜ 7 
gatunków znajduje się w rejestrze Czerwonej Księgi 
glonów zagroŜonych w Polsce” a wśród nich „najrzadziej 
notowana ... ramienica wielokolczasta (Chara 
polyacantha), której zbiorowiska znane są jeszcze tylko z 
dwóch jezior Polski” (zał. Nr 3, ryc.6). Stawia to jezioro 
Karaś w czołówce jezior Polski.  
 Rośliny naczyniowe budowały fitocenozy trzech 
zespołów, z których rzadko spotykana w jeziorach jezierza 
morska Najas marina budowała rozległe płaty własnego 
zbiorowiska. W fitocenozach szuwarów najrzadsze 
zbiorowisko budował oczeret Tabernemontana 
Schoenoplectus tabermaemontani. Stwierdzono równieŜ 
występowanie 11 gatunków rzadkich i chronionych. 
 

2.3.2. Flora i roślinność rzeczywista lądowej części 
rezerwatu (R. Markowski, K. śółkoś, J. Bloch) 
 
 Na terenie rezerwatu „Jezioro Karaś” zanotowano 
występowanie 342 gatunków roślin naczyniowych. 
Stanowi to blisko 40% (38,2%) roślin naczyniowych 
stwierdzonych na Pojezierzu Iławskim. Nie jest to 
prawdopodobnie pełna lista, zwłaszcza w odniesieniu do 
gatunków o niewielkiej liczbie stanowisk. Omawianą 
lokalną florę moŜna określić jako dość bogatą. 
 Ze względu na rolę przestrzenną roślin oraz fizjonomię w 
obrębie rezerwatu wyróŜnić moŜna co najmniej trzy obszary 
charakteryzujące się odmienną florą. WzdłuŜ granic 
rezerwatu wyodrębnia się wąska strefa obwodowa, na którą 
składają się fitocenozy leśnego zbiorowiska zastępczego, 
najczęściej z osiką, olszą i brzozą omszoną w drzewostanie 
oraz antropogeniczne, wysokie zarośla wierzbowe i 
niskopienne lasy z dominacją wierzb. Na swoisty wygląd 
runa tych zbiorowisk wpływają dominujące tu nitrofity, 
najczęściej: Urtica dioica, Rubus caesius, R. idaeus i 
miejscami Calamagrostis canescens. Przestrzennie łączą się 
z tą strefą Ŝyzne olsy. Omawiane brzegowe partie rezerwatu 
odznaczają się florystycznym bogactwem, w tym obecnością 
leśnych gatunków z Ŝyznych lasów liściastych. Kolejny, 
rozległy i swoisty obszar florystyczny, usytuowany przy 
zachodnim, północno-zachodnim i południowo-wschodnim 
brzegu jeziora, tworzą torfowiska leśne, zaroślowe oraz 
mszarne (głównie ze specyficznym przejściowo-
torfowiskowym, minerotroficznym mszarem z Phragmites 
australis). DuŜą rolę przestrzenną odgrywa tu brzoza, 
wierzba szara i miejscami olsza, a z roślin zielnych 
rozpowszechnione są wszędzie trzcina Phragmites australis, 
nerecznica błotna Thelypteris palustris i trzcinnik lancetowaty 
Calamagrostis canescens. W tej części rezerwatu znajdują 
się stanowiska szeregu rzadkich składników flory. Trzeci 
obszar florystyczny stanowią obie części jeziora Karaś z florą 
wodną obrzeŜone szuwarami, głównie trzcinowym i 
nerecznicowym, które wraz z zaroślami łozowymi zajmują 
takŜe malownicze wyspy w południowo-zachodniej części 
akwenu i w północno-wschodniej jego części. 
 Flora rezerwatu wykazuje nieprzeciętne wartości 
przyrodnicze ze względu na nagromadzenie gatunków 
rzadkich i z innych powodów interesujących.  

Wyjątkowo liczną populacją lokalną odznacza się tu 
Dryopteris cristata. 
 Stan zachowania flory rezerwatu jest zróŜnicowany. W 
obrębie obszaru torfowiskowego i jeziora jest ona w pełni 
naturalna; udział gatunków geograficznie obcych oraz 
nieswoistych dla występujących tu równieŜ naturalnych 
zbiorowisk roślinnych jest niewielki. Z kolei flora brzegowych 
partii chronionego obiektu wykazuje cechy zniekształceń 
antropogenicznych. Określić ją moŜna jako półnaturalną, co 

wiąŜe się z długotrwałym i zmiennym uŜytkowaniem terenu. 
Jej zsynantropizowanie uwidacznia się poprzez liczne 
miejscami występowanie antropofitów, tj. roślin geograficznie 
obcych. Są to przede wszystkim niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora i nawłoć późna Solidago gigantea. W 
skali lokalnej gatunki te mają status hemiagriofitów, tj. obcych 
geograficznie roślin zadomowionych w zbiorowiskach 
półnaturalnych. Do tej kategorii moŜna zaliczyć takŜe klon 
jesionolistny oraz niektóre rodzime gatunki drzew, znajdujące 
się tutaj poza naturalnym zasięgiem, tj. lipę szerokolistną i 
świerka; są one jednak znacznie mniej częste. W sumie w 
granicach rezerwatu zanotowano jedynie 11 taksonów 
obcego pochodzenia. 
 

2.3.3. Lasy (L. Woźnica) 
  
Powierzchnia leśna rezerwatu wynosi 307,69 ha. Są to 
drzewostany w róŜnych fazach procesów zarastania jeziora 
od zarośli wierzbowych Salicetum pentandrae cinereae do 
zbiorowisk klimaksowych terenów bagiennych - olsów 
porzeczkowych i torfowcowych. Głównym gatunkiem 
drzewostanotwórczym jest brzoza omszona Betula 
pubescens. 
 

2.4. Fauna (R. Krupa, L. Kleinschmidt, M. Krupa) 
 

2.4.1 Awifauna rezerwatu 
 
Ptaki l ęgowe 
Ptaki zbiorowisk szuwarowych porastających brzegi i 
wyspy jeziora 

W sumie w latach 1991 - 93 w zespołach szuwarowych 
stwierdzono lęgi 53 gatunków ptaków, w tym 27 gatunków 
Non-Passeriformes, spośród których w tym okresie 
zdecydowanie dominowała mewa śmieszka, a do 
dominantów naleŜały ponadto: wodnik, krzyŜówka, gęś 
gęgawa, perkoz dwuczuby, łyska, głowienka, czernica i 
łabędź niemy. Większość omawianych ptaków gniazdowała 
w tym okresie na akwenie północnym. Na pewno miała na 
to wpływ obecność na tym akwenie kolonii mew śmieszek, 
w której szczególnie licznie gniazdowały perkozy, kaczki 
właściwe i grąŜyce. W 1994 roku znikła kolonia mewy 
śmieszki i od 1995 roku obserwowano jedynie niewielkie 
stada Ŝerujących śmieszek, które nie podejmowały prób 
gniazdowania. Niewątpliwie zniknięcie kolonii przyczyniło 
się do zaniechania lęgów przez związanego z koloniami 
mew zausznika i obniŜenia liczeb-ności pozostałych 
perkozów, a prawdopodobnie takŜe do obniŜenia 
liczebności kaczek właściwych. 

W latach 1999 - 2000 w zespołach szuwarowych 
stwierdzono lęgi zaledwie 15 gatunków Non-
Passeriformes. Liczebność ptaków na obu akwenach w 
obu sezonach wynosiła średnio 80,5 par, a do 
dominantów naleŜały: krzyŜówka, głowienka, czernica, 
perkoz dwuczuby, bąk, gęś gęgawa i błotniak stawowy.  
 Z ptaków wróblowatych notowanych podczas liczeń 
transektowych w szuwarze trzcinowym zdecydowanie 
dominował trzcinniczek. Na uwagę zasługuje równieŜ 
wysokie zagęszczenie trzciniaka. 
Podczas liczeń transektowych w tym siedlisku stwierdzono 
najwyŜsze zagęszczenie ptaków spośród wszystkich 
biotopów rezerwatu (247,3 par lęgowych /10 ha). 

W inicjalnym stadium szuwaru narecznicowo - 
trzcinowego do dominantów naleŜały: rokitniczka, 
brzęczka, potrzos i podróŜniczek, stanowiąc 76,8% 
populacji lęgowej ptaków tego zbiorowiska. Wysoka 
liczebność podróŜniczka była związana z występowaniem 
krzewów wierzbowych i bliskością brzezin mszarnych. 
Zagęszczenie wynosiło 90,7 par lęgowych / 10 ha. 
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W dojrzałym stadium szuwaru narecznicowo - 
trzcinowego dominującymi gatunkami były rokitniczka, 
podróŜniczek, piecuszek, brzęczka, świerszczak i potrzos 
stanowiąc 76,3% wszystkich par lęgowych.  
Ptaki zbiorowisk zaroślowych i niskopiennych lasów 
wierzbowych 
 Podczas liczeń transektowych w łozowiskach 
tworzących ekoton z szuwarem narecznicowo - 
trzcinowym w 1992 roku dominantami były: piecuszek, 
podróŜniczek, rokitniczka, trznadel i świergotek drzewny, 
stanowiąc 70,7% całego ugrupowania ptaków lęgowych.  

Na powierzchni próbnej w łozowisku Salicetum 
pentandro - cinereae w latach 1997 - 1998 zagęszczenie 
wynosiło 97,8 par/10 ha. Do grupy dominantów naleŜały: 
piecuszek, potrzos, rokitniczka, podróŜniczek, kos i 
piegŜa, stanowiąc 73,6% ugrupowania.  
 
Ptaki brzezin 

Ptaki brzezin badano w latach 1991 - 1993 na dwóch 
powierzchniach próbnych „B” i „D”. Trzecia powierzchnia 
„A” obejmowała brzeziny mszarne z elementami 
dojrzałego stadium szuwaru narecznicowo - trzcinowego. 
Na wszystkich powierzchniach stwierdzono podobne 
zagęszczenia ptaków lęgowych od 65,4 do 67,0 par /10 
ha, jednak wyraźnie róŜniły się liczbą gniazdujących 
gatunków (tab. 6, 7 i 9). Na powierzchniach „A” i „B” 
wielkości te były zbliŜone (18 i 15 gatunków), natomiast na 
powierzchni „D” stwierdzono ich 27. 

Na obu powierzchniach próbnych, obejmujących 
wyłącznie brzeziny, do dominantów naleŜały piecuszek, 
podróŜniczek, trznadel i świergotek drzewny, przy czym 
naleŜy podkreślić naddominację piecuszka.  

W latach 1997 - 1998 na powierzchni próbnej „G” 
zagęszczenie wynosiło 66,1 pary /10 ha. Dominowały 4 
gatunki: piecuszek, potrzos, świergotek drzewny i 
rokitniczka, o łącznym udziale 68,6%.  

W 1999 roku powtórzono liczenia na powierzchni „D”. 
Zagęszczenie wynosiło 67,5 pary /10 ha (tab. 6). Do 
dominantów naleŜały tylko 3 gatunki: piecuszek, 
rokitniczka i potrzos, stanowiąc 62,3% ugrupowania. W 
porównaniu z wynikami badań wcześniejszych zwraca 
uwagę spadek dominacji podróŜniczka, trznadla i 
świergotka drzewnego, a więc gatunków uznanych za 
charakterystyczne dla brzezin mszarnych. Wzrósł 
natomiast udział gatunków szuwarów takich jak rokitniczka 
i potrzos.  
 Ugrupowanie ptaków brzezin bagiennych 
charakteryzuje naddominacja piecuszka oraz występowanie 
wśród dominantów podróŜniczka, oraz obecność 
świergotka drzewnego i trznadla, a takŜe znaczny udział 
gatunków szuwarowych (bekas kszyk, rokitniczka, potrzos, 
brzęczka, świerszczak), co odróŜnia je od olsów.  
 
Ptaki olsów oraz leśnych zbiorowisk zastępczych na 
siedliskach dawnych olsów 

W tym zespole roślinnym załoŜona została 
powierzchnia próbna „C”. Obejmowała ona leśne 
zbiorowisko zastępcze na siedlisku olsu połoŜone na 
wschodnim brzegu jeziora. Stwierdzono występowanie 31 
gatunków, z tego 26 lęgowych w zagęszczeniu  
89,1 par/10 ha. Dominantami były: pokrzewka 
czarnołbista, zięba, pierwiosnek, zaganiacz i świstunka 
leśna, stanowiąc 56,1% całego ugrupowania.  

W 1992 roku prowadzone były liczenia transektowe w 
olsach porzeczkowych i torfowcowych brzegu północnego 
i zachodniego. W zbiorowiskach tych stwierdzono 18 
gatunków ptaków lęgowych, a do dominantów naleŜały: 
pierwiosnek, piecuszek, trznadel, drozd śpiewak, bogatka 
oraz pokrzewka czarnołbista (61,2% ugrupowania). Skład 
gatunkowy ptaków tego siedliska jest bardzo 

zróŜnicowany. Ugrupowanie to odróŜnia od awifauny 
innych siedlisk rezerwatu dominacja pokrzewki 
czarnołbistej i pierwiosnka.  
 
Ptaki obrzeŜa rezerwatu - ekotonu lasów bagiennych z 
pastwiskami 

Ugrupowanie ptaków obrzeŜy rezerwatu badano 
metodą transektową. WyróŜnia je wysoka dominacja 
trznadla i duŜe zagęszczenie par lęgowych.  
 
Ptaki niel ęgowe 
Ptaki koczujące na jeziorze w okresie lęgowym i 
polęgowym 
 W latach 1990 - 2000 co roku z ptaków nielęgowych 
najliczniej występował łabędź. Jego stada zaczynały 
gromadzić się na jeziorze juŜ na początku okresu 
lęgowego, z gwałtownym wzrostem liczebności na 
początku lipca, osiągając liczbę od 239 w 1992 do 591 
ptaków w 1991 roku. Drugim co do liczebności gatunkiem 
tworzącym nielęgowe stada na jeziorze była łyska. 
Gromadzenie się łysek rozpoczynało się później, na 
przełomie czerwca i lipca. Wielkość stad łysek w 
poszczególnych latach badań była zróŜnicowana i wahała 
się od 120 w 1993 roku do 400 ptaków w 1992 roku. Mniej 
licznie w tym okresie przebywały na zbiorniku pierzące się 
samce krzyŜówki - od 56 ptaków w 1991 do 95 ptaków w 
1992 roku. Co roku widywano teŜ stada nielęgowych gęsi 
gęgawych - od 11 do 20 ptaków. Większe stada krakw i 
cyraneczek, liczące po 50 ptaków, odnotowano jedynie w 
1990 roku. W pozostałych latach pierzących się 
cyraneczek nie obserwowano, natomiast krakwy 
występowały bardzo nielicznie będąc gatunkiem 
uzupełniającym w tym ugrupowaniu. Podobnie nielicznie 
występowały: płaskonos, głowienka, czernica i błotniak 
stawowy oraz gatunki zalatujące: czapla siwa, kormoran, 
rybitwa czarna i mewa srebrzysta.  
 Z uwagi na liczebność i czas przebywania tego 
ugrupowania ptaków na zbiorniku moŜna stwierdzić, Ŝe 
jego rola w ekosystemie jeziornym jest nie mniej waŜna 
niŜ rola ptaków lęgowych. W ugrupowaniu zdecydowanie 
przewaŜają fitofagi (łabędź, łyska, gęś gęgawa), a poza 
nimi znaczący udział mają bentofagi cedzące (głównie 
krzyŜówka). 
 
Ptaki okresów migracyjnych 

W okresie wędrówek wiosennych na jeziorze Karaś w 
latach 1991 - 1993 stwierdzono 23 gatunki ptaków 
wodnych. Zdecydowanie dominował w tym okresie świstun 
stanowiąc 39,0% wszystkich obserwowanych ptaków. 
Wysoki udział w dominacji (6 - 10%) miały równieŜ: łyska, 
czernica, gęś gęgawa, krzyŜówka, głowienka i łabędź 
niemy. Te gatunki stwierdzane były regularnie, stanowiąc, 
łącznie ze świstunem 80,78% populacji ptaków 
przebywających na jeziorze w okresie wiosennym. 

W latach 1991-1993 w trakcie przelotu jesiennego 
stwierdzono na jeziorze Karaś 26 gatunków ptaków 
wodnych, z których zaledwie 3 występowały regularnie. 
Były to: łyska, łabędź niemy i krzyŜówka, które wraz z 
gęsią gęgawą i krakwą dominowały w tym ugrupowaniu, 
stanowiąc 88,83% wszystkich obserwowanych ptaków. 
NaleŜy zaznaczyć, iŜ zdecydowanym dominantem była 
łyska: 45,86%. 

Prowadzone w latach 1994 - 2000 kontrolne liczenia 
ptaków przebywających na jeziorze podczas migracji 
potwierdzają intensywne wykorzystywanie go podczas 
wędrówek. Na uwagę zasługuje fakt wzrostu liczebności 
stad głowienki w czasie przelotu jesiennego, 
obserwowano stada liczące maksymalnie 178 ptaków w 
1999 roku i 157 ptaków w 2000 roku. 
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2.4.2. Teriofauna rezerwatu 
 
 Łącznie w rezerwacie odnotowano obecność 29 
gatunków ssaków. Na podstawie pracy Pucka i 
Raczyńskiego (1983) ustalono, Ŝe na terenie rezerwatu 
bytuje stale lub okresowo 75% teriofauny (bez 
uwzględnienia nietoperzy) Pojezierza Iławskiego oraz 
60% teriofauny Mazur. 

Ochronie całkowitej podlegają: kret, ryjówka 
aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, nocek 
rudy, gacek brunatny, wydra (umieszczona takŜe w 
Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek rzadki), 
gronostaj, łasica.  

Na początku badań piŜmak był gatunkiem pospolitym 
jednak stopniowo obserwowano spadek jego aktywności, 
a po raz ostatni słyszano go w 1993 roku. 

Nie jest znany okres pojawienia się norki w 
rezerwacie. Silny wzrost jej aktywności odnotowano na 
terenie rezerwatu na początku lat 90-tych.  W tym czasie 
często znajdowano ślady jej Ŝerowania. 

Na terenie rezerwatu występują liczne babrzyska i 
czochrowiska oraz wydeptane ścieŜki dzików. Ślady 
działalności dzików spotyka się takŜe poza rezerwatem, 
na sąsiadujących z nim łąkach i polach uprawnych. 

W przypadku wszystkich jeleniowatych ilości śladów 
występowania pozwalają wnioskować Ŝe są to gatunki 
bardzo liczne. Odgrywają istotną rolę strukturo-twórczą 
siedlisk torfowiskowych rezerwatu, głównie mszarów. 
Wydeptywane przez nie ścieŜki są chętnie 
wykorzystywane jako miejsca Ŝerowania przez liczne 
gatunki ptaków, m.in. kszyka i drozdowate, szczególnie 
podróŜniczka. Przygryzanie pędów wierzb, głównie przez 
łosia, obniŜa tempo sukcesji zbiorowisk zaroślowych. 
 

2.4.3. Herpetofauna rezerwatu 
  
W rezerwacie stwierdzono występowanie 11 gatunków 
płazów. śaby zielone: jeziorkowa, śmieszka i wodne 
objęte są częściową ochroną gatunkową, pozostałe 
gatunki płazów całkowitą ochroną gatunkową.  
Potencjalnie w siedliskach rezerwatu powinna jeszcze 
występować grzebiuszka ziemna, której prawdopodobne nie 
udało się wykryć. Wśród płazów cztery gatunki naleŜy uznać 
za bardzo liczne (tj. ropuchę szarą, Ŝaby: trawną, moczarową 
i jeziorkową). Zaobserwowano spadek liczebności Ŝaby 
trawnej w 1996 roku spowodowany długą zimą. 

Z gadów krajowych występują wszystkie te, dla 
których siedliska rezerwatu stwarzają dogodne warunki 
bytowania jednak liczna jest tylko jaszczurka Ŝyworodna 
Lacerta viviparus. Większość gatunków herpetofauny 
Karasia jest związanych z siedliskami torfowiskowymi w 
północnej i zachodniej części rezerwatu. 
 

2.4.4. Lepidopterofauna 
 
W obrębie rezerwatu Jezioro Karaś stwierdzono 81 

gatunków motyli reprezentujących 16 rodzin (odłowiono 
489 motyli z których oznaczono 425 okazów). Zarówno 
pod względem liczby gatunków jak i liczby oznaczonych 
osobników, najliczniej reprezentowana była rodzina 
miernikowców Geometridae.  
Występują tu gatunki wpisane do Czerwonej Księgi 
Zwierząt. Do gatunków naraŜonych na wyginięcie (V) 
naleŜą czerwończyk nieparek, paź królowej, fruczak 
trutniowiec, a do gatunków rzadkich (R) rojnik morfeusz, 
mieniak tęczowiec, rusałka Ŝałobnik i wietek gorczycznik. 
 
 
 
 

2.5. Podział przestrzenny i opis biochor 
  

Mozaikowy, nie pasowy układ struktur roślinnych 
części lądowej rezerwatu, ich duŜa liczebność i często 
niewielka powierzchnia uniemoŜliwia wydzielenie biochor. 
Ponadto przeprowadzanie zabiegów ochronnych w tak 
rozmieszczonych biochorach stałoby się wręcz 
niemoŜliwe z uwagi na utrudnienie ich lokalizacji w terenie 
jak i na dynamikę sukcesji. 
W związku z tym zadania ochronne i zagroŜenia 
zgrupowano w trzech obrębach ochronnych: 
  1) jezioro wraz z otaczającymi je szuwarami, 
  2) mszarno-torfowiskowy, 
  3) Zbiorowiska zastępcze na siedliskach dawnych olsów i 

zbiorowiska wydepczyskowe. 
 

Wydzielone w ten sposób obręby ochronne stanowią 
stosunkowo jednolity obszar pod względem zgrupowania 
zbiorowisk roślinnych i występujących w nich ugrupowań 
zwierząt. Podlegają one podobnym czynnikom 
wywierającym na nie wpływ, zarówno zagroŜeniom jak i 
zabiegom ochronnym (tab. 1). Ich rozmieszczenie ilustruje 
załączona mapa (ryc. 2). 
 
Tabela 1.Zestawienie powierzchni obrębów ochronnych 

 
Obręb 

ochronny 

Pow. 
obrębu 
w ha 

Zbiorowiska roślinne wchodzące w 
skład obrębu ochronnego 

ZagroŜenia i 
elementy 

niepoŜądane 

Zalecenia i 
zadania do 
wykonania 

I. jezioro 
wraz z 
otaczającymi 
je szuwarami 

360,0  
w tym 
274,0 
lustra 
wody 

Zbiorowiska szuwarowe z klasy 
Phragmitetea i mszarne z klasy 
Scheuchzerio-Caricetea fuscae: 
- szuwar trzcinowy Phragmitetum 
communis w postaci lądowej 

- szuwar pałki wąskolistnej 
Typhetum angustifoliae 

- szuwar nerecznicowo-trzcinowy 
Thelypteridi-Phragmitetum  

Zbiorowiska hydrofitów z klas 
Charetea i Potamogenetea 

Antropopresja - 
kłusownictwo i 
niszczenie łąk 
podwodnych 
rybackim 
sprzętem 
ciągnionym; 
presja 
drapieŜników - 
jenota i norki 
amerykańskiej 

Stosowanie 
sprzętu 
łownego 
stawnego 
dopiero od 1 
lipca; 
zwalczanie 
kłusownictwa 

II. mszarno-
torfowiskowy 

404,5 Zbiorowiska szuwarowe z klasy 
Phragmitetea i mszarne z klasy 
Scheuchzerio-Caricetea fuscae: 
- szuwar nerecznicowo-trzcinowy 

Thelypteridi-Phragmitetum 
- mszar przejściowotorfowiskowy z 

trzciną Phragmites australis  
- zespół turzycy sztywnej 

Caricetum elatae 
Zbiorowiska zaroślowe i 
niskopienne lasy wierzbowe: 
- zarośla łozowe i niskopienny las 
wierzbowy w postaci 
półnaturalnej 

- naturalne łozowiska Salicetum 
pentandro-cinereae  

Brzeziny: 
- brzezina mszarna ze związku 
Alnion glutinosae  
- zbiorowisko przejściowe między 

brzeziną mszarną a borem 
bagiennym  

- zarośla wierzby rokity Betulo-
Salicetum repentis  

Olsy: 
- ols torfowcowy Sphagno 

squarrosi-Alnetum  
- ols porzeczkowy Ribo nigri-

Alnetum 

Zmiany poziomu 
lustra wody 
poniŜej 98.60m.; 
przyspieszanie 
retencji przez 
zabiegi 
hydrotechniczne; 
prace 
melioracyjne na 
terenach 
bezpośrednio 
przylegających 
do rezerwatu; 
przekopywanie 
rowów 
odprowadzający
ch wodę wprost 
do jeziora; presja 
drapieŜników - 
jenota i norki 
amerykańskiej 

Pozostawieni
e do sukcesji 
naturalnej z 
wyłączeniem 
ingerencji 
człowieka; 
stała kontrola 
zastawki i 
terenów 
otaczających 
rezerwat 
przed 
zabiegami 
zakłócającym
i reŜim wodny 
rezerwatu i 
przed 
wpływem 
ścieków do 
jez. 

III. 
zbiorowiska 
zastępcze na 
siedliskach 
dawnych 
olsów i 
zbiorowiska 
wydepczysko
we 

51,0 - wielopostaciowe leśne 
zbiorowisko zastępcze na 
siedlisku olsu (zbiorowisko Alnus 
glutinosa /Populus tremula, 
Betula pubescens/-Rubus 
caesius) 

- zbiorowiska łąkowe z rzędu 
Molinietalia 

Antropopresja; 
cięcia w 
drzewostanach 
oddzielających 
rezerwat od 
zewnątrz; 
grodzenie 
dzikich 
wodopojów 

Usuniecie 
olszy szarej 
w oddz. 
229b; 
likwidacja 
ogrodzeń 
wodopojów i 
kładek 
wędkarskich  

 
3. ZASADY OCHRONY i ZADANIA 

KONSERWATORSKIE 
 

3.1. Zachowanie stosunków wodnych w rezerwacie i 
otoczeniu 
 

Generalną zasadą chroniącą cały ekosystem 
rezerwatu jest przestrzeganie utrzymania ustalonego od 
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lat poziomu lustra wody na wysokości 98,60 m npm. Cel 
ten uzyskać moŜna zachowując właściwości piętrzące 
zastawki na rzece Gać. W związku ze strategicznym 
znaczeniem tej zapory piętrzącej wodę jeziora, wydaje się 
celowe zastąpić konstrukcję drewnianą bardziej trwałą 
budowlą betonową. Zabieg ten moŜe zabezpieczyć na 
stałe warunki wodne w rezerwacie chroniąc go przed 
nieodwracalnymi stratami. 

NaleŜy równocześnie sprawować kontrolę nad 
wszelkimi zabiegami melioracyjnymi mającymi miejsce w 
zlewni jeziora. NaleŜy równieŜ czuwać nad właściwą 
gospodarką ściekową otaczających zabudowań.  
 

3.2. Zachowanie szaty roślinnej 
 

Nadrzędnym celem ochrony rezerwatu powinno być 
zabezpieczenie utrzymywania się w pełni naturalnych 
ekosystemów oraz umoŜliwienie spontanicznego 
przebiegu wszelkich procesów związanych z 
lądowaceniem jeziora. 

W związku z tym za celowe uwaŜa się ograniczenie do 
niezbędnego minimum ingerencji człowieka i nie 
podejmowanie jakichkolwiek prób kreatywnej działalności.  

Do drugorzędnych przedmiotów ochrony zaliczane są 
stanowiska kilkudziesięciu ginących i zagroŜonych 
regionalnie składników flory. 

Najbardziej właściwym rodzajem ochrony będzie 
ochrona częściowa o charakterze ochrony zachowawczej 
(warunkowej). Ochronę zachowawczą wprowadza się na 
terenie całego rezerwatu „Jezioro Karaś” bezterminowo, z 
wyłączeniem realizacji niektórych zadań szcze-gółowych. 
Dla przyjętego rodzaju ochrony ustala się następujące 
zasady działania: 
  1) w odniesieniu do fitocenoz leśnych - zaniechanie 

dotychczasowych zabiegów ochronnych, tzn.: 
- cięć sanitarnych oraz usuwania z powierzchni 

posuszu, 
- usuwania złomów i wywrotów drzew (uŜytkowanie 

przygodne);  
  2) zaprzestanie wykonywania w drzewostanach cięć w 

ramach czyszczeń i trzebieŜy, przewidywanych 
planem hodowli lasu w celu umoŜliwienia 
spontanicznego (naturalnego) rozwoju fitocenoz 
leśnych, 

  3) nienaruszanie w systemie jezioro-torfowiska ustalonej 
obecnie dynamicznej równowagi hydrologicznej; ma to 
m. in. decydujące znaczenie w zachowaniu 
naturalnego charakteru szaty roślinnej. W związku z 
tym naleŜy zaniechać konserwacji rowów 
odwadniających w północnej części obiektu i nie 
wykonywać jakichkolwiek zabiegów zaburzających 
stosunki wodne w granicach rezerwatu. 

 
W ramach realizacji koniecznych do wykonania zadań 

przewiduje się: 
  1) usunięcie z rezerwatu kilku skupień świerka, w części 

południowo-wschodniej i północno-wschodniej (por. 
karty ewidencyjne drzewostanu). Świerk jest w 
rezerwacie gatunkiem obcym i degradującym glebę. 
Cięcia powinno się wykonać w pierwszym 5-leciu, 
jednorazowo na całych powierzchniach, w okresie 
zimowym, a pozyskany materiał usunąć z rezerwatu; 
powierzchnie pozrębowe pozostawić samorzutnemu 
odnowieniu, 

  2) uporządkowanie i odpowiednie przygotowanie miejsc 
wykorzystywanych do pojenia bydła w obrębie 
rezerwatu. 

 
W przypadku zaistnienia w rezerwacie lub jego 

otoczeniu nagłych sytuacji zagraŜających chronionym 

ekosystemom, konieczne przeciwdziałania powinny być 
ustalane indywidualnie w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody. Wojewódzki Konserwator 
Przyrody powinien być takŜe powiadamiany o wszelkich 
planowanych działaniach w obrębie zlewni jeziora, które 
mogą wpłynąć na obniŜenie wartości przyrodniczej 
rezerwatu. 
 

3.3. Proponowane zasady ochrony i zadania 
konserwatorskie w odniesieniu do fauny 

 
Pierwotnym celem utworzenia rezerwatu była ochrona 

zarastającego jeziora wraz z otaczającymi je bagnami 
jako miejsca lęgowego ptactwa wodnego i błotnego.  
W świetle przeprowadzonych badań za obiekty ochrony 
naleŜy uznać:  
  - gatunki naraŜone na wyginięcie w skali krajowej: 

kropiatka, zielonka, bielik (ochrona bazy pokarmowej), 
  - gatunki rzadkie w skali krajowej: świstun, hełmiatka, 

wąsatka, rybołów (ochrona bazy pokarmowej), 
  - gatunki, których liczebności populacji wykazują spadek 

w skali europejskiej: podróŜniczek, bąk, bączek, 
cyranka i podgorzałka. 

Na szczególną ochronę zasługują równieŜ:  
  - gęś gęgawa - ochrona ostoi lęgowej i miejsca postoju 

podczas migracji, 
  - gęś zboŜowa, gęś białoczelna - ochrona miejsca 

postoju podczas migracji, 
  - łabędź niemy - ochrona jednego z największych miejsc 

pierzowiskowych i miejsca postoju podczas migracji, 
  - łyska - ochrona jednego z największych miejsc 

pierzowiskowych i miejsca postoju podczas migracji, 
  - świstun - ochrona miejsca postoju podczas migracji, 
  - płaskonos - ochrona miejsca postoju podczas migracji, 
  - krakwa - ochrona miejsca postoju podczas migracji. 
 

NaleŜy zatem połoŜyć główny nacisk na ochronę 
siedlisk wykorzystywanych przez te gatunki, dąŜąc w 
miarę moŜliwości do zapewnienia naturalnego przebiegu 
procesu sukcesji. W związku tym naleŜy realizować 
poniŜsze zasady ochrony zmierzające do ochrony siedlisk 
bytowania i gniazdowania licznych gatunków ptaków: 
  1) zaprzestanie ingerowania w strukturę siedlisk 

zajmowanych przez ptaki poprzez zaniechanie 
dotychczasowych zabiegów ochronnych w 
fitocenozach leśnych, takich jak: cięcia sanitarne, 
usuwanie z powierzchni posuszu, złomów i wywrotów 
drzew oraz zaprzestanie wykonywania w 
drzewostanach cięć w ramach czyszczeń i trzebieŜy, 
przewidywanych planem hodowli lasu, 

  2) w celu zachowania dynamicznej równowagi w 
ugrupowaniach ptaków szuwarów i torfowisk zaleŜy 
zapewnić naturalną stabilność stosunków wodnych. W 
związku z tym naleŜy zaniechać konserwacji rowów 
odwadniających w północnej części rezerwatu i nie 
wykonywać jakichkolwiek zabiegów zaburzających 
stosunki wodne w granicach rezerwatu (dla wielu 
gatunków ptaków szczególne istotne jest przedłuŜanie 
wiosennej retencji wody). 
 
Dodatkowo zaleca się: 

  - odnowienie granic rezerwatu, szczególnie 
sąsiadujących z terenami zadrzewionymi, przede 
wszystkim w części północnej. Granice powinny 
zostać wyraźne oznakowane; 

  - zaniechanie prowadzenia gospodarki rybackiej w 
sezonie lęgowym, w okresie od 1 marca do 30 
czerwca. Spośród narzędzi połowowych dopuszcza 
się jedynie stosowanie sieci stawnych; 
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  - nie przewiduje się prowadzenia gospodarki łowieckiej 
w rezerwacie. 

 
4. WNIOSKI DOTYCZĄCE OTOCZENIA REZERWATU 

 
Niewątpliwie najwaŜniejszym zadaniem Urzędu 

Wojewódzkiego w Olsztynie będzie rozpoczęcie starań o 
utworzenie otuliny wobec rezerwatu. Otulina stanowić 
będzie brakującą do tej pory strefę buforową, izolującą 
rezerwat od bezpośrednich wpływów antropogenicznych. 
Jednocześnie strefa ta pozwoli na rozwiązanie problemów 
szkód u rolników wywołanych przez okresowe podtapianie 
ich uŜytków. 
 

5. UDOSTĘPNIENIE REZERWATU 
 

Walory przyrodnicze tego obiektu, a zwłaszcza jego 
unikalna awifauna, powinny być szerzej wykorzystywane, 
tak do celów naukowych jak i dydaktycznych. W związku z 
tym jego wykorzystanie do wyŜej wymienionych celów 
powinno przebiegać w następujący sposób: 
  1) teren rezerwatu moŜe być udostępniony do 

zwiedzania, jednak ze względu na trudność 
poruszania się i bezpieczeństwo, tylko w 
ograniczonym zakresie; 

  2) zwiedzanie rezerwatu w formie nie zorganizowanej 
moŜliwe jest jedynie w części wschodniej lub na jego 
obrzeŜach, natomiast w części torfowiskowej 
dopuszcza się jedynie poruszanie się w grupach 
zorganizowanych z przewodnikiem; 

  3) dla ułatwienia obserwacji ptaków i poruszania się po 
rezerwacie zaleca się wykonanie: 
- kładki, będącą ścieŜką dydaktyczną, w części 

północnej rezerwatu biegnącej wzdłuŜ jednego z 
rowów melioracyjnych. Kładka powinna być 
wykonane w taki sposób by nie ograniczała 
swobodnego przemieszczania się duŜych ssaków. 
ŚcieŜka ta moŜe być udostępniana sezonowo z 
przewodnikiem; 

- ścieŜki dydaktycznej we wschodniej części 
rezerwatu umoŜliwiającej obserwacje ptaków na 
tafli jeziora. ŚcieŜka ta mogłaby być udostępniona 
przez cały rok, z moŜliwością samodzielnego 
poruszania się po niej; 

- 3 ambon obserwacyjnych umoŜliwiających 
obserwację ptaków na tafli jeziora 

  4) ustawienie na obrzeŜach rezerwatu aktualnych tablic 
informacyjnych. 
Rozmieszczenie ścieŜek, ambon i tablic 
przedstawiono na rycinie 5 zał. Nr 6. 

 
Rezerwat powinien być w szerszym niŜ dotychczas 

zakresie wykorzystywany jako obiekt badawczy. Mogą być 
tu prowadzone badania m.in. nad procesem lądowacenia, 
róŜnicowania się serii sukcesyjnych roślinności, a wraz z 
nimi róŜnicowania się ugrupowań ptaków oraz zmianami 
adaptacyjnymi niektórych gatunków. 
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Tabele i ryciny wymienione w tekście planu ochrony 
znajdują się w operatach szczegółowych (załącznikach) 
sporządzonych podczas wykonywania planu. 
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ELABORAT 

 
1. Wprowadzenie 

 
1.1. Wstęp 

 
Na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991 

roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492 z 
późniejszymi zmianami) dla rezerwatu przyrody sporządza 
się plan ochrony, zatwierdzany przez wojewodę w drodze 
rozporządzenia (art. 23 ust. 3a).  

W celu ujednolicenia zasad sporządzania planów 
ochrony oraz czasu, na jaki się je sporządza, a takŜe 
określenia zasad gospodarki rezerwatowej, Główny 
Konserwator Przyrody zatwierdził w dniu 4 czerwca 1997 
roku do uŜytku słuŜbowego „Wytyczne sporządzania 
planów ochrony rezerwatów przyrody” oraz „Wytyczne 
wykonywania zabiegów ochronnych w róŜnych typach 

rezerwatów”. Zgodnie z tymi Wytycznymi plan ochrony 
sporządza się na okres 20 lat. 
 

1.2. Wykonawcy planu 
 

Głównym wykonawcą projektu planu jest Narodowa 
Fundacja Ochrony Środowiska na podstawie umowy Nr 
OSR/O.III-302/107/99 z dnia 16 listopada 1999 roku 
zawartej z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Zespół autorski: 
1. Kierownik: dr inŜ. Jan Wróbel 
2. Wykonawcy: dr Ewa Cendrowska 
      inŜ. Helena Kamińska 
      inŜ. Aleksy Kuczorra 
      prof. dr hab. Ewa Symonides 
      dr Urszula Wierzchowska 
 

1.3. Wykorzystane materiały do sporządzenia planu 
  a) dokumentacja do utworzenia rezerwatu, 
  b) Plan urządzenia rezerwatu na lata 1959/60 - 1969/70, 

zatwierdzony 16 grudnia 1960 roku, 
  c) Plan urządzenia rezerwatu na okres od 1 stycznia 

1983 roku do 31 grudnia 1992 roku, zatwierdzony 17 
maja 1985 roku, 

  d) inne dokumenty znajdujące się w Ministerstwie 
Środowiska, Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie i w 
Nadleśnictwie Miłomłyn. 

 
1.4. Zakres i metodyka opracowania 

 
Zarządzenie dotyczące utworzenia rezerwatu przyrody 

„Sosny Taborskie” nie ustanowiło strefy ochronnej 
rezerwatu i dlatego plan ochrony na lata 2001-2020 
obejmuje tylko obszar zawarty w granicach rezerwatu. 

Tok prac nad projektem planu obejmował: 
  1) zapoznanie się z całością materiałów dotyczących rezerwatu, 
  2) zebranie i zapoznanie się z literaturą dotyczącą rezerwatu 

oraz mającą związek z problematyką jego ochrony, w tym 
szczególnie w zakresie odnowień naturalnych sosny,  

  3) prace terenowe: 
a) wykonanie odkrywek gleb w celu pobrania próbek do 

analiz laboratoryjnych, 
b) wykonanie zdjęć fitosocjologicznych w celu sprawdzenia 

zgodności lub zaistniałych róŜnic w roślinności w 
stosunku do wcześniejszych opracowań 
fitosocjologicznych, 

c) lustracja drzewostanów, porównanie stanu rzeczywistego 
drzewostanów z opisami taksacyjnymi zawartymi w 
aktualnym planie urządzania lasów Nadleśnictwa 
Miłomłyn oraz zebranie danych do opisu drzewostanów w 
kartach drzewostanowych rezerwatu, 

d) ocena warunków odnowienia naturalnego, 
e) pomiar drzew na dwóch wybranych powierzchniach 

próbnych, w celu określenia liczebności drzew według 
poszczególnych gatunków oraz zasobności drzewostanu, 

f) ocena wizualna zabezpieczenia rezerwatu przed 
penetracją ludzką, 

g) wykonanie fotografii obrazujących drzewostany 
rezerwatu, 

  4) prace kameralne: 
a) analiza laboratoryjna próbek glebowych, 
b) zestawienie tabel fitosocjologicznych, 
c) załoŜenie kart drzewostanowych, 
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d) sporządzenie prognozy odnowienia naturalnego sosny i 
opracowanie projektów zadań ochronnych do osiągnięcia 
odnowienia naturalnego sosny w rezerwacie, 

  5) redakcja planu, 
  6) sporządzenie map przeglądowych. 

W trakcie prac prowadzono bieŜące konsultacje z Panem mgr 
inŜ. Wiesławem Stachowiczem - Zastępcą Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Tabórz. 
 

2. Ogólna charakterystyka rezerwatu 
 

2.1. Podstawa prawna i klasyfikacja rezerwatu 
 
Rezerwat przyrody „Sosny Taborskie” został 

utworzony zarządzeniem z dnia 24 grudnia 1957 roku 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, ogłoszonym w 
Monitorze Polskim z 1958 roku  Nr 6, poz. 32. 
 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

z dnia 24 grudnia 1957 roku 
w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 roku o 

ochronie przyrody (Dz.U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co 
następuje: 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Sosny 
Taborskie” obszar lasu o powierzchni 76,85 ha w leśnictwie 
Tolimirka Nadleśnictwa Państwowego Tabórz, połoŜony na 
terenie gminy Łukta, w powiecie ostródzkim województwa 
olsztyńskiego. 

2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały 104b, 127a,b,d, 129, 
131 według numeracji przyjętej w planie urządzania 
gospodarstwa leśnego na okres 1953-1962. Granice rezerwatu 
zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:25000, 
stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów 
przyrody poddanych pod ochronę. 

3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów 
naukowych i gospodarczych lasu z udziałem sosny 
przedstawiającej ekotyp o wysokich wartościach technicznych. 

4. Na obszarze rezerwatu zabronione są: 
  a) wycinanie drzew i pobór uŜytków drzewnych z wyjątkiem 
usuwania drzew martwych, wywrotów i złomów w sposób nie 
naraŜający na zniszczenie otoczenia oraz z pozostawieniem w 
ziemi karpiny, dopuszczalne są równieŜ cięcia gniazdowo-
przerębowe, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
przyrody, w celu zabezpieczenia odnowienia sosny, 
  b) wykonywanie jakichkolwiek czynności gospodarczych z 
wyjątkiem zbioru nasion, który moŜe być przeprowadzony po 
uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody, 
  c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części, 
  d) zbiór trawy, ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich, 
  e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin, 
  f) niszczenie gleby, 
  g) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko Ŝyjących 
zwierząt, 
  h) zanieczyszczenie terenu i wzniecanie ognia, 
  i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem 
tablic i znaków związanych z ochroną terenu, 
  j) wznoszenie budowli, zakładanie lub budowa urządzeń 
komunikacyjnych oraz innych urządzeń technicznych, 
  k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie 
w tym celu wyznaczonymi przez konserwatora przyrody. 

 
5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 

 
Podpisał: 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
Jan Dąb-Kocioł 

 
Klasyfikacja rezerwatu: 
  a) rodzaj rezerwatu: rezerwat leśny (L), 
  b) według głównego przedmiotu ochrony: typ - 

fitocenotyczny (Fi), podtyp - zbiorowisk leśnych (zl) 
  c) według głównego typu środowiska: typ - lasów i borów 

(L), podtyp - lasów mieszanych nizinnych (lmn).  

 
2.2. PołoŜenie 

 
Rezerwat „Sosny Taborskie” połoŜony jest w 

Województwie Warmińsko-Mazurskim, powiecie Ostróda, 
gminie Łukta, Nadleśnictwie Miłomłyn Obręb Tabórz. 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej połoŜony 
jest w Krainie Bałtyckiej (IV), Dzielnicy Pojezierza Iławsko-
Brodnickiego, Mezoregionie Pojezierza Iławskiego i Garbu 
Lubawskiego. 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej (J. 
Kondracki) połoŜony jest on w Makroregionie Nizin 
Środkowopolskich. 

Według geobotanicznego podziału Polski (W.Szafer), 
leŜy w Krainie Pojezierza Pomorskiego Okręgu 
Iławskiego. 
 

2.3. Stan posiadania, granice, podział powierzchniowy 
Stan posiadania 
Szczegółowy rejestr powierzchniowy 

Kategoria uŜytków Oddział 
pododdział Drzewosta

ny 
Drogi 
leśne 

Linie 
Razem 

93a 1,47   1,47 
93 b 9,84   9,84 
93 c 7,16   7,16 
93 g 4,86   4,86 

Razem 23,33 0,78 0,07 24,18 
94 a 9,79   9,79 
94 b 1,10   1,10 
94 c 14,39   14,39 
94d 7,47   7,47 
94 f 2,17   2,17 

Razem 34,92 0,53 0,41 35,86 
95 a 11,51   11,51 
95 b 7,27   7,27 

Razem 18,78 0,29 0,26 19,33 
106 b 12,16   12,16 
106 c 3,37   3,37 

Razem 15,53 0,42  15,95 
Ogółem 92,56 2,02 0,74 95,32 

 
Cały obszar rezerwatu „Sosny Taborskie” stanowi 

własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa 
Miłomłyn. Powierzchnia rezerwatu podana w 
rozporządzeniu o jego utworzeniu wynosi 76,85 ha. W 
rzeczywistości powierzchnia jest znacznie większa i w 
planie urządzenia rezerwatu według stanu na 1 stycznia 
1960 roku podano, Ŝe wynosi ona 92,21 ha, wyjaśniając, 
Ŝe nastąpiła pomyłka „urzędnicza” w trakcie procesu 
zmierzającego do uznania za rezerwat przyrody. 
Rzeczywiście, w dokumentacji dotyczącej starań o 
uznanie za rezerwat przyrody (w części opisowej i 
kartograficznej) wśród oddziałów proponowanych do 
objęcia ochroną rezerwatową wymienia się, między 
innymi, oddział 128, a w zarządzeniu o uznaniu za 
rezerwat ten oddział pominięto. W planie urządzeniowym 
wskazano na potrzebę skierowania wniosku do 
ówczesnego Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego o 
stosowne skorygowanie zarządzenia, co jednak nigdy nie 
zostało wykonane. JednakŜe zatwierdzony plan 
urządzenia rezerwatu, według stanu na 1 stycznia 1960 
roku, objął równieŜ oddział 128. 

Podobnie teŜ uczyniono w „Planie urządzenia 
rezerwatu Sosny Taborskie” sporządzonym na lata 1983-
1992, jednak i tym razem skorygowano powierzchnię z 
92,21 ha na 95,32 ha. RóŜnica wynikła z nowych 
pomiarów geodezyjnych (między innymi włączenia w 
skład powierzchni rezerwatu otaczających linii 
oddziałowych) i z tą powierzchnią plan został 
zatwierdzony dnia 17 maja 1985 roku.  

Według aktualnego planu urządzenia lasów 
Nadleśnictwa Miłomłyn, powierzchnia rezerwatu wynosi 
95,32 ha i taką przyjmuje się w niniejszym planie ochrony. 
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Podobnie jednak jak w poprzednich planach urządzenia 
rezerwatu wskazuje się na potrzebę prawnego skorygowania 
powierzchni rezerwatu (korygując takŜe wykaz wydzieleń 
leśnych objętych rezerwatem). PoniewaŜ według aktualnych 
zapisów ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie 
przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492 z późniejszymi zmianami), 
plan ochrony zatwierdza wojewoda w drodze 
rozporządzenia, to tym rozporządzeniem moŜna 
równocześnie stosownie skorygować dane dotyczące 
powierzchni obszarów wchodzących w skład rezerwatu. 
 
Granice 

Granice rezerwatu biegną głównie po liniach 
oddziałowych i częściowo po wydzieleniach. Z wyjątkiem 
wschodniej i północno-wschodniej granicy oddziału 93, 
które graniczą z gruntami rolnymi, pozostałe granice 
przylegają do sąsiednich drzewostanów. Przez obszar 
rezerwatu przebiega droga asfaltowa (Ostrołęka - Łukta). 
Dla poprawy czytelności granic naleŜy je zaznaczyć 
zielonymi paskami farby na wysokości pierśnicy drzew 
granicznych rezerwatu. NaleŜy takŜe ustawić kilka tablic 
urzędowych rezerwatu na jego granicy (szczególnie przy 
uczęszczanych drogach). 
 
Podział powierzchniowy 

W skład rezerwatu (według stanu przyjętego w 
praktyce, ale jak juŜ wskazano odbiegającego od stanu 
prawnego) wchodzą następujące wydzielenia: 

 
Numer oddziału Powierzchnia (ha) 

93a 1,47 
93b 9,84 
93c 7,16 
93g 4,86 

Razem 23,33 
Linie i drogi 0,85 

Ogółem 24,18 
94a 9,79 
94b 1,10 
94c 14,39 
94d 7,47 
94f 2,17 

Razem 34,92 
Linie i drogi 0,94 

Ogółem 35,86 
95a 11,51 
95b 7,27 

Razem 18,78 
Linie i drogi 0,55 

Ogółem 19,33 
106b 12,16 
106c 3,37 

Razem 15,53 
Linie i drogi 0,42 

Ogółem 15,95 
Powierzchnia całkowita rezerwatu wynosi 95,32 ha, w tym linie i drogi 

2,76 ha 

 
2.4. Przedmiot i cel ochrony 
 
Zarządzenie o uznaniu za rezerwat przyrody „Sosny 

Taborskie” określa, Ŝe celem ochrony tego rezerwatu jest 
„zachowanie ze względów naukowych i gospodarczych 
lasu z udziałem sosny przedstawiającej ekotyp o wysokich 
wartościach technicznych”. NaleŜy tu jednak przytoczyć 
treść art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody: „Rezerwat 
przyrody jest obszarem obejmującym zachowanie w stanie 
naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone 
gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieoŜywionej, 
mające istotną wartość ze względów naukowych, 
przyrodniczych, kulturowych, bądź krajobrazowych”. 
Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 3 tej ustawy, w rezerwatach 
przyrody objętych ochroną częściową mogą być 
wykonywane zabiegi ochronne, hodowlane i pielęgnacyjne 
(a więc Ŝadne inne). Trzeba teŜ mieć na uwadze, Ŝe w 

rozporządzeniu o uznaniu za rezerwat przyrody „Sosny 
Taborskie” uŜyto określenia „zachowania lasu”, a nie 
drzewostanu, co takŜe oznacza, Ŝe chroniąc ten rezerwat 
trzeba mieć na uwadze potrzebę ochrony wszystkich 
składników lasu (całego jego zróŜnicowania 
przyrodniczego). Niemniej, najwaŜniejszym przedmiotem 
ochrony są w tym rezerwacie sosny, ze względu na ich 
specyficzne cechy pozwalające uznać je jako odrębny 
ekotyp. 
 

2.5. Znaczenie rezerwatu w systemie ochrony 
przyrody  

 
Cechy wyróŜniające sosnę taborską z pewnością mają 

uwarunkowania genetyczne, a wobec tego rezerwat „Sosny 
Taborskie” jest waŜnym obszarem podlegającym ochronie z mocy 
ratyfikowania przez Polskę w 1995 roku Konwencji o róŜnorodności 
biologicznej, która jako najwaŜniejsze poziomy organizacji przyrody 
wymienia: poziom genetyczny, gatunkowy i krajobrazowy oraz 
nakazuje objąć ochroną całą róŜnorodność ras i gatunków zwierząt 
oraz roślin. Na szczególne więc uznanie zasługuje troska leśników o 
zachowanie trwałości ekotypu sosny taborskiej nie tylko na obszarze 
rezerwatu, lecz równieŜ na całym jej obszarze występowania (koło 20 
tys. ha) poprzez umiejętne nią gospodarowanie. Troska ta datuje się 
daleko wstecz zanim wprowadzono w Ŝycie Konwencję o 
róŜnorodności biologicznej. 
 

3. Charakterystyka przyrodnicza  
 

3.1. Klimat 
 

Rezerwat „Sosny Taborskie” leŜy (według Romera) w 
mazurskiej strefie klimatycznej. Pogodę kształtują wpływy niŜu 
atlantyckiego, ale takŜe napływające masy powietrza 
kontynentalnego z Europy Wschodniej. 

Układ temperatur i opadów w poszczególnych miesiącach 
przedstawia poniŜsza tabela (dane meteorologiczne wieloletnie 
dla Ostródy): 

 
Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Temperatura 
w oC -3 -2 +1 +6 +12 +16 +17 +16 +12 +7 +2 -2 

Opady  
w mm 40 32 33 40 53 64 78 73 53 40 45 47 

 
DuŜy wpływ na kształtowanie się klimatu opisywanego 

obszaru ma Bałtyk, wzniesienie nad poziomem morza, 
ukształtowanie terenu, duŜa powierzchnia wód otwartych oraz 
duŜa lesistość. 

Wiosna na Pojezierzu Iławsko-Ostródzkim trwa zazwyczaj 
dwa miesiące, tj. od trzeciej dekady marca do końca maja lub 
początku czerwca, z przymrozkami do połowy maja. Okres 
wczesnowiosenny charakteryzuje się częstym niedoborem 
opadów, co w połączeniu z suchymi wiatrami wiejącymi w tym 
czasie z kierunków wschodnich stwarza częściowo niekorzystne 
warunki odnowieniowe na piaszczystych glebach leśnych. 

Lato trwa 70-80 dni. Jest to okres największych opadów 
(około 40% opadów rocznych). Jesień jest długa - od początku 
września do drugiej dekady grudnia. Zima trwa 90 dni, z czego 
40-50 dni z temperaturą poniŜej 0oC.  

Typowa dla strefy klimatu przejściowego zmienność klimatu 
uwidacznia się w znacznych wahaniach temperatur i ilości 
opadów. 

Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą ponad +7ºC. 
Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń (średnia temperatura - 
3ºC), a najcieplejszym lipiec (średnia temperatura ponad +17ºC).  

Długość trwania okresu wegetacyjnego trwa około 220 dni w 
roku, a średnia temperatura w tym czasie wynosi +12ºC. W 
okresie tym duŜe szkody w uprawach leśnych wyrządzają częste 
przymrozki wczesne (początek września) oraz przymrozki późne 
(w maju, a nawet w początkach czerwca). 

Suma opadów rocznych waha się od 550 do 700 mm. 
Średnia liczna dni z opadami wynosi około 160 - 170 w ciągu 
roku. Największa ilość opadów przypada na miesiące letnie, tj. na 
okres od czerwca do sierpnia i wynosi około 65 - 100 mm 
miesięcznie. 
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Cechą charakterystyczną jest takŜe duŜa wilgotność 
względna powietrza, wynosząca około 82%. Największa jest w 
grudniu do około 90%, najmniejsza w maju 70%. 

W skali całego roku największą frekwencję wykazują wiatry z 
kierunku zachodniego i północno-zachodniego, które panują 
przez połowę dni w roku. Średnia liczba dni bezwietrznych w 
ciągu roku wynosi 5. 

Wpływ wiatru na las ma zarówno dodatnie, jak i ujemne skutki. 
Ułatwia zapylanie drzew, rozsiewanie nasion, ale takŜe powoduje 
powstawanie wywrotów, złomów i karłowacenie drzew na skrajach 
kompleksów leśnych. 

Klimat omawianego obszaru w stosunku do innych regionów 
Polski róŜni się większą wilgotnością powietrza, niŜszymi 
temperaturami, krótszym okresem wegetacyjnym roślin oraz 
częstymi gwałtownymi zmianami pogody.  
 

3.2. Geologia, geomorfologia, gleby 
 
Obszar, w skład którego wchodzi rezerwat „Sosny Taborskie” 

został ukształtowany przez lodowiec. Cechuje się róŜnorodnością 
form geomorfologicznych. Osady polodowcowe są zróŜnicowane 
(piaski, Ŝwiry, gliny) i stąd mozaika gleb. Obfitość jezior, 
zróŜnicowana wysokość względna i bezwzględna terenu, róŜny 
stopień pokrycia lasami decyduje o specyfice piękna tutejszego 
krajobrazu. 

Gleby Nadleśnictwa Miłomłyn zalegają przewaŜnie na skale 
macierzystej, stanowiącej piaski akumulacji wodno-lodowcowej. 

Gleby rezerwatu zostały naleŜycie scharakteryzowane w 
poprzednim planie urządzeniowym. Opisano je jako gleby 
brunatne z trzema podtypami: właściwym, wyługowanym i 
bielicowym 

W trakcie prac na projektem niniejszego planu wykonano 
odkrywki glebowe, z których pobrano próbki do analiz 
laboratoryjnych. Wykonane odkrywki oraz wiercenia potwierdziły 
trafność opisu zasięgu gleb w poprzednim planie. 

 
Prace laboratoryjne objęły: 

Określenie grupy granulometrycznej - gatunku gleby wg Normy 
BranŜowej BN-78/9180-11 
Profil nr 1, oddz. 94b 
A1 - piasek słabo gliniasty Ŝwirowaty 
A1/B - piasek gliniasty lekki Ŝwirowaty 
B/C - piasek gliniasty lekki Ŝwirowaty 
C - piasek luźny Ŝwirowaty 
Profil nr 2, oddział 94a 
A1 - piasek słabo gliniasty  
B - piasek słabo gliniasty  
B/C - piasek słabo gliniasty  
C - piasek słabo gliniasty  
Profil nr 3, oddział 94c 
A1 - piasek słabo gliniasty 
A1/A2 - piasek słabo gliniasty 
B - piasek słabo gliniasty 
B/C - piasek luźny 
C - piasek luźny 
 

Metody analiz laboratoryjnych: 
W badanych próbach glebowych oznaczono następujące 

właściwości gleby stosując powszechnie przyjętą metodykę: 
1. Skład granulometryczny - metodą areometryczną 
Cassagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego; 
2. Odczyn gleby - pH w H2O i pH w KCl - elektrometrycznie; 
3. Sumę kationów zasadowych - S - metodą Kappena, w próbie 
zawierającej CaCO3 sumę kationów oznaczono w roztworze 1 M 
NH4Cl; 
4. Kwasowość hydrolityczną – Hh - metodą Kappena w 
modyfikacji Adriana; 
5. Zawartość węgla organicznego - C - metodą Tiurina; 
6. Zawartość azotu ogólnego - N - metodą Kjeldahla; 
7. Zawartość przyswajalnego fosforu – P2O5 - metodą Egnera w 
modyfikacji Riehma. 

 
Na podstawie wyników analiz wyliczono: 

1. Pojemność sorpcyjną gleby - T = S + Hh; 
2. Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleby kationami 
zasadowymi – Vs = S/T • 100; 
3. Stosunek węgla do azotu - C:N 
 

Profil 1  
Gleba wykształcona z piasku Ŝwirowatego o zawartości 

frakcji o średnicy > 1 mm od 21,5% do 24,6%. We frakcji części 
szkieletowych przewaŜa Ŝwir drobny (81,8 - 96,4%). Części 
ziemiste (65,4 - 78,5%) wykazują skład granulometryczny piasku 
(z przewagą piasku średniego i grubego), w wierzchnim poziomie 
- piasku słabogliniastego, głębiej - piasku gliniastego lekkiego. 
Piaski gliniaste podściela piasek luźny. 

Odczyn badanej gleby zmienia się od pH w H2O - 4,50 i pH w 
KCl - 3,72 (bardzo kwaśny) w wierzchnim poziomie do 
zasadowego pH w H2O - 7,78 i pH w KCl - 7,58 w skale 
macierzystej wzbogaconej w węglan wapnia. 

Glebę cechuje niska zawartość kationów zasadowych na 
poziomie od 2,23 do 3,6 me/100 g gl., kwasowość hydrolityczna 
zmienia się w zakresie 17,66 w poziomie A do 0,65 w poziomie C 
(w me/100 g gl.) oraz niski stopień wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego zasadami. W poziomach wierzchnich wartość Vs 
wynosi poniŜej 20%. Wysycenie gleby kationami zasadowymi 
wzrasta w głąb profilu i w skale macierzystej wzbogaconej w 
węglan wapnia osiąga wartość 79,23%. 

Zawartość węgla maleje w głąb profilu od 3,513% w poziomie 
akumulacyjno-próchnicznym do 0,044% w skale macierzystej. 
Zawartość azotu ogólnego równieŜ maleje od 0,237% w poziomie 
A do ilości śladowych w poziomie C. Stosunek C:N w poziomach 
wierzchnich ma wartość powyŜej 14 i spada w głąb profilu. 

Glebę wg tablic wyceny zasobności gleb w fosfor Egnera 
cechuje zła zasobność w P2O5, jedynie w poziomie C - dobra. 
 
Profil 2 

Gleba wykształcona na całej głębokości profilu z piasku 
słabogliniastego. We frakcji części szkieletowych (7,2 - 14,6%) 
przewaŜa frakcja Ŝwiru drobnego (od 89,3 - 100%). W częściach 
ziemistych przewaŜają frakcje piasku drobnego i średniego. 
Gleba kwaśna na całej głębokości profilu, jej odczyn zmienia się 
od pH w H2O - 4,2 i pH w KCl - 3,43 do pH w H2O - 5,55 i pH w 
KCl - 4,64.  

Zawartość kationów o charakterze zasadowym zmienia się 
od 1,35 do 3,48 me/100g gl. w poziomie wierzchnim. Kwasowość 
hydrolityczna i pojemność sorpcyjna maleją w głąb profilu i 
osiągają najniŜszą wartość w poziomie C. Gleba nienasycona 
zasadami na całej głębokości profilu. Wartości Vs mieszczą się w 
granicach 8,24 - 45,49%. 

Zawartość węgla organicznego i azotu ogólnego najwyŜsza w 
poziomie A1 maleje w głąb profilu i w skale macierzystej osiąga 
wartość C - 0,117 i N - ilości śladowe. Stosunek C:N osiąga 
podobne wartości jak w przypadku profilu 1. 

Zasobność gleby w P2O5 w wierzchnim poziomie jest dobra, a 
w pozostałych - średnia. 
 
Profil 3 

Gleba wykształcona z piasku słabogliniastego podścielonego 
piaskiem luźnym. W przewaŜającej części profilu zawartość 
części szkieletowych przekracza 10%. We frakcji części 
szkieletowych, podobnie jak w poprzednim profilu, przewaŜa Ŝwir 
drobny (92,0 - 99%). W częściach ziemistych dominują frakcje 
piasku średniego i grubego i tylko w skale macierzystej wzrasta 
udział piasku drobnego. 

Odczyn gleby wzrasta od pH w H2O - 4,45 i pH w KCl - 3,49 
w poziomie próchnicznym do pH w H2O - 5,73 i pH w KCl - 4,65 w 
skale macierzystej. 

Zawartość kationów zasadowych, kwasowość hydrolityczna i 
pojemność sorpcyjna wykazują podobny kierunek zmian w głąb 
profilu i osiągają podobne wartości jak w glebie z profilu nr 2. 
Stopień wysycenia kationami zasadowymi nie przekracza 20%, 
jedynie w skale macierzystej wynosi 57,6%. 

Zarówno zawartość węgla organicznego i azotu ogólnego, jak 
i stosunek C:N osiągają podobne wartości i kierunek zmian jak w 
poprzednich profilach. 

Omawiana gleba wykazuje w poziomie próchnicznym dobrą 
zasobność w fosfor, niŜej średnią, a pozostałych trzech 
poziomach - złą.  

Generalnie, badane gleby cechuje niski odczyn gleby (gleby 
kwaśne), niska zawartość kationów zasadowych i niski stopień 
wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (gleby 
nienasycone). 

Wyniki badań laboratoryjnych gleb przedstawiają tabele. 
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Właściwo ści gleby rezerwatu przyrody „Sosny Taborskie” 

Skład granulometryczny gleby 
 

Części szkieletowe Części ziemiste 
Zawartość w % frakcji o Φ w mm Zawartość w % frakcji o Φ w mm 

w tym 

Poziom 

> 1  
> 20 20 - 10 10 - 1 

< 1 1 - 0,5 0,5 - 0,25 0,25 - 0,1 0,1 - 0,05 0,05 - 0,02 0,02 - 0,006 0,006 - 0,002 < 0,002 < 0,02 

Profil nr 1, oddz. 94b 
A1 21,5 0,0 3,6 96,4 78,5 31,1 36,8 13,1 5 5 1 1 7 9 
A1/B 22,3 7,2 0,8 92,0 77,7 28,3 40,8 13,9 3 3 3 2 6 11 
B/C 34,6 0,0 18,2 81,8 65,4 26,6 40,1 15,3 1 3 4 1 9 14 
C 32,4 6,1 9,3 84,6 67,6 43,7 38,8 14,5 0 1 0 0 2 2 

Profil nr 2 odział 94a 
A1 7,2 0,0 0,0 100,0 92,8 11,0 26,6 36,4 12 4 2 3 5 10 
B 10,1 0,0 7,8 92,2 89,9 12,1 25,6 40,3 8 4 3 2 5 10 
B/C 13,4 0,0 10,7 89,3 86,6 9,6 22,7 49,7 7 2 2 2 5 9 
C 14,6 0,0 2,2 97,8 85,4 10,3 22,4 52,3 7 1 2 0 5 7 

Profil nr 3 oddział 94c 
A1 10,5 0,0 5,0 95,0 89,5 24,9 40,5 19,6 4 2 3 1 5 9 
A1/A2 11,4 0,0 1,0 99,0 88,6 27,0 42,9 15,1 3 3 2 1 6 9 
B 13,5 0,0 5,1 94,9 86,5 29,6 46,9 13,5 3 1 1 0 5 5 
B/C 12,8 0,0 1,2 98,8 87,2 26,3 49,7 20,0 1 0 0 0 3 3 
C 4,6 0,0 8,0 92,0 95,4 12,9 51,1 24,0 5 3 0 0 4 4 
 
Właściwości chemiczne gleb 

pH me/100 g gl % % %  mg/100 g gl Poziom 
H2O KCl S Hh T VS C N C : N P2O5 

Profil nr 1, oddz. 94b 
A1 4,50 3,72 3,50 17,66 21,16 16,54 3,513 0,237 14,82 5,42 
A1/B 4,67 3,89 2,23 15,31 17,54 12,71 1,739 0,123 14,14 3,10 
B/C 5,29 4,07 3,60 7,05 10,65 33,80 0,172 0,018 9,56 3,56 
C 7,78 7,58 *2,48 0,65 3,13 79,23 0,044 ślady -- 24,37 
Profil nr 2 oddział 94a 
A1 4,20 3.43 3,48 22,82 26,30 13,23 4,484 0,304 14,75 11,32 
B 4,55 3,88 1,58 17,59 19,17 8,24 1,762 0,122 14,44 7,87 
B/C 4,96 4,44 7,35 8,16 9,51 14,20 0,245 0,024 10,21 5,93 
C 5,55 4,64 2,62 3,14 5,76 45,49 0,117 ślady -- 8,14 
Profil nr 3 oddział 94c 
A1 4,45 3,49 3,49 20,04 23,53 14,83 4,314 0,294 14,67 11,33 
A1/A2 4,65 3,97 1,36 15,55 16,91 8,04 1,830 0,128 14,30 6.47 
B 5,05 4,46 1,20 9,77 10,97 10,94 0,540 0,057 9,47 2,24 
B/C 5,12 4,61 0,95 3,80 4,75 20,00 0,079 0,019 4,16 1,66 
C 5,73 4,65 2,32 1,75 4,08 57,60 0,034 ślady -- 5,11 
 
* gleba zawiera > 5% CaCO3   
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3.3. Zespoły roślinne 

 
W planie urządzenia rezerwatu według stanu na 1983 

rok wyróŜniono następujące zespoły roślinne: 
  1) Tilio-Carpinetum - grąd subkontynentalny, 
  2) Stelario-Carpinetum - subkontynentalny las dębowo-

grabowy. 
 
W trakcie prac nad planem ochrony wykonano w 2000 

roku zdjęcia fitosocjologiczne dla porównania ich wyników 
z wcześniej wyróŜnionymi zespołami roślinnymi. Prace te 
nie potwierdziły istnienia wcześniej wyróŜnionych 
zespołów i w całości obszar rezerwatu jest 
reprezentowany przez zespół Melico - Fagetum. W 
niektórych miejscach, z większym dostępem światła, jak 
teŜ w drzewostanie z duŜym udziałem sosny (oddz. 93g), 
liczniej pojawiają się gatunki borowe (między innymi 
czernica - Vaccinium myrtillus), co jednak nie zmienia 
ogólnego obrazu roślinności.  
 

Rezerwat „Sosny Taborskie” - zdjęcia fitosocjologiczne w 
płatach uznanych w 1982 roku za grąd subkontynentalny - 

Tilio-Carpinetum 
 

Numer kolejny zdjęcia 1 2 3 
Data: 10.07.2000 
Powierzchnia zdjęcia (m2) 
Zwarcie warstwy drzew (%): 
      A1 
      A2 
Zwarcie warstwy krzewów  - B (%) 
Zwarcie warstwy runa - C (%) 
Gatunek panujący w drzewostanie 
Wiek 
Bonitacja 
Typ siedliskowy lasu 
Drzewa i krzewy: 
       Fagus sylvatica A1  
       Fagus sylvatica A2  
       Fagus sylvatica B 
       Pinus sylvestris A1  
       Quercus robur A1  
       Quercus robur A2  
       Carpinus betulus A2  
       Betula verrucosa A1 
       Betula verrucosa A2  
       Acer platanoides A2  
       Corylus avellana B 
 
Runo: gatunki charakterystyczne dla klasy 
Querco-Fagetea, rzędu Fagetalia sylvaticae i 
związku Fagion sylvatice: 
       Acer platanoides (C) 
       Carex digitata 
      Hepatica nobilis 
       Melica nutans 
       Poa nemoralis 
       Milium effusum 
       Asperula odorata 
       Viola sylvestris 
       Fagus sylvatica (C) 
       Festuca sylvatica 
Runo: gatunki charakterystyczne dla związku 
Carpinion betuli: 
       Carpinus betulus (tylko w A2 ) 
       Melampyrum nemorosum 
 
Runo: gatunki towarzyszące: 
      Fragaria vesca 
      Majanthemum bifolium 
      Rubus idaeus 
      Sorbus aucuparia 
      Trientalis europaea 
      Urtica dioica 
      Vaccinium myrtillus 
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Rezerwat „Sosny Taborskie” - zdjęcia fitosocjologiczne w 
płatach uznanych w 1982 roku za grąd Stellario-

Carpinetum 
 

Numer kolejny zdjęcia 1 2 
Data: 10.07.2000 
Powierzchnia zdjęcia (m2) 
Zwarcie warstwy drzew (%): 
      A1 
      A2 
Zwarcie warstwy krzewów - B (%) 
Zwarcie warstwy runa - C (%) 
Gatunek panujący w drzewostanie 
Wiek 
Bonitacja 
Typ siedliskowy lasu 
Drzewa i krzewy: 
       Fagus sylvatica A1  
       Fagus sylvatica A2  
       Fagus sylvatica B 
       Pinus sylvestris A1  
       Quercus robur A1  
       Quercus robur A2  
       Carpinus betulus A2  
       Corylus avellana B 
 
Runo: gatunki charakterystyczne dla klasy 
Querco-Fagetea, rzędu Fagetalia sylvaticae i 
związku Fagion sylvatice: 
       Acer platanoides 
       Carex digitata 
       Euonymus europaea 
       Fagus sylvatica 
       Hepatica nobilis 
       Poa nemoralis 
       Milium effusum 
       Asperula odorata 
       Viola sylvestris 
       Fagus sylvatica (C) 
       Festuca sylvatica 
 
Gatunki towarzyszące: 
       Arhyrium filix-femina 
       Majanthemum bifolium 
       Moehringia trinervia 
       Mycelis muralis 
       Oxalis acetosella 
       Rubus saxatilis 
       Stellaria media 
       Vaccinium myrtillus 
       Polytrichum commune 
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Zbiorowiska objęte badaniem fitosocjologicznym w 

niczym nie przypominają ani subkontynentalnych grądów - 
Tilio-Carpinetum, ani subatlantyckich grądów Stellario-
Carpinetum. Trudno w ogóle uwierzyć, Ŝe w 1982 roku 
występowały w tym miejscu fitocenozy mieszanych, 
wielogatunkowych lasów dębowo-grabowych (grądów). 
Prawdopodobnie więc zdjęcia fitosocjologiczne pochodzą 
z okresu znacznie wcześniejszego niŜ 1982 rok. Obecnie 
w większości drzewostanów dominuje pokrycie bukiem 
(rzutu koron), a pokrycie sosny (występuje wyłącznie w 
warstwie A1) wynosi od 10% do 30% rzutu koron. Brak 
odnowień sosny i dębu wskazuje, Ŝe w przyszłości 
drzewostany będą składały się głównie z buka. Warstwa 
krzewów rozwinięta jest bardzo słabo.  

Biorąc pod uwagę zarówno skład i strukturę 
drzewostanu, jak teŜ charakter gleb, ściółki i runa - 
zbiorowiska najsilniej nawiązują do Ŝyznej buczyny 
niŜowej - Melico-Fagetum Lohm. Ap. Seibert 1954. Runo 
jest niezwykle słabo wykształcone i ubogie gatunkowo. 
Brakuje w nim gatunków charakterystycznych dla zespołu, 
z wyjątkiem nielicznych osobników kostrzewy leśnej - 
Festuca sylvatica. Wprawdzie silna susza wiosną 2000 r. 
mogła negatywnie wpłynąć na rozwój runa i przejściowo 
wyeliminować pewne gatunki roślin zielnych, to jednak jest 
mało prawdopodobne, by zasadniczo zmieniła jego skład 
florystyczny i zwarcie. 
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3.4. Fauna 
 
Zaobserwowane w trakcie prac terenowych gatunki zwierząt 

są typowymi dla tego rodzaju drzewostanów. Oprócz typowo 
leśnych, np. dzięciołów występują gatunki charakterystyczne dla 
obrzeŜy lasów. Stosunkowo ubogi podszyt ogranicza warunki 
lęgowe ptaków śpiewających. Brak jest szczegółowych 
opracowań inwentaryzacyjnych zwierząt w rezerwacie. 

Istotne znaczenie dla ochrony rezerwatu mają gatunki 
zwierzyny łownej: jeleń, sarna, dzik. Te dwa pierwsze mogą 
całkowicie zniweczyć odnowienie naturalne sosny. W przypadku 
podjęcia prac zmierzających do poprawy warunków odnowienia, 
powierzchnie odnowieniowe z pewnością trzeba będzie ogrodzić. 
Dzik moŜe znacząco ograniczyć samosiew dębu. Penetracja 
dzików w rezerwacie jest stała.  
 

4. Charakterystyka drzewostanów 
 

4.1. Typy siedliskowe lasu 
 
Zestawienie powierzchni według typów siedliskowych lasu 
 

Typy siedliskowe lasu Oddział 
pododdział LMśw Lśw 

Razem 

93 a 1,47  1,47 
93 b 9,84  9,84 
93 c 7,16  7,16 
93 g 4,86  4,86 
94 a 9,79  9,79 
94 b  1,10 1,10 
94 c 14,39  14,39 
94 d 7,47  7,47 
94 f  2,17 2,17 
95 a  11,51  11,51 
95 b 7,27  7,27 
106 b 12,16  12,16 
106 c 3,37  3,37 

Ogółem 89,29 3,27 92,56  
 

4.2. Pochodzenie drzewostanów 
 
Podstawą rozwaŜań problemu pochodzenia drzewostanów 

rezerwatu „Sosny Taborskie” jest aktualny ich wiek, skład 
gatunkowy i siedlisko. Autorzy „Planu urządzenia rezerwatu na 
okres 1960-69” doszli do wniosku, Ŝe obecne stare drzewostany 
sosnowe w rezerwacie powstały w okresie dewastacji lasu w 
połowie XVIII wieku. Odnowienie sosny zaistniało na 
zadarnionych haliznach leśnych. UwaŜają, Ŝe na obszarze 
zasięgu występowania sosny taborskiej „drzewostany powstawały 
w warunkach naturalnych i sztucznych, w których jednak zabiegi 
hodowlane nie miały wpływu na jego kształtowanie się” oraz, Ŝe 
„przyczyn powstania i rozwoju ekotypu sosny taborskiej naleŜy 
dopatrywać się w optymalnych warunkach siedliskowych i 
klimatycznych”. 

Z danych historycznych wynika, Ŝe wysoka jakość hodowlana 
i techniczna sosny taborskiej znana jest od wieków, gdyŜ juŜ w 
XVI wieku drewno z lasów taborskich sprzedawano do Danii na 
maszty. 

Autorzy „Planu urządzenia rezerwatu „Sosny Taborskie” na 
okres 1983-92” uwaŜają, Ŝe obecne stare drzewostany w tym 
rezerwacie powstały około 1750 roku z samosiewów, gdyŜ pruska 
ustawa leśna wprowadzająca, między innymi, wskazania do 
sztucznych odnowień ukazała się dopiero w 1775 roku.  

Rzetelne informacje dotyczące powstawania drzewostanów 
sosny taborskiej przedstawił H. Dziekoński w artykule pt. „Jak 
powstawały drzewostany sosny taborskiej” (1994 r. Sylwan nr 7) 
UwaŜa on, Ŝe Ŝyzne siedliska obecnie zajmowane przez 
drzewostany sosnowe z domieszką innych gatunków, stanowiące 
78,2% powierzchni (w tym z domieszką buka i dębu - 56,1%) dawniej 
były zajęte przez lasy liściaste „być moŜe z niewielką domieszką 
sosny, szczególnie na uboŜszych siedliskach”. Nie podziela poglądu, 
Ŝe najstarsze drzewostany sosny taborskiej powstawały w sposób 
naturalny w wyniku przypadkowej ingerencji człowieka. Ustalono, Ŝe 
najstarsze drzewostany sosnowe w rezerwacie „Sosny Taborskie” 
powstały około 1750 roku i są w miarę równowiekowe, a więc 
rzeczywiście nie mogły powstać spontanicznie bez celowych 
zabiegów gospodarczych i to na stosunkowo bogatych siedliskach. 
Ustawa leśna, która wskazywała na zakładanie sztucznych upraw 

sosnowych ukazała się w Prusach w 1775 roku, czyli w późniejszym 
czasie jak powstanie obecnych starych drzewostanów. Jednak 
wcześniej ukazała się praca E.W. Marona - Królewsko-Pruskiego 
Radcy Leśnego pt. „Nauka leśnictwa” (jej tłumaczenie w języku 
polskim ukazało się w Warszawie w 1843 roku). Praca zawiera 
informację, Ŝe w 1740 roku przedsięwzięta została reforma w 
hodowaniu lasów, dokonana przez wielkiego łowczego państwa 
pruskiego Wedla. „Nauka leśnictwa” wskazywała na róŜne rodzaje 
rębni, które odpowiadają obecnym pojęciom rębni zupełnej i rębni 
częściowej. Na zrębie zupełnym przed odnowieniem karczowano 
pnie i uprawiano zboŜa przez 2 lata po wycięciu drzewostanu 
(metodę tę stosowano jeszcze w okresie międzywojennym na 
Pojezierzu Gdańskim - informacja J. Wróbel). 

Rębnia częściowa generalnie stosowana w drzewostanach z 
gatunkami cienioznośnymi, była wyjątkowo teŜ stosowana w 
drzewostanach sosnowych. Pierwsze cięcie powodowało 
rozluźnienie zwarcia wzmagające urodzaj nasion, a drugie było 
cięciem obsiewnym. W drzewostanach sosnowych pozostawiano 
nasienniki w więźbie co 30 kroków (około 25 m). Cięcia 
odsłaniające i uprzątające wykonywano stopniowo dla 
odsłonięcia podrostu. W drzewostanach sosnowych, po 
powstaniu nalotów, w pierwszym roku usuwano połowę drzew, a 
w drugim roku resztę. Preferowano jednak zręby zupełne. Na 
zrębach zupełnych zalecano wprowadzanie gatunków iglastych 
na wszystkich siedliskach. H.Dziekoński przytacza informację 
Marona, Ŝe sosna udaje się na kaŜdym gruncie, z wyjątkiem 
mokrych, a na dobrym gruncie w wieku 70-80 lat „wydaje dobry 
budulec lądowy, zasiew jej i sadzenie jest łatwe i ulepsza 
znacznie grunt”. H.Dziekoński słusznie zauwaŜa, Ŝe ta informacja 
Marona dowodzi, Ŝe co najmniej 70-80 lat wcześniej zakładano 
uprawy sztuczne na zrębach zupełnych. 

Jest sprawą oczywistą, Ŝe zanim ukazały się publikacje, czy 
teŜ akty prawne (ustawa leśna), to juŜ od wielu lat próbowano 
stosować róŜne metody zagospodarowania lasów, a więc trzeba 
zdecydowanie dać pierwszeństwo opiniom o sztucznym 
pochodzeniu starych drzewostanów sosnowych przed 
domniemaniami o ich przypadkowym powstaniu. Biorąc pod 
uwagę fakt, Ŝe w rezerwacie „Sosny Taborskie” występują 
wyłącznie siedliska lasowe (LMw, Lśw), to tym samym trudno 
przyjąć, aby bez celowej działalności człowieka ukierunkowanej 
na uzyskanie drzewostanów sosnowych mogły powstać 
samosiewy sosnowe. 

We wszystkich drzewostanach sosnowych rezerwatu 
występuje w niŜszych warstwach głównie buk, młodszy od sosny 
o kilkadziesiąt lat (o 50-100 lat). Jest to oczywiste, gdyŜ zgodnie z 
ówczesnymi wskazaniami gospodarki leśnej, w drzewostanach 
sosnowych, kiedy juŜ wystąpiły odpowiednie warunki świetlne 
wprowadzano gatunki liściaste. 
 

4.3. Skład gatunkowy, struktura pionowa i pozioma 
 
Wszystkie drzewostany rezerwatu „Sosny Taborskie” są 

wielogatunkowe. Występują: sosna, buk, dąb, grab, brzoza, 
świerk, a sporadycznie klon, lipa, jesion i osika. Z trzynastu 
wydzieleń występujących w rezerwacie jeden składa się z 9 
gatunków (1,47 ha), jeden z 8 gatunków (9,84 ha), jeden z 6 
gatunków (7,16 ha), sześć z 5 gatunków (30,76 ha), trzy z 4 
gatunków (18,02 ha) i jeden z 3 gatunków (7,27 ha). 
Zadrzewienie wynosi: 
  - jeden drzewostan z zadrzewieniem 1,3 
  - jeden drzewostan z zadrzewieniem 1,2 
  - trzy drzewostany z zadrzewieniem 1,1 
  - sześć drzewostanów z zadrzewieniem 1,0 
  - dwa drzewostany z zadrzewieniem 0,9 
Zwarcie drzewostanów:  
  - w stopniu pełnym występuje 11 drzewostanów, 
  - w stopniu umiarkowanym występują 2 drzewostany. 

Struktura pionowa drzewostanów jest bardzo urozmaicona, 
ale w Ŝadnym nie ma wyraźnych pięter. 

Podszyt występuje we wszystkich drzewostanach, ale tylko w 
jednym jego pokrycie wynosi 80%, w jednym - 60%, w jednym - 
50%, w jednym - 40%, w ośmiu - 30% i w jednym - 20%. WyŜsze 
pokrycie występuje w młodszych drzewostanach. ZróŜnicowanie 
gatunkowe podszytów jest bardzo małe i głównie stanowi go 
leszczyna, grab i buk.  

Strukturę drzewostanów w róŜnych okresach obrazuje 
zestawienie sporządzone na podstawie operatów urządzeniowy. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12442 - 

 
Zestawienie składów gatunkowych drzewostanów w posz czególnych okresach czasu 

 
Oddz. 

pododz Rok 1935 Rok 1960 Rok 1983 Rok 1994 

93a So, Bk, Db, Brz, Gb, Św I p.  5So, 3 Bk, 2 Db (200-230) 
215 l.  II p. 9Bk , 2 Db spor. Gb, 
Brz (40-80) 50 l. w cz. wsch. Św V 
kl.w. na pow. 0,1ch 

4 So spor. Db, Lp (220-240) 230 l. 
2 Db (90-110) 100 l. 2 Bk, 1 Gb 
(80-100) 95 l. Gb (30-50) 40 l. 

3 So 240, 2 Db 100, 1 Brz 100, 
1Bk 100, 1 Gb 100, 2 Bk 160 

93b So, Db, Brz, Św, Bk, Gb 
spor. inne 

I p.  So spor. Db(121-130) 125 l. 
spor. So, Db X kl. wieku II p. Bk 
poj.Gb spor. Brz (41-50) 45 l. 

I p. So poj. Db (140-160) 150 l. II 
p. 6 Bk spor. Lp, Jes, Kl (90-110) 
100 l. 4 Bk spor. Brz, Lp 50-70)60 
l. 

5 So 100 l.,3Bk 120 l., 2 Bk 70 l. 

93c So, Db, Gb, Brz, Bk, Św 
inne poj. 

I p. 9 So, 1Db, Bk, Lp (201-230) 
215   II p. 4 Db, 4 Bk, 2 Gb poj. 
Brz (51-80) 60 l. poj. Kl V i VI kl. 

Ip.6 So poj Bk (220-240) 230 l. 
2Db, 1 Gb (80-100) 90 l. II p Gb 
spor. Brz, Lp, Bk, Db (50-70) 60 l. 

3 So 240 l., 2Gb 80 l., 2 Db 100 
l., 1 Bk 100 l., 1 Db 160 l.1 Bk 
160 l. 

93g So, Db, Św, Gb, Bk,  I p. 9 So, 1 Św poj.Gb, Db (76-85) 
80 II p. poj.  Gb, Bk (25-35) 30 

7 So, 1Św, 1Db (80-100)90 l. 1Bk 
mjsc. Brz  60 l. 

7So 100 l. 2 Św 100 l. 1 Db 120 l. 

94a I p. 5 So (220-240)230 l. 4Bk 1 Db 
(140-160) 150 l. spor.Brz, Gb V kl. 
II p Bk (60-80) 70 l. mjsc. Gb, Db 
III  

3 So 240 l. 3 Db 100 l.  2 Bk 100 
l. 1 Bk 180 l. 1 Bk 70 l. 

94b 

So, Db, Bk, Brz, Gb, Św, Wz I p. 5 So, 3Bk, 2 Db (201-230) 215 
l.    IIp 9 Bk, 2Db spor Gb, Brz (41-
80) 50  

I p. 8 Bk spor. Db (140-160) 150 l. 
2 So (220-240) 230 l. II p. Bk 
mjsc.Db (60-80) 70 l. 

4 Bk 180 l. 2 So 240 l. 2 Bk 70 l. 
2 Bk 100 l. 

94c I p. 4 So (220-240) 230 l. 2 Bk poj. 
Db (130-150) 140 l. 2 Bk, 2 Db 
spor. Brz, Kl. 980-100) 90 l. II p. 
Bk spor. Db (50-70) 60 l. 

4 So 240 l. 3 Bk 100 l. 1 Db 100 l. 
1 Bk 150 l. 1Bk 70 l. 

94d 

So, Db, Bk, Brz, Gb inne 
sporadycznie 

I p.  6 So, 2 Db, 2 Bk (201-230) 
215   II p. Bk (41-70) 55 l. mjsc. Bk 
II kl w. 

4 So (220-240) 230 l. 2 Db poj. Bk 
(130-150) 140 l. 2 Db,2 Bk spor. 
Brz (80-100) 90 l. mjsc. w II p. Bk  
III kl w 

3 So 240 l. 3 Db 150 l. 2 Bk 100 l. 
1 Db 100 l. 1 Bk 70 l. 

94f   I p. 8 So (170-190) 180 l. 1 Db, 1 
Bk  poj. Brz (80-100) 90 l. II p. Bk 
poj.Gb (50-70) 60 l. 

5 So 190 l. 3 Db 120 l. 1 Bk 120 l. 
1 Bk 70 l. 

95 a 4 Bk, 1 Db (140-160 ) 150 l. 3 So 
(200-220) 210 l. 1 Bk spor. Db 
(100-120) 110 l. w II p. 1 Bk spor. 
Gb, Brz (50-70) 60 l. 

5 Bk 180 l. 1 Db 180 l. 2 So 220 l. 
1 Bk  120 l. 1 Bk 70 l. 

95b 

So, Bk, Db, Gb, Św I p. 5 So, 3 Bk, 2 Db (201-230) 
215 l. II p. Bk (41-70) 55 l. mjsc. 
Bk II kl.  

I p. 5 So (200-220 ) 210 l., 3 Bk, 2 
Db (140-160 ) 150 l. II p. Bk spor. 
Gb, Brz, Kl (50-70) 60 l  

3 Bk 180 l. 2 Db. 180 l. 3 Bk 120 l 
1 So 220 l. 1 Bk 70 l. 

106b So, Db, Bk, Brz, Lp. inne 
spor. 

I p. So poj. Db, Bk (201-230) 215 l. 
II p. 6Db, 2 Bk (101-130) 120 l.  2 
Bk (51-70) 60 l.  

I p. 7 So (210-230) 220 l. 2 Db 
(160-180) 170 l., 1 Bk (110-130) 
120 l.  II p. 6 Gb, 4 Bk mjsc. Brz 
spor. Kl (60-80) 70 l. 

3 Db 180 l. 3 So 230 l. 2 Bk 130 l. 
1 Bk 80 l. 1 Gb 80 l. 

106c Brak danych Przepadła uprawa 7 Brz, 1 Gb, 1 Db, 1 So (25-30) 27 
l. 

6 Brz 38 l. 2 So 38 l. 2 Gb 38 l.  
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4.4. Wiek drzewostanów 

 
Powierzchniowy udział drzewostanów w poszczególnych 

klasach wieku według gatunku panującego 
Klasy wieku Oddz. 

poddz 
gatunek 
panujący 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

93a, So           1,47 
93 b, So       9,84     
93 c, So           7,16 
93 g, So     4,86       
94 a, So           9,79 
94 b, Bk        1,10    
94 c, So           14,39 
94 d, So           7,47 
94 f, Bk       2,17     
95 a, Bk        11,51    
95 b, Db        7,27    

106 b, Brz        12,16    
106 c 3,37           
R-m 3,37    4,86  12,01 32,04   40,28 

 
Struktura wiekowa gatunków w poszczególnych 

wydzieleniach 
Oddział, 

pododdział 
Sosna Dąb Buk Grab Brzoza Świerk 

93a 240 100 100-
160 

100 100  

93b 160  70-120    

93c 240 100-160 100-
160 

80   

93g 100 120    100 
94a 240 100 70-180    
94b 240  70-180    
94c 240 100 70-150    
94d 240 100-150 70-100    
94f 190 120 70-120    
95a 220 180 70-180    
95b 220 180 70-180    
106b 230 180 80-130 80   

 
PowyŜsze zestawienie wskazuje, Ŝe wprowadzanie 

poszczególnych gatunków liściastych do drzewostanów 
sosnowych następowało wtedy, gdy te drzewostany 
osiągnęły wiek: 
  a) przy wprowadzaniu buka: w dwóch wydzieleniach - 40 lat, 
        w dwóch wydzieleniach - 60 lat, 
        w jednym wydzieleniu - 70 lat, 
        w trzech wydzieleniach - 80 lat, 
        w jednym wydzieleniu - 100 lat, 
        w dwóch wydzieleniach - 140 lat, 
  b) przy wprowadzaniu dębu: w dwóch wydzieleniach - 40 lat, 
        w jednym wydzieleniu - 50 lat, 
        w jednym wydzieleniu - 70 lat, 
        w jednym wydzieleniu - 80 lat, 
        w jednym wydzieleniu - 90 lat, 
        w trzech wydzieleniach - 140 lat, 
  c) przy wprowadzaniu graba: w jednym wydzieleniu - 140 lat, 
        w jednym wydzieleniu - 150 lat, 
        w jednym wydzieleniu - 160 lat. 
 

W jednym drzewostanie (oddz. 93g) sosnę i świerk 
wprowadzono do drzewostanu dębowego, gdy ten miał 
około 20 lat. Jednak mgła być taka sytuacja, Ŝe istniał 
drzewostan złoŜony z drzew matecznych sosny, świerka i 
dębu (oraz podrostu dębu), w którym uzyskano 
odnowienie naturalne sosny i świerka, a w następnych 
latach drzewostan macierzysty wycięto. 

W tej analizie pominięto wydzielenie 106c ze względu 
na jego sztuczne pochodzenie (z sadzenia) i młody wiek. 

PowyŜsze rozwaŜania nie uwzględniają moŜliwości 
innych zdarzeń w historii poszczególnych drzewostanów, 
np. nieudanych prób wprowadzania gatunków liściastych 
we wcześniejszym okresie Ŝycia drzewostanów 
sosnowych, jednak generalne wnioskowanie wydaje się 
słuszne, gdyŜ jest zbieŜne z zasadami gospodarki leśnej 
stosowanymi w tamtym okresie.  
 

4.5. Zasobność drzewostanów  
 
Zasobność drzewostanów obrazują następujące 

zestawienia: 
Zestawienie zasobności drzewostanów w poszczególnych 
okresach czasu 

Dane z 1934 
roku 

Dane z 1960 
roku 

I Operat urządz. 

Dane z 1983 
roku 

II Operat urządz. 

Dane z 1994 
roku 

Plan Ochrony 
Zasobność w m3 

Oddz.  
pododz. 

na 1 ha cała 
pow 

na 1 ha cała 
pow 

na 1 ha cała 
pow 

na 1 ha cała 
pow 

93a * * * * 510 750 459 680 
93b 280 2102 360 2680 580 5700 594 5850 
93c 262 2279 290 2520 320 2220 441 3150 
93g 249 1243 340 1700 510 2480 542 2640 
94a 398 3900 621 6070 
94b 

318 4011 370 4390 
320 350 525 580 

94c 360 5180 439 6330 
94d 460 3440 496 3720 
94f 

325 7972 330 7345 
410 890 455 995 

95a 350 4030 624 7190 
95b 

352 6757 380 7360 
320 2330 431 3130 

106b 100 340 489 5950 
106c 

295  320 3870 
  185 620 

* Masy wliczone zostały do przedziału oddziałów: 94 a i 94 b. 
 

Tabele wyliczenia zasobności drzewostanów na 
powierzchniach próbnych w oddziałach 93b i 106b 
wykazują małą liczebność sztuk sosny w stosunku do 
innych gatunków. W tej sytuacji zadrzewienie sosny nie 
moŜe być miarodajnym miernikiem określania warunków 
świetlnych dla potrzeb odnowieniowych sosny. NaleŜy 
wobec tego, jako kryterium warunków świetlnych dla 
odnowienia sosny, przyjąć stopień zwarcia.  

Zestawienie zasobności drzewostanów wykazuje, Ŝe 
obecnie udział sosny w drzewostanach o takim samym 
wieku lub zbliŜonym jest róŜny i przeciętnie na 1 ha 
wynosi w drzewostanach w wieku: 
  - 100 lat - 347 m3, 
  - 160 lat - 338 m3, 
  - 190 lat - 196 m3, 
  - 220 lat - 52m3 i 126 m3, 
  - 230 lat - 150 m3, 
  - 240 lat - od 103 m3 do 202 m3, przeciętnie 148 m3. 
 

Analiza zasobności drzewostanów w zaleŜności od 
wieku gatunków w nich występujących nie pozwala na 
wyciągnięcie wniosków, gdyŜ brak jest korelacji pomiędzy 
wiekiem a przeciętną zasobnością na 1 ha. Na przykład w 
równowiekowych drzewostanach i zbliŜonym składzie 
gatunkowym (oddz. 95a, 95b) przeciętny zapas na 1 ha 
wynosi odpowiednio: 624 m3 i 431 m3. Wpływ na taką 
sytuację z pewnością mają, między innymi: 
  a) okres przebudowy składów gatunkowych drzewostanów, 
  b) ubytek masy na skutek klęsk Ŝywiołowych, 
  c) zabiegi hodowlano-pielęgnacyjne w dawnych latach 

(brak danych). 
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Wyliczenie zasobności drzewostanu na powierzchni próbnej według stanu na dzień 1 sierpnia 2000 roku - Oddział 93 b, powierzchnia 0,25 ha 
Grab Buk Sosna Brzoza Dąb Ogółem 
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1-3                         
4-5                         
6-7 10 2 0,01 0,02                     
8-9 14 2 0,02 0,04                     

10-11 15 2 0,03 0,06 17 2 0,04 0,08                 
12-13 16 12 0,06 0,72 17 2 0,08 0,16                 
14-15 17 4 0,07 0,28 18 3 0,09 0,27                 
16-17 17 6 0,13 0,78 18 1 0,15 0,15                 
18-19 18 6 0,16 0,96 19 2 0,21 0,42                 
20-21 18 3 0,20 0,60 20 5 0,24 1,20                 
22-23 18 6 0,30 1,80 22 2 0,36 0,72                 
24-25 18 1 0,40 0,40 25 4 0,54 2,16                 
26-27 19 3 0,45 1,35                     
28-29 19 1 0,61 0,61 26 1 0,76 0,76                 
30-31 19 3 0,68 2,04 28 2 0,83 1,66                 
32-33     29 1 1,18 1,18                 
34-35     30 1 1,22 1,22                 
36-37 20 2 0,90 1,80 30 1 1,70 1,70                 
38-39     32 1 1,81 1,81                 
40-41                         
42-43     32 2 2,33 4,66                 
44-45                         
46-47     33 1 2,39 2,39 31 1 1,82 1,82             
48-49         32 1 2,29 2,29 25 1 1,89 1,89         
50-51     33 1 3,00 3,00 32 2 2,33 4,66 26 2 1,96 3,92         
52-55     33 2 3,59 7,18 33 7 2,76 19,32             
56-59         33 5 3,29 16,45             
60-63         33 1 3,89 3,89     30 1 4,51 4,51     
64-67         33 1 3,94 3,94             
68-71         33 2 4,58 9,16             
72-75                         
76-79                         
80-85                         

Razem  53  11,14  34  42,18  20  61,53  3  5,81  1  4,51  111  125,49 

Wyliczenie zasobności drzewostanu na powierzchni próbnej według stanu na dzień 1 sierpnia 2000 roku - Oddział 106 b, powierzchnia 0,50 ha 
Grab Buk Dąb Sosna Brzoza Ogółem 
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1-3 8 1 0,01 0,01                     
4-5 8 5 0,01 0,05                     
6-7 8 1 0,01 0,01 9 3 0,01 0,03                 
8-9 8 5 0,01 0,05 9 2 0,03 0,06                 

10-11 12 5 0,03 0,15 10 4 0,03 0,12                 
12-13 13 3 0,07 0,21 15 1 0,07 0,07                 
14-15 15 18 0,07 1,26 16 2 0,08 0,16                 
16-17 16 22 0,12 2,64 16 1 0,13 0,13                 
18-19 17 11 0,19 2,09 17 5 0,20 1,00                 
20-21 18 11 0,20 2,20 18 5 0,24 1,20                 
22-23 19 8 0,31 2,48 20 3 0,32 0,96                 
24-25 20 7 0,45 3,15 23 2 0,49 0,98                 
26-27 20 3 0,50 1,50 24 5 0,52 2,60                 
28-29 20 7 0,64 4,48 25 2 0,73 1,46                 
30-31 20 3 0,68 2,04 26 2 0,76 1,52                 
32-33 20 3 0,90 2,70 28 3 0,83 2,49                 
34-35 20 1 0,95 0,95 28 1 1,14 1,14 28 1 1,00 1,00             
36-37 20 1 1,35 1,35 29 4 1,18 4,72                 
38-39     29 3 1,64 4,92                 
40-41     30 4 1,70 6,80 29 2 1,34 2,68             
42-43     31 2 1,76 3,52 29 2 1,69 3,38             
44-45     31 4 2,25 9,00                 
46-47     32 2 2,33 4,66                 
48-49     32 4 2,91 11,64                 
50-51     33 2 3,00 6,00 30 1 2,19 2,19             
52-55     33 10 3,70 37,00 30 1 2,64 2,64             
56-59     33 2 4,45 8,90 30 1 3,19 3,19             
60-63         30 2 3,76 3,76     30 1 3,86 3,86     
64-67     33 2 5,25 10,50                 
68-71     33 1 6,14 6,14     34 2 4,63 9,26         
72-75             34 2 5,33 10,66         
76-79         31 2 5,09 10,18 34 1 5,40 5,40         
80-85             34 3 5,55 16,65         

Razem  115  27,32  82  127,72  12  29,02  8  41,97  1  3,86  218  229,89 

Zestawienie zasobności drzewostanów na dzień 1 stycznia 1994 roku (dane uzyskane z zapisów planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Miłomłyn) 
Masa w m3 

Sosna Buk Dąb Grab Brzoza Świerk 
Oddział 

ogółem na 1 ha ogółem na 1 ha ogółem na 1 ha ogółem na 1 ha ogółem na 1 ha ogółem na 1 ha 
93a 190 126 200 136 130 90 65 35 95 65   
93b 3330 228 2520 256         
93c 1070 149 480 68 820 115 780 109     
93g 1690 347   360 74     590 121 
94a 1980 202 2400 246 1690 171       
94b 110 103 470 427         
94c 2390 166 3320 230 620 43       
94d 1020 136 1470 189 1280 141       
94f 430 196 235 107 330 152       
95a 1450 126 4980 432 760 66       
95b 380 52 1970 274 760 105       

106b 1840 151 1570 129 2080 171 460 38     
106c 130 40     120 35 370 110   

Razem 16040  19565  8830  1425  465  590  
Na 1 ha  173  211  95  15  5   

Ogółem masa 46.885 m3, przeciętnie 506,54 m3/1 ha 
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4.6. Stan zdrowotny i zagroŜenia abiotyczne 
 
Część starych sosen w drzewostanach rezerwatu jest 

opanowana przez hubę korzeniową (uwidaczniają to złomy 
sosnowe). Pojedynczo następuje teŜ obumieranie sosen, 
co jest oczywiste, tym bardziej, Ŝe niektóre juŜ przekraczają 
260 lat. JednakŜe generalnie stan zdrowotny koron jest 
jeszcze bardzo dobry i z pewnością większość z sosen 
doŜyje wieku setek lat (sosna Ŝyje nawet do około 500 lat).  

Inne gatunki wykazują dobry stan zdrowotny. 
ZagroŜeniem abiotycznym są silne wiatry, które 

szczególnie zagraŜają drzewom górującym i sosnom o 
rozbudowanych koronach, szczególnie w okresie bezlistnym 
towarzyszących w drzewostanach gatunków liściastych. 
 

4.7. Stan odnowienia naturalnego 
 

Najtrudniejszym problemem w ochronie rezerwatu 
„Sosny Taborskie” jest brak nalotów i podrostów 
sosnowych. Są dwa powody tego stanu: 
  1) niekorzystna pokrywa glebowa (ścioła liściasta 

uniemoŜliwia pojawianie się siewek), 
  2) niekorzystne warunki świetlne w drzewostanach 

uniemoŜliwiają rozwój nalotu, a tym samym i podrostu. 
Tylko w niektórych lukach, np. powstałych po 

pojedynczych wywrotach pojawiają się siewki, ale nie 
przeŜywają dłuŜej niŜ 2 lata, maksymalnie 3 lata z powodu 
ocienienia i konkurencji pojawiającego się w lukach runa 
leśnego, jak teŜ odnowień naturalnych buka.  

Bardzo dobrze odnawia się buk, który w krótkim czasie 
wypełnia powstające w drzewostanach luki. 

Nie występuje odnowienie naturalne dębu z powodu 
duŜego ocienienia oraz wyŜerania Ŝołędzi przez dziki. 
W oddz. 93b występują płaty podrostów jesionu, ale prawie 
wszystkie osobniki są uszkodzone przez zwierzynę leśną. 

Grab odnawia się dobrze w lukach drzewostanów, w 
których jest gatunkiem współpanującym. 
 

5. Ocena dotychczasowej ochrony rezerwatu 
 

Jedynym zadaniem z zakresu prac leśnych, przyjętym w 
„Planie urządzenia rezerwatu „Sosny Taborskie” na lata 
1983-92” były cięcia sanitarne (usuwanie posuszu, złomów i 
wywrotów oraz drzew poraŜonych hubami). Orientacyjną 
masę drzew do pozyskania określono na 1.763 m3.  

Pomimo, Ŝe wykazano nadmierny udział brzozy w 
oddz. 106c, to jednak nie zaplanowano w nim czyszczeń 
późnych dla poprawy składu gatunkowego.  

Zgodnie z postanowieniem Komisji odbierającej prace 
terenowe, nie zaplanowano Ŝadnych prac zmierzających 
do stworzenia warunków do odnowienia naturalnego 
sosny, zresztą takich prac nie podejmowano od początku 
objęcia tych drzewostanów ochroną rezerwatową. W tej 
sytuacji sosna w tym rezerwacie systematycznie zanika.  

W okresie obowiązywania planu (1983-1992), w ramach 
cięć sanitarnych pozyskano łącznie 1488 m3, w tym grubizny 
iglastej - 716 m3 oraz liściastej 772 m3. Natomiast po 
wyekspirowaniu planu, to jest od 1993 roku do 1999 roku 
pozyskano 1065 m3 drewna, z tego 508 m3 drewna iglastego 
oraz 557 m3 drewna liściastego. NaleŜało jednak pozostawić 
część posuszu i wywrotów, szczególnie gatunków liściastych 
dla wzbogacenia róŜnorodności biologicznej.  
 

6. Koncepcja ochrony rezerwatu 
 
6.1. Problem podstawowy 

 
Głównym problemem do rozwiązania w zakresie 

ochrony rezerwatu „Sosny Taborskie” jest odnowienie 

naturalne sosny. Z uwagi na brak dostatecznych 
praktycznych wskazań do uzyskania odnowień 
naturalnych sosny w rezerwatach przyrody, jak teŜ niezbyt 
duŜo przykładów z praktyki w lasach gospodarczych, 
zachodzi potrzeba podjęcia próby rozwiązania 
nowatorskiego, ale z wykorzystaniem dostępnej wiedzy w 
tym zakresie. Dodatkowym utrudnieniem jest 
występowanie w rezerwacie „Sosny Taborskie” LMśw i 
Lśw, a więc siedlisk stosunkowo niekorzystnych dla 
odnowień naturalnych sosny, bez ingerencji człowieka.  
 

6.2. Odnowienie naturalne sosny w świetle literatury 
 
Literatura dotycząca sosny zwyczajnej szeroko 

traktuje o odnowieniach naturalnych tego gatunku. 
PoniŜszy przegląd waŜniejszej literatury przedstawia 
główne poglądy badaczy na to zagadnienie. 

Sosna zwyczajna rośnie w zróŜnicowanych warunkach 
klimatycznych i ekologicznych. O moŜliwościach 
przystosowawczych do róŜnych klimatów świadczy jej 
szeroki zasięg występowania. 
Wpływ temperatury na odnowienie naturalne sosny 

Sosna zwyczajna znosi temperatury do - 45°C, a 
temperatury dodatnie w granicach 35°C nie wywołuj ą 
Ŝadnych ujemnych skutków (Obmiński 1979). Szkody od 
przymrozków późnych lub niskich temperatur 
wczesnojesiennych w naszych warunkach są znikome. 
JednakŜe układ temperatury w okresie wegetacyjnym, 
głównie maj - czerwiec, ma znaczny wpływ na przyrosty 
roczne. 

Kiełkowanie nasion sosny zwyczajnej, w zaleŜności od 
pochodzenia moŜe następować w róŜnej temperaturze, 
nawet juŜ kilku stopniach Celsjusza (Obmiński 1970), lecz 
najkorzystniejsza jest temperatura od 15 do 25°C.  

Odporność siewek na wysokie temperatury gleby jest 
róŜna w zaleŜności od gleby. Zgorzel występuje 
zazwyczaj przy przekroczeniu +45°C.  

Niskie temperatury w naszych warunkach powodują 
ginięcie siewek wyjątkowo przy znacznych spadkach we 
wczesnym stadium rozwoju siewek (Suchecki 1947). 
Wpływ światła na naturalne odnowienie sosny 

Pod względem wymagań świetlnych sosna naleŜy do 
gatunków najbardziej światłoŜądnych, lecz kiełkowanie 
nasion sosny (według Lebimenki 1914 i Obmińskiego 
1970) moŜe odbywać się dobrze nawet w ciemności, 
jednak wtedy energia kiełkowania jest niska. 
Najintensywniej sosna kiełkuje przy tym stopniu 
oświetlenia, przy którym odbywa się rozwój nasienia.  
Wymogi świetlne sosny zmieniają się w róŜnym wieku. 
Wiadomo, Ŝe siewki znoszą większe ocienienie od 
starszych okazów. 
Dla odnowienia naturalnego światło jest czynnikiem 
bardzo istotnym. Według Goetza samosiew moŜe się 
utrzymać przy Ŝyciu, jeśli dopływ światła umoŜliwia 
wyprodukowanie takiej ilości asymilatów, jaka jest 
potrzebna roślinie do oddychania. To minimum świetlne 
wynosi 1/9 światła dziennego.  

Puchalski i Prusinkiewicz (1968) zwracają uwagę, Ŝe dla 
nalotu w pierwszym okresie rozwoju korzystniejsze jest 
światło rozproszone. Podają, Ŝe do 3 lat Ŝycia nalot sosnowy 
znosi duŜe ocienienie, a następnie zapotrzebowanie na 
światło szybko wzrasta. Wielu autorów badając stopień 
wytrzymałości odnowienia naturalnego sosny na ocienienie 
opierało się na wskaźniku stopnia zwarcia. Według 
Szczerbińskiego naleŜy uwzględnić stopień zadrzewienia, a 
nie stopień zwarcia, poniewaŜ zadrzewienie jest bardziej 
miarodajne. Stwierdził, Ŝe na borze suchym największe 
nasilenie ilościowe podrostu występuje przy zadrzewieniu 0,4 
do 0,5 i stopniowo maleje, by osiągnąć poziom zera przy 0,7 
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- 0,8. W borze świeŜym optymalne zadrzewienie dla 
odnowienia wynosi około 0,65 do 0,85 dochodząc do zera 
przy zadrzewieniu około 0,9 do 1,0.  

Fabijanowski, Jaworski i Pietras (1975) dla ustalenia 
potrzeb świetlnych podrostu i określenia jego jakości, 
zbadali kształtowanie się niektórych cech morfologicznych 
sosny pod wpływem stopnia oświetlenia. Wykorzystali w 
tym celu współczynnik świetlny, tj. iloraz średniej długości 
przyrostów pędów bocznych do przyrostu pędu głównego. 

W wyniku badań proponują czterostopniową skalę 
jakości hodowlanej sosny, przyjmując za podstawę 
wartość czynnika świetlnego:  

Klasa jakości Czynnik świetlny 
I do 0,70 
II 0,71 - 0,75 
III 0,76 - 0,80 
IV powyŜej 0,80 

 
Podrost zaliczony do I i II klasy po odsłonięciu moŜe 

stanowić wartościowy składnik drzewostanu, udział 
podrostu III klasy jakości w przyszłym drzewostanie jest 
problematyczny, a IV klasy nie nadaje się do dalszej 
hodowli. Przypuszczają teŜ, w oparciu o badania, Ŝe kąt 
odchylenia gałęzi od pędu głównego moŜe stanowić 
uzupełniający element charakteryzujący warunki świetlne, 
w przypadku gdy zwarcie jest silne. Stwierdzili, Ŝe na 
powierzchni badawczej na borze świeŜym próg 
względnego natęŜenia światła, przy którym podrost 
sosnowy ginie wynosi 10-13%. 
Wilgotno ść gleby i runa a odnowienie naturalne sosny 

Wielu autorów za główny czynnik warunkujący 
powstanie i rozwój odnowienia naturalnego sosny uznaje 
stosunki wilgotnościowe w glebie. 

Klein (1964) stwierdza, Ŝe powodzenie naturalnego 
odnowienia sosny zaleŜy głównie od dostatecznej wilgotności 
wierzchniej warstwy gleby, decydującej o kiełkowaniu 
nasienia i rozwoju siewek w pierwszych latach. 

Goetz badając samosiewy sosny zwyczajnej na 
północnym wschodzie Polski podzielił ten obszar na trzy 
okręgi w zaleŜności od wysokości opadów:  
  - I okręg - opady do 2,00 mm w ciągu doby, w części 

okresu wegetacyjnego (V-VII), 
  - II okręg - opad dobowy do 2,50 mm w czasie j.w., 
  - III okręg - opad dobowy powyŜej 2,50 mm w czasie j.w. 

Stwierdził, Ŝe w I okręgu samosiewy nie występują. 
pojawiający się samosiew ginie w pierwszym roku. W II 
okręgu pojawiają się naloty w krainie z dominującą sosną. 
Są to oderwane stanowiska na małych powierzchniach i 
tylko na glebach piaszczystych o słabo wykształconym 
runie. Przeszkodę do powstania samosiewów sosny na 
większych powierzchniach upatruje w bogatym runie 
występującym na stosunkowo bogatych glebach. 

W III okręgu wilgotnościowym samosiewy sosnowe w 
borach augustowskich dochodzą do najsilniejszego rozwoju. 
W miarę coraz mniejszych opadów, maleje powierzchnia 
zajęta przez samosiewy, z równoczesnym obniŜaniem ich 
wartości uŜytkowej. Jako przykład wymagań 
wilgotnościowych samosiewów sosnowych Goetz podaje 
rozkład samosiewu w zaleŜności od kierunku wyorania 
bruzd (bogaty obsiew pod osłoną ściany bruzdy). Na 
warunki wilgotnościowe w górnej warstwie gleby duŜy 
wpływ ma runo leśne. Dlatego w badaniach poświęcono 
duŜo uwagi wpływom runa leśnego na powstawanie 
odnowień naturalnych sosny. Trzeba jednak mieć na 
uwadze fakt, Ŝe ograniczający wpływ runa na odnowienie 
sosny wynika nie tylko z poboru wody przez runo, lecz 
takŜe przez zwarty system korzeniowy, stanowiący często 
trudną zaporę do przebicia dla kiełkującej sosny i jej 
korzenia. Wobec tego przygotowanie gleby pod obsiew 
naturalny często jest zabiegiem koniecznym. 

Perina (1968, 1969, 1971) wykazał, Ŝe w rębnych 
sośninach II-IV bonitacji na glebach bielicowych z borówką 
czernicą występowało 9.200 szt./ha siewek 3-4 letnich, 
rokujących dalszy rozwój, a z borówką brusznicą 
występowało 35.400 szt./ha siewek przyszłościowych. Na 
tych samych siedliskach, lecz z przygotowaną glebą 
(pługiem) było odpowiednio 56.600 szt./ha i 71.500 szt./ha. 
Dalej stwierdził, Ŝe najlepsze przygotowanie gleby stanowi 
zdarcie kultywatorem pokrywy wegetacyjnej razem z 
warstwą próchnicy w talerzach 0,5 - 1 m2 lub w pasach o 
szerokości 50-70 cm. 

Letho (1951) stwierdza, Ŝe drzewostan macierzysty 
wywiera silny wpływ na rozwój samosiewów ze względu 
na konkurencję korzeni starych drzew odbierających 
nalotom wilgoć. Zdarcie lub wypalenie pokrywy glebowej 
jest bardzo korzystne dla samosiewów na wszystkich 
badanych siedliskach z wrzosem i brusznicą. 
Przeszkodę, jaką stanowią systemy korzeniowe runa 
obrazują badania Goetza, z których wynika, Ŝe korzenie 
wrzosu sięgają do 40 cm i jest to trudna zapora dla siewek 
sosny, z tym Ŝe młody wrzos niezbyt zwarty nie przekreśla 
moŜliwości powstawania samosiewu. Podaje, Ŝe czernica 
przy A0 - 5 cm, A1 - 1 cm, A2 - 3 cm, B - 10 cm na 1 m2 
przy grubości 6 cm z badanej warstwy, wytworzyła 192 
mb rozłogów, nie licząc bardzo licznych drobnych 
korzonków, a przy A0 - 3 cm, A1 - 11 cm, A2 - brak, B - 
brak, C - Ŝółty piasek i grubość badanej pokrywy 14 cm 
stwierdzono łącznie 345 mb wszystkich tu występujących 
korzeni (bez korzeni drobnych). 

Goetz przyjmuje cztery grupy typów siedlisk 
przydatnych do odnowienia naturalnego sosny: 

1. Wszystkie trawiastozielone oraz typ Myrtillus z 
paprocią, a poza tym niektóre bardzo bujnie wykształcone 
typy Myrtillus, Calamagrostis i Aira (bon. 1 - 2, 5). 
Siedliska te wyklucza z gospodarki samosiewnej. 

2. Z stosunkowo silnie wykształconym runem (bon. 2,5 - 3). 
Odnowienie naturalne jest moŜliwe miejscami po bardzo 
starannym przygotowaniu gleby. Będzie to typ Myrtillus, 
Calamagrostis, Aira, Vaccinium vitis idaea i Calluna w formie 
zestarzałej. Na dobrych siedliskach zbyt gruby poziom 
próchnicy moŜe być bardzo niekorzystny dla samosiewu. 

3. Najkorzystniejsze warunki (bon. 3 - 4, 5). Na lepszych 
siedliskach konieczne jest przygotowanie gleby, na słabszych 
moŜe wystarczyć przygotowanie do odnowienia drogą cięć 
pielęgnacyjnych. W skład siedliska wchodzi typ Cladonia z 
lekką domieszką innych komponentów runa: Calluna w 
formie młodocianej, a takŜe Vaccinium vitis idaea, Aira i 
Calamagrostis, jeŜeli zwarcie jest luźne i występuje znaczny 
udział Hypnum (w niezbyt grubej powłoce). 

4. NajuboŜsze siedliska z czystym chrobotkiem (bon. 
4,5 - 5). Obsiew jest łatwy, brak konkurencji runa, poziom 
próchnicy jest mały. Brak jednak wilgoci i ocienienia 
powoduje, Ŝe siewki giną w pierwszym lub drugim roku 
Ŝycia. Wystarczający jest tu naturalny stan gleby z lekkim 
zranieniem jej w roku nasiennym.  
 

Goetz uznaje, Ŝe najlepsze samosiewy uzyskuje się w 
drzewostanach młodych, co uwarunkowane jest dobrym 
stanem fizycznym gleby. Gleba jest pokryta mchami, co 
stwarza dobre warunki wilgotnościowe. W miarę 
przerzedzania drzewostanu (od 60 lat) glebę opanowuje 
runo zielne stające się przeszkodą dla odnowienia. 
Najlepsze odnowienie uzyskuje się w 70-90 roku Ŝycia 
drzewostanu, a w starszym wieku odnowienia często 
zawodzą na skutek konkurencji runa. 
Wpływ pH na odnowienie naturalne sosny 

W zakresie wpływu pH na powstanie odnowień 
naturalnych sosny zwyczajnej Goetz w oparciu o 
przeprowadzone badania na kiełkownikach podaje, Ŝe 
przy pH 3,4-7,0 sosna wykazuje wzrost na ogół równy 
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wzrostowi siewek wyhodowanych w czystej wodzie. Przy 
pH 2,5 zaznacza się bardzo silny spadek wzrostu siewek, 
a przy pH 8,5 nasiona wprawdzie skiełkowały, lecz 
następnie zginęły. Optimum wzrostu było przy pH 5,4 i 
6,3. Takie wartości pH występują zasadniczo w glebie pod 
drzewostanami liściastymi lub mieszanymi lecz tam 
jednak ocienienie i runo nie pozwalają na rozwój 
odnowienia naturalnego sosny. 

Obmiński (1970) podaje, Ŝe Smidt (1927) równieŜ 
stwierdził, Ŝe w stadium kiełkowania nasion sosna ulega 
silnym uszkodzeniom tak w odczynie kwaśnym jak i 
alkalicznym, a z kolei Tansley (1911) i Salisbhry (1920) 
podawali, Ŝe sosna zwyczajna w młodocianych stadiach 
rozwoju jest wraŜliwsza na odczyn kwaśny, niŜ np., 2-3 
letnia siewka sosny.  

Ustalenie wpływu pH dla starszych sosen jest 
skomplikowane róŜną wartością pH w poszczególnych 
poziomach glebowych. 
Wpływ próchnicy na naturalne odnowienie sosny 

DuŜą rolę dla odnowienia naturalnego sosny zwyczajnej 
przypisuje się próchnicy, a głównie jej miąŜszości. 

Aaltonen (1948) podaje, Ŝe kiełkowanie udaje się 
gorzej w próchnicy niŜ w glebie mineralnej. Przyczyną 
tego jest łatwiejsze pobieranie wody z gleby mineralnej 
aniŜeli z próchnicy, mimo Ŝe próchnica moŜe zawierać 
większe ilości wody aniŜeli gleba mineralna. Niekiedy 
szkodliwe moŜe być wysokie nagrzanie się próchnicy. 

ZaleŜności między warstwą próchnicy a odnowieniem 
naturalnym sosny Goetz uzasadnia następująco: w typie 
Cladonia większość siewek dobrych i dostatecznie silnych 
rozwinęła się w próchnicy o warstwie 1-2 cm. W miejscach z 
grubszą 2,5 - 3,5 warstwą, ilość siewek jest mniejsza, a 
rozwój ich jest bardzo słaby. ZbliŜony obraz otrzymał w typie 
Hypnum z tym jedynie, Ŝe optimum rozwoju dobrze 
wykształconych siewek przesunięte tu jest nieznacznie w 
kierunku cieńszej warstwy próchnicy (1 - 2 cm). W obydwu 
przypadkach warstwę próchnicy 5 cm przyjmuje za 
ostateczną jaką moŜe jeszcze przebić korzonek siewki 
sosnowej na swej drodze do gleby mineralnej, a warstwa 1,5 
cm jest w danych typach optymalna. Podobne wyniki 
otrzymał Morozow (1949), który wskazuje teŜ na wpływ 
stopnia zbicia próchnicy. Vanselow (1931) podaje, Ŝe surowa 
próchnica jest dla samosiewu w najwyŜszym stopniu 
niekorzystna.  

Puchalski i Prusinkiewicz (1968) uznają próchnicę za 
najwaŜniejszy dla odnowienia czynnik edaficzny. Zwracają 
uwagę na typ próchnicy, stwierdzając, Ŝe najkorzystniejszy 
jest typ mull, który świadczy o najlepszej gotowości gleby 
do przyjęcia nasion, a wprost przeciwne warunki stwarza 
typ mor, będący największą przeszkodą dla odnowienia 
naturalnego. JeŜeli nasiona skiełkują na warstwie próchnicy 
nadkładowej, to i tak giną w czasie większej suszy. Czyli to 
wszystko co przyczynia się do dobrego rozkładu próchnicy 
sprzyja samosiewowi i rozwojowi nalotu. 

Baule i Fricker (1973) podają, Ŝe przy ocenie jakości 
próchnicy, decydujące znaczenie ma stosunek C:N. Im jest 
on większy, tzn. im więcej azotu zawiera substancja 
organiczna tym więcej tego pierwiastka mają do dyspozycji 
rośliny w rezultacie mineralizacji. Taki stosunek C:N 
rozciąga się od 1:10-15 i jest typowy dla gleb biologicznie 
czynnych z próchnicą o charakterze mullu. W wypadku 
moderu stosunek C:N wynosi 1:15-25, a w odniesieniu do 
próchnicy surowej 1:30-40 i więcej. Dostawy azotu są w 
wyniku mineralizacji na glebach z próchnicą surową 
wystarczające, kiedy stosunek C:N w fazie tworzenia się 
moderu jest węŜszy niŜ 1:28. JeŜeli stosunek ten wynosi 
1:36, to naleŜy liczyć się z brakiem azotu, jeŜeli jest on 
pośredni to wówczas w miarę moŜności naleŜy oprzeć 
ocenę na analizie liści. Zawartość azotu w igłach poniŜej 
1,5% cechuje ogólnie drzewostany źle rosnące. 

Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe 
Na ogół przyjmuje się, Ŝe sosna ma stosunkowo małe 

wymagania wobec składników pokarmowych.  
Pomimo, Ŝe rośnie często na bardzo słabych glebach 

piaszczystych, to jednak wykazuje określone wymagania w 
stosunku do składników pokarmowych w glebie. Sosna mocno 
reaguje na nawoŜenie sztuczne. 

Jak podaje Baule i Fricker (1973), badania amerykańskie 
wykazały dobry wzrost sosny, jeŜeli stosunek składników 
pokarmowych N : P2O5 : K2O wynosi 1:2:5. Zostało to 
potwierdzone teŜ w badaniach nad sosną zwyczajną w Europie. 

Stwierdzono teŜ wyraźną, pozytywną reakcję na nawoŜenie 
potasem i magnezem. 

Autorzy Ci podają, Ŝe ocenę zaopatrzenia gleby w składniki 
pokarmowe moŜna przeprowadzić w oparciu o zawartość 
pierwiastków i tlenków w igłach sosny.  

Dolne wartości graniczne przyjmują następująco: 
 

Symbol Wartość (%) Symbol Wartość (%) 
P 0,12 - 0,13 P2O5 0,28 - 0,30 
K 0,42 - 0,50 K2O 0,50 - 0,60 

Ca 0,29 CaO 0,40 
Mg 0,05 - 0,06 MgO 0,09 - 0,11 
N 1,20 - 1,30   

 
Dalej podkreślają, Ŝe bardzo waŜne znaczenie dla Ŝycia 

drzew mają mikroelementy: Ŝelazo, mangan, cynk, bor, molibden. 
Brak chociaŜby jednego z nich powoduje powaŜne zakłócenia we 
wzroście roślin. JednakŜe materiałów badawczych w tym 
zakresie jest nieduŜo.  

Dzięciołowski (1973) podkreśla brak dostatecznych badań 
nad profilowym rozmieszczeniem mikroskładników w glebie 
leśnej, które przecieŜ są waŜnym czynnikiem ekologicznym 
oddziaływującym na szatę roślinną.  

Badając skład chemiczny bielic przybałtyckich (bielice 
uformowane z piasków wydmowych), na których występuje 
nadmorski bór baŜynowy stwierdził, Ŝe największa kumulacja 
biologiczna mikroskładników zachodzi w poziomie A0 (5-7 krotnie 
wyŜsza niŜ w skale macierzystej), a szczególnie w A0L. 

Zasobność poziomów akumulacyjnych bielic przybałtyckich w 
przyswajalne formy mikroskładników jest bardzo duŜa i dlatego 
roślinność leśna nawet na skrajnie ubogich piaskach moŜe pobrać i 
skumulować w łatwo dostępnej strefie duŜe ilości składników. UwaŜa, 
Ŝe roślinność borowa i proces bielicowy w określonych warunkach 
środowiska zwiększają wybitnie zasobność gleb. 

Mucha, Sienkiewicz i Szymańska (1976) badali zawartość 
mikroelementów: B, Cu, Mn, Mo, Zn w jednoletniej i trzyletniej 
sośnie zwyczajnej. Stwierdzili, Ŝe zaznacza się wyraźnie podobny 
układ ilościowego pobierania mikroelementów w sosnach jedno- i 
trzyletnich: Mn>Zn>B>Cu>Mo. Swoiste lub współzaleŜne 
oddziaływanie kaŜdego z oznaczonych mikroskładników 
odzwierciedla się w wielu cechach wewnętrznych i zewnętrznych 
roślin. Ilości ich pobrania z gleby zaleŜą nie tylko od zasobności 
ogólnej oraz form przyswajalnych tych składników, lecz takŜe od 
zapotrzebowania przez rośliny, związanego z biochemicznymi i 
fizjologicznymi procesami. Istotną rolę odgrywają tu warunki 
środowiska i rozwój osobniczy roślin. Wyniki badań pozwoliły 
autorom wnioskować, Ŝe w obrocie biologicznym zbiorowisk 
leśnych naleŜy zwrócić uwagę na pierwiastki składowe, a przy 
nawoŜeniu NPK i wapnowaniu gleb leśnych naleŜy teŜ nawozić 
borem, cynkiem, miedzią i molibdenem. 

Sienkiewicz (1976) badał zawartość mikroelementów w igłach 
8-letniej, nawoŜonej sosny zwyczajnej w zaleŜności od róŜnego 
sposobu przygotowania gleby (tradycyjnie i pełną orką). 
Stwierdził róŜną zasobność mikroskładników w szpilkach i w 
poziomach glebowych, w zaleŜności od nawoŜenia składnikami 
NPK, wapnowania i sposobu przygotowania gleby. 

Obmiński (1970) podaje, Ŝe przy bardzo szerokim 
zakresie warunków ekologicznych, w których rośnie sosna 
zwyczajna, to jej optimum siedliskowe tworzą raczej piaski 
gliniaste i gliny spiaszczone. 

Włoczewski i Ilmurzyński (1957) przyjmują, Ŝe jednym 
z najwaŜniejszych warunków dobrego wzrostu sosny jest 
odpowiedni stopień aeracji i przepuszczalności na 
znacznej miąŜszości gleby. 
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Zasięg obsiewu nasion z drzewostanu macierzystego 
Rzeźnik (1968) podaje, Ŝe rozsiewowi nasion sosny sprzyja 

słoneczna, sucha i wietrzna pogoda. Najwięcej nasion opada pod 
okapami drzew, natomiast na odległość 25 m od ściany 
drzewostanu dociera 9 - 14%, a w odległości 100 m dociera 2-7% 
nasion. 

Według Mierzejewskiego (1966) przy wzroście odległości od 
drzewostanu zwiększa się w obsiewie udział nasion lŜejszych i 
pustych. UwaŜa, Ŝe szerokość zrębu pod obsiew boczny nie 
powinna przekraczać półtorej wysokości drzewostanu (30 - 35 
m). Udatność samosiewu moŜna zwiększyć poprzez wykonanie 
zabiegów pobudzających drzewostan do wzmoŜonego 
obradzania, a takŜe przez przygotowanie gleby pod obsiew 
(odsłonięcie gleby mineralnej).  

Wskazuje teŜ, Ŝe celowe jest określenie urodzaju nasion 
metodą drzew modelowych przy planowaniu odnowienia 
samosiewem. 
Wpływ rodzaju ci ęć rębnych na odnowienie naturalne 
sosny 

Warunki odnowienia naturalnego sosny mogą być 
kształtowane sztucznie drogą odpowiednich cięć rębnych. 

Christolubow (1959) podaje, Ŝe zręby zupełne 50 m 
szerokości w drzewostanach sosnowych odnawiają się 
słabo na skutek pojawu traw i chwastów. Przy rębni 
częściowej naturalne odnowienie sosny przebiega 
znacznie lepiej. Zmniejszenie zwarcia drzewostanu do 0,5 
- 0,6 stwarza odpowiednie warunki dla postania obfitego 
nalotu i podrostu. 

Rubcov (1971) stwierdza, Ŝe odnowienie naturalne 
sosny w drzewostanach mieszanych jest trudne wobec 
konkurencji innych gatunków.  

Hempel (1962) uwaŜa, Ŝe drogą samosiewu moŜna 
łatwo uzyskać drzewostany mieszane, jednak wartość 
takich drzewostanów zaleŜy od zabiegów hodowlanych w 
pierwszych latach rozwoju odnowienia. 

Gaas (1963) stwierdza, Ŝe zmiany mikroklimatu po 
usunięciu drzewostanu macierzystego najłatwiej znosi 
odnowienie o wysokości około 50 cm i dlatego powinno 
być najbardziej chronione przy pracach zrębowych.  

Malysewa (1971) porównując udatność samosiewów 
uzyskiwanych w rębni częściowej przy róŜnej 
intensywności i na zrębach zupełnych stwierdziła, Ŝe 
najlepsze odnowienie z samosiewu uzyskuje się na zrębie 
zupełnym w wyoranych bruzdach. W drzewostanach na 
siedliskach borowych moŜna zaniechać stosowania rębni 
częściowej, a stosować rębnię zupełną, pod warunkiem 
przygotowania gleby pod samosiew. 

Graniczny (1952) prowadził badania nad odnowieniem 
naturalnym sosny taborskiej pod osłoną drzewostanu, w 
lukach i przerzedzeniach. Stwierdził, Ŝe kiełkowaniu 
nasion sosny sprzyjają warunki:  
  - ocienienia i duŜej wilgotności gleby w lukach o 

średnicy 10 m, 
  - miejsca słabo nasłonecznione (poniŜej 2 godzin 

południowego nasłonecznienia na dobę), tj. luki o 
średnicy 20 m,  

  - umiarkowane przerzedzenie drzewostanu.  
Warunki nadmiernego ocienienia powstrzymują rozwój 

siewek, a nawet mogą nie dopuścić do kiełkowania nasion 
przy chłodnej, pochmurnej wiosennej pogodzie. Masowe 
wypady samosiewu następują przy nadmiernym 
nasłonecznieniu powyŜej 2 godzin w południe, 
występującym na otwartej przestrzeni i w lukach o 
średnicy 40 m, a na wąskim obrzeŜu juŜ w lukach o 
średnicy 20 m. Nagrzanie się powietrza i wysuszenie 
gleby wywołuje niekorzystny bilans wodny dla odnowienia 
naturalnego. Stwierdza, Ŝe najlepsze dla odnowienia i 
samosiewu są luki nie większe niŜ 20 m średnicy, a 
zarazem nie mniejsze niŜ ¾ wysokości ściany 
drzewostanu. Z uwagi na ograniczone wymiary luk 
odpowiadających odnowieniu naturalnemu, naleŜałoby 

lukom nadać kształt wydłuŜony ze wschodu na zachód 
przy szerokości z północy na południe równej od ¾ do 1 
wysokości ściany lasu. Odnowienie sosny pod okapem 
górnym po około 3 latach wykazuje silne 
powstrzymywanie rozwoju przy zwarciu drzewostanu 0,8, 
a nawet 0,6. Sosnę więc moŜna by odnawiać zasadniczo 
pod okapem o zwarciu nie przekraczającym 0,4. 

Według badań Goetza najpiękniejsze odnowienie 
uzyskano drogą rębni częściowej z natychmiastowym 
usunięciem całego drzewostanu macierzystego juŜ w 
pierwszym roku po obsiewie. 

Badania nad przebiegiem odnowienia w rębni 
gniazdowej prowadzili Mierzejewski i Niedźwiecki (1951). 
Stwierdzili, Ŝe najbardziej udane odnowienie i jego 
pomyślny rozwój zapewniają gniazda 12-arowe (20 x 60 
m), wydłuŜone w kierunku wschód - zachód.  

Według Puchalskiego (1972) optimum warunków do 
odnowienia sosny znajduje się na zewnętrznej stronie 
brzegu drzewostanu. Stwierdza, Ŝe wszystkie rodzaje 
rębni obok zalet posiadają i wady. Przyjęcie odpowiedniej 
rębni nie moŜe być szablonowe i naleŜy ją dobierać do 
konkretnych warunków lokalnych. To stwierdzenie odnosi 
się takŜe do wyboru rębni dla uzyskania odnowienia 
naturalnego sosny. 
Ocena udatno ści hodowlanej odnowie ń naturalnych 

Według Szymańskiego (1971) wstępną fazą 
odradzania się drzewostanu macierzystego jest nalot. 
Faza ta trwa do chwili zetknięcia się koron drzew, czyli do 
nastąpienia zwarcia. Rozwój nalotu, jego przeŜycie w 
walce konkurencyjnej z roślinnością zielną i krzewiastą ma 
decydujące znaczenie dla ukształtowania się wartości 
hodowlanej odnowienia w następnej fazie rozwojowej 
określonej jako podrost. 

Według „Instrukcji urządzania lasu” (1970), za granicę 
pomiędzy nalotem a podrostem przyjęto wysokość 50 cm, 
poniewaŜ nalot po osiągnięciu tej wysokości gwarantuje w 
zasadzie dalszy rozwój. 

Szczerbiński za górną granicę fazy nalotu przyjął 3 
mm średnicę nalotu, mierzoną przy ziemi, a grubsze 
zaliczył do podrostu (do 6 mm pierśnicy). Ustalił, Ŝe 
największa śmiertelność nalotu zachodzi przy średnicy do 
3 mm. Stwierdził jednocześnie, Ŝe wysokość samosiewu 
jest funkcją jego grubości (średnicy). 

Próbowano takŜe ustalić ilość samosiewu na 
jednostkę powierzchni gwarantującą powstanie przyszłego 
dobrego drzewostanu. 

Szczerbiński podaje, Ŝe Towstolew stosował 
następującą klasyfikację:  

1. Odnowienie zadawalające - ponad 5.500 sztuk 
siewek na 1 ha. 

2. Stan odnowienia zły - 5.500 - 920 sztuk siewek na 1 ha. 
3. Brak odnowienia - mniej niŜ 920 sztuk siewek na 1 ha. 
 
Tkaczenko stosował następujący schemat: 

Ilość podrostu w tys.szt/ha Stan odnowienia 
ponad 10,0 dobre 
10,0 - 5,0 zadawalające 
5,0 - 2,0 słabe 
2,0 - 0,1 złe 

mniej niŜ 0,1 brak 

 
Niestierow (1954) uwzględnił w swej klasyfikacji wiek 

podrostu: 
PrzewaŜający wiek siewek i podrostu (lata) 

1 - 5 6 - 10 11 - 15 powyŜej 15 Stan 
odnowienia Ilość nalotu i podrostu róŜnego 

wieku w tys.szt/ha 

zdatnego do Ŝycia w % 
liczb wykazanych w 
tabeli zamoŜności 

dobre ponad 10 ponad 5 ponad 3 ponad 75 - 100 
zadawalające 10 - 5 5 - 3 3 - 1 55 - 74 
słabe 5 - 3 3 - 1 1 - 0,5 35 - 54 

złe mniej niŜ 3 mniej niŜ 1 mniej niŜ 
0,5 

0 - 34 
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Według Szczerbińskiego (1950) niedokładność tego 
systemu wynika z nieuwzględnienia wartości hodowlanej 
odnowienia i braku kryteriów oddzielających nalot od 
podrostu. W tej sytuacji Szczerbiński po ustaleniu 
kryteriów dla nalotu i podrostu, wartość ich oceniał 
wzrokowo, dzieląc je na przyszłościowe, pozbawione 
przyszłości oraz o cechach pośrednich. Jako kryterium 
uznania powierzchni za odnowioną przyjął 10 tys. sztuk 
młodego kilkuletniego i tym samym nie wysokiego 
podrostu na 1 ha, przy stosunkowo duŜych walorach 
jakościowych podrostu i mniej więcej równomiernym jego 
rozmieszczeniu na powierzchni odnowieniowej. 

Fabijanowski, Jaworski i Pietras (1975) w badaniach 
dotyczących podrostu sosnowego, określając jego jakość 
hodowlaną przyjęli trzy klasy: 
I klasa jakość dobra: korona stosunkowo wąska, 

walcowato-stoŜkowata, przyrosty pędu głównego 
duŜe, pędy boczne regularnie wykształcone i co 
najmniej cztery w okółkach, igliwie ciemnozielone 
i długie, pączki duŜe, wyraźnie wykształcone, 
strzałka prosta, stosunkowo gruba i stabilna. 

II klasa jakość średnia: korona stoŜkowata, przyrosty pędu 
znacznie mniejsze, liczba gałązek w okółku często 
mniejsza od czterech, igliwie krótsze, pączki na ogół 
mniejsze, strzałka wykazuje niewielkie skrzywienia, 
a takŜe mniejszą stabilność. 

III klasa jakość zła: korona szeroko stoŜkowata lub słabo 
wykształcona i wtedy pędy w okółkach są 
szczególnie cienkie, skrócone, pączki małe, 
strzałka wykazuje wielokrotne skrzywienia, 
często jest bardzo cienka i wiotka. 

 
Zwarcie podrostu ustalili według następującej skali: 

1. Zwarcie silne: podrost tworzy grupy lub kępy, a 
korony zachodzą na siebie. 

2. Zwarcie średnie: podrosty występują w grupach lub 
kępach, lecz ich korony nie stykają się. 

3. Zwarcie luźne: sosenki w podroście występują 
pojedynczo.  
 

W „Zasadach hodowli lasu” (1969) sposób oceny 
odnowienia naturalnego określono identycznie jak dla 
upraw sztucznych: 

Stopień pokrycia 
powierzchni uprawy 

Przydatność hodowlana (zdrowotność, wzrost, 
rozwój, pokrój, formy zmieszania, zgodność z 

siedliskiem) 

% Wskaźnik Stopień odchyleń Wskaźnik 
klasyfikacyjny 

powyŜej 90 1 uprawy zdrowe bez wad, 
prawidłowo załoŜone 

1 

81 - 90 2 wady do 10% 2 
71 - 80 3 wady do 20% 3 
51 - 70 4 wady do 30% 4 
do 50 5 wady powyŜej 30% 5 

 
KaŜda ocena otrzymuje symbol dwucyfrowy (pierwsza cyfra 

- wskaźnik klasyfikacyjny, druga - przydatność hodowlana). 
Symbol  
11, 12 - bardzo dobra 
13, 21, 22 - dobra 
14, 23, 31, 32, 33 - średnia 
15, 24, 34, 41, 42, 43, 44 - słaba 
25, 35, 45, 51, 52, 53, 54, 55 - zła 

 
Zalety i wady odnowie ń naturalnych 

Pomijając analizę wyników wielu przeprowadzonych 
badań w zakresie odnowień naturalnych i sztucznych 
trzeba podkreślić, Ŝe były one bardzo róŜne i trudno 
byłoby wywaŜyć, które odnowienia są najkorzystniejsze.  

Z pewnością zaleŜy to od konkretnych warunków 
lokalnych, przyrodniczych jak równieŜ od działalności 
ludzkiej. 

Jako zalety odnowienia naturalnego najczęściej 
wymienia się: 
  1) obniŜkę kosztów własnych odnowienia, 
  2) eliminowanie przerw w produkcji i procesów degradacji 

gleby, jaka moŜe zaistnieć na odsłoniętych 
powierzchniach. 

  3) skrócenie cyklu produkcji o okres odnowienia pod 
osłoną drzewostanu, 

  4) wykorzystanie miejscowego ekotypu, 
  5) podrosty wyhodowane pod pułapem drzewostanu 

macierzystego mają bardzo dobrą jakość hodowlaną, 
  6) mniejsze zagroŜenie podrostów ze strony szkodników 

owadzich i zwierzyny łownej, 
  7) zachowanie korzystniejszego krajobrazu lasu o 

cechach naturalnych, 
  8) są szczególnie przydatne w gospodarce rezerwatowej 

jako bardzo zbliŜone do gospodarki naturalnej. 
 

Z wad przede wszystkim wymienia się duŜe szkody w 
odnowieniach, które powstają w czasie ścinki drzew, a 
ponadto wiele trudności techniczno-hodowlanych 
związanych z naturalną gospodarką odnowieniową. 

Puchalski (1972) po przeanalizowaniu wszystkich 
argumentów za i przeciw odnowieniom naturalnym 
stwierdza, Ŝe dzisiejsza hodowla nie głosi reguły 
stosowania jednego bądź drugiego sposobu odnowienia, 
a wybór tego sposobu naleŜy poprzedzić kaŜdorazową 
analizą konkretnych warunków.  
Wytyczne w sprawie odnowie ń naturalnych sosny 

Wytyczne inicjowania i wykorzystania odnowień 
naturalnych sosny zwyczajnej wydane przez NZLP 
opracowane przez Mierzejewskiego (1976) wskazują, Ŝe 
korzystne warunki odnowienia naturalnego sosny 
występują w dzielnicach przyrodniczo-leśnych 
posiadających optymalne warunki siedliskowo-
drzewostanowe, a średnie sumy opadów są wyŜsze od 
550 mm w roku i 340 mm w okresie wegetacyjnym (V - IX) 
z tym, Ŝe w niektórych latach dolna granica opadów moŜe 
wynosić odpowiednio 400 i 200 mm. 

MoŜliwości wykorzystania odnowień naturalnych sosny 
w poszczególnych krainach i dzielnicach przyrodniczo-
leśnych: 

Kraina MoŜliwości dobre MoŜliwości średnie 
I - w dzielnicach 3 i 9 
II - na całym obszarze krainy 
III w dzielnicy 6 w dzielnicy 1 i 3 
IV w dzielnicy 1 i 2 - 

V w dzielnicy 1 na pozostałym obszarze 
krainy 

VI w dzielnicach 2, 3, 6, 9, 10, 
11 

na pozostałym obszarze 
krainy 

 
Optymalne warunki dotyczą drzewostanów litych 

sosnowych na siedliskach boru świeŜego i boru 
wilgotnego oraz boru mieszanego świeŜego i mieszanego 
wilgotnego z pokrywą martwą, mszystą lub zazielenioną 
na glebach brunatnych i bielicowych z ruchomą wodą 
gruntową na głębokości 1 - 3 m. 

Zaleca się stosować: 
1. Samosiew górny z odsłonięciem 2-letniego nalotu. 
2. Samosiew boczny na zrębach bieŜących. 
3. Samosiew górny z krótkim, względnie średnim okresem 
odnowienia. 
 
Ad. 1. Cięcia wykonuje się w ostatnim dziesięcioleciu 

uŜytkowania drzewostanu, równomiernie 
prześwietlając drzewostan do zadrzewienia 0,7 (chodzi 
o pobudzenie drzewostanu do obradzania nasion). 
Ocena stopnia owocowania powinna wykazać dobry 
urodzaj (25 - 30%) drzew pokrytych obficie szyszkami 
i 30 - 50% drzew ze średnią ilością szyszek. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12450 - 

Glebę naleŜy przygotować jesienią pługiem 
talerzowym. Przed cięciem odsłaniającym letnia 
ocena udatności samosiewu powinna wykazać co 
najmniej koło 15 sztuk samosiewek na 1 m2 przy 
pokryciu powyŜej 50% powierzchni drzewostanu. 

Ad. 2. Dotyczy obsiewu bocznego po odwietrznej stronie 
drzewostanu przy dobrym urodzaju nasion. Obsiew 
dobry następuje na szerokości do 1 wysokości 
ściany drzewostanu. 
Glebę przygotowuje się pługiem z pogłębiaczem. 

Ad. 3. W drzewostanach sosnowych na Bśw i BMśw, a 
szczególnie Bw i BMw słuŜącym celom 
pozaprodukcyjnym zaleca się stosować samosiew 
górny z 15-letnim okresem odnowienia. W tym 
czasie wykonuje się co najmniej trzy cięcia 
odsłaniające usuwając po około 30% drzew. 
Przed ścinką drzew naleŜy obciąć gałęzie i korony. 

 
Odnowieniem naturalnym sosny zajmuje się S. 

Tomczyk, szczególnie ze względu na powstałe 
odnowienie w pogradacyjnych drzewostanach sosnowych 
lasów pilskich. W tych drzewostanach występowała 
pokrywa mszysta, a więc dogodna dla odnowienia 
naturalnego sosny. W stosunku do wielu innych leśników 
wskazujących, Ŝe w ciągu kilku lat po powstaniu udanego 
odnowienia sosny naleŜy wykonać cięcia uprzątające 
drzewostan macierzysty. S.Tomczyk sugeruje wariant 
pozostawienia około 30-35 sztuk drzew matecznych, 
tworząc tym samym „gospodarstwo przestojowe”. Drzewa 
mateczne powinny pozostać do następnej kolei rębu.  

W latach siedemdziesiątych stosunkowo wielostronne 
badania nad odnowieniem naturalnym sosny prowadzono w 
Słowińskim Parku Narodowym w borach nadmorskich 
(J.Wróbel). Wyniki tych badań wykazały, między innymi, Ŝe: 

1. Podrosty sosnowe powstają juŜ przy ilości światła 5-10% w 
stosunku do światła pełnego, lecz rozwój ich jest bardzo 
ograniczony. Najkorzystniejsze warunki świetlne dla rozwoju 
odnowienia naturalnego występują przy 35-55% światła pełnego 
(przy większym dostępie światła bujnie rozwijało się runo leśne, 
stanowiące duŜą konkurencję dla nalotu). 

2. Dobrą praktyczną metodą określenia czy dostęp światła 
jest odpowiedni, jest pomiar czynnika świetlnego metodą 
Fabijanowskiego, Jaworskiego i Pietrasa (1975). Jest to sposób 
skuteczny i prosty w stosowaniu. 

3. Odnowienie zaleŜy od stopnia zadrzewienia, i np. dogodne 
warunki występują na borze świeŜym w zadrzewieniu 0,3-0,7 
(przeciętnie 0,5) drzewostanu macierzystego. Na siedlisku boru 
wilgotnego, boru bagiennego i boru mieszanego świeŜego 
podrosty występują w wyŜszych stopniach zadrzewienia: w borze 
bagiennym o jeden stopień wyŜej, na borze wilgotnym o dwa 
stopnie wyŜej, a na borze mieszanym wilgotnym nawet przy 
zadrzewieniu 0,9 - 1,0 (ale przy dostępie światła bocznego). 

4. Dobre odnowienia naturalne sosny występowały przy 
stosunku C:N wynoszącym 1:15. 

5. Na wyoranych bruzdach najlepiej naloty i podrosty 
rozwijają się pod osłoną boczną południowej ściany bruzdy - 
ponad 90%. Bruzdy naleŜy wyorywać w kierunku wschód - 
zachód, ale wyoranie stosować tylko w przypadku zwartej 
pokrywy runa, np. czernicy. 

6. Runo leśne często decyduje o powstaniu odnowienia. 
Najkorzystniejsza jest pokrywa mszysta, a pokrywa baŜyny 
czarnej albo wrzosu moŜe całkowicie wyeliminować odnowienie 
naturalne, gdyby nawet wszystkie inne czynniki były dogodne.  

7. Zdarcie pokrywy glebowej naleŜy wykonywać bardzo starannie 
(wyoranie bruzd pługiem najczęściej jest za głębokie. Pozostawienie 
2-centymetrowej warstwy poziomu AoFH niekorzystnie wpływało na 
pojawienie się nalotu. Najlepiej jest zdejmować pokrywę do gleby 
mineralnej. 

8. Rozwój nalotu wymaga bieŜącej obserwacji, aby w porę 
wykonać prace pielęgnacyjne, chroniące przed nadmierną 
konkurencją runa oraz innych gatunków drzew oraz krzewów, a 
nawet przed warstwą opadłych liści (szczególnie buka i dębu). 

9. Zwierzyna płowa znacząco oddziaływuje na odnowienie 
naturalne sosny, chociaŜ w gęstych nalotach i podrostach szkody 

są mniejsze aniŜeli w odnowieniach sztucznych. DuŜe szkody 
powoduje zwierzyna przez wydeptywanie odnowień powstałych w 
wyoranych bruzdach (bruzdy są stałymi ścieŜkami dla zwierzyny). 
Najpewniej jest ogrodzić powierzchnię odnowieniową. 

10. Drzewostany, w których w przyszłości zamierza się 
uzyskać odnowienie naturalne sosny, naleŜy moŜliwie długo 
utrzymywać w duŜym zwarciu, aby ograniczyć rozwój runa 
stanowiącego konkurencję dla odnowienia. 

11. Dogodne warunki odnowienia występują przy wycięciu 
drzewostanu macierzystego na gniazdach o wymiarach: 
szerokość - jedna wysokość drzewostanu, a długość - trzy 
wysokości drzewostanu. DłuŜsza oś gniazda powinna być w 
kierunku wschód - zachód. Podjęcie prac odnowieniowych na 
gniazdach jest mniejszym ryzykiem, aniŜeli przy podjęciu prac na 
duŜej powierzchni, ze względu na niebezpieczeństwo nieudanego 
odnowienia. 

12. Badania nasion pochodzących ze starych drzewostanów 
sosnowych wykazały duŜą zdolność i energię kiełkowania. 
Oznacza to, Ŝe stare drzewostany macierzyste nie mają 
zmniejszonej zdolności wytwarzania dobrej jakości nasion. 

13. W rezerwatach przyrody naleŜy na bieŜąco 
wykorzystywać powstające luki i gniazda po wywrotach dla 
uzyskania odnowienia naturalnego, nie czekając do czasu, w 
którym zamierzamy podjąć prace na znacznej powierzchni, czy 
teŜ w całym wydzieleniu. 

14. W rezerwatach leśnych nie określa się wieku rębności, 
ale zasadne jest określenie wieku, w którym wskazane jest 
podjęcie prac dla uzyskania odnowienia naturalnego, jeŜeli 
przewidujemy, Ŝe nie powstaną one bez pomocy człowieka. 
 

Podsumowując ogólny przegląd literatury naleŜy 
stwierdzić, Ŝe wyniki wielu badań są często rozbieŜne. 
Powodem tego najprawdopodobniej były róŜne metody 
badań, prowadzenie badań w trudno porównywalnych 
warunkach oraz wyjątkowo szeroka amplituda 
oddziaływań na powstawanie i rozwój odnowień 
naturalnych sosny zwyczajnej. 

Zgodnie stwierdza się, Ŝe sosna jako gatunek 
światłoŜądny odnawia się trudno. Istnieje szereg wyników 
zbliŜonych, np. w zakresie duŜych wymagań 
wilgotnościowych, konkurencyjności runa leśnego, stopnia 
zwarcia i inne. 

MoŜna przypuszczać, Ŝe moŜliwości otrzymania 
dobrych odnowień naturalnych sosny są często 
zaprzepaszczone przez zaniedbania gospodarcze, brak 
staranności i cierpliwości hodowcy, a niekiedy i brak 
odpowiedniego przygotowania fachowego. 

NaleŜy stwierdzić, Ŝe zagadnienie odnowień 
naturalnych sosny wymaga dalszych badań, a głównie w 
odniesieniu do konkretnych warunków lokalnych. 
Amplituda warunków edaficznych jest szersza dla sosny 
aniŜeli dla powstawania i rozwoju podrostów sosnowych 
gwarantujących wykształcenie nowego drzewostanu 
odpowiadającego potrzebom gospodarki leśnej.  
 

6.3. Problemy określenia składów gatunkowych 
drzewostanów 
 

Według „Opracowania składów gatunkowych 
drzewostanów w poszczególnych fazach rozwojowych w 
zaleŜności od typu siedliskowego lasu, zespołu roślinnego 
i regionu (J.Matuszkiewicz, 1996) w rezerwacie „Sosny 
Taborskie” dla zespołu Melico-Fagetum (odpowiednik 
Lśw) przyjęto następujące orientacyjne składy w 
poszczególnych fazach rozwojowych drzewostanu: 

Gatunek Faza I Faza II Faza III 
Buk 70 - 80 70 - 90 70 - 90 
Grab   0 - 5 
Klon   0 - 5 
Dąb bezszypułkowy   0 - 5 
Jawor   0,5 
Świerk   0,5 
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Dla zespołu Stelario-Carpinetum (LMśw) 
Gatunek Faza I Faza II Faza III 

Grab 20 - 30 20 - 40 30 - 70 
Lipa 0 - 30 0 - 40 0 - 60 
Dąb szypułkowy 0 - 30 0 - 50 0 - 70 
Klon zwyczajny 0 - 20 0 - 20 0 - 10 
Brzoza 
brodawkowata 

5 - 10 5 - 10 0 - 5 

Osika 10 - 20 5 - 10 5 - 10 
Buk 10 - 20 10 - 20 5 - 10 
Dąb bezszypułkowy 0 - 30 10 - 20 5 - 70 
Świerk   5 - 10 
Sosna   0 - 5 

 
Dla Stelario-Carpinetum typicum (LMśw) 

Gatunek Faza I Faza II Faza III 
Grab 20 - 30 20 - 40 30 - 70 
Lipa 10 - 30 10 - 40 10 - 60 
Dąb szypułkowy 10 - 30 10 - 50 10 - 70 
Klon zwyczajny 0 - 20 0 - 20 0 - 10 
Brzoza 
brodawkowata 

5 - 10 5 - 10 0 - 5 

Osika 10 - 20 5 - 10 0 - 5 
Buk 10 - 20 10 - 20 5 - 10 
Dąb bezszypułkowy   0 - 10 
Świerk   0 - 10 

 
PowyŜsze świadczy, Ŝe rzeczywiste składy gatunkowe 

drzewostanów we wszystkich wydzieleniach rezerwatu 
„Sosny Taborskie”, z wyjątkiem oddz. 95b, znacząco 
róŜnią się od składów naturalnych (potencjalnych). 

Według „Zasad hodowli lasu” orientacyjne składy 
gatunkowe dla siedlisk rezerwatu „Sosny Taborskie” 
wynoszą: 

 
LMśw Lśw 

Bk              50 Bk             50 
So               30 Lp              30 
Db i inne     20 Db i inne    20 

 
PowyŜsze dane są jednak mało istotne dla rozwaŜań 

nad wskazaniem składu gatunkowego drzewostanów w 
rezerwacie „Sosny Taborskie” ze względu na główny 
przedmiot ochrony, którym jest ekotyp sosny taborskiej.  

Orientacyjne wskazania w zakresie składów 
gatunkowych dla poszczególnych drzewostanów w 
rezerwacie „Sosny Taborskie” mogą być następujące: 

 

Oddział 
Faza I 

Okres odnowienia 
sosny 

Faza II 
Optymalny rozwój 

sosny 

Faza III 
Wprowadzanie 

gatunków liściastych do 
drzewostanu sosnowego 

93a 
93b 

30-80 So, 20-50 Db, 
10-40 Bk, 10-20 Gb i 

inne 

30-60 So, 20-40 Db, 
10-30 Bk, 10-20 Gb i 

inne 

30-50 So, 20-40 Db, 30-
50 Bk, 10-30 Gb i inne 

93c    
94a    
94b    
94c    
94d    
94f    
95a    
106b    

93g - - 
50-70 So, 10-20 Św, 10-
20 Db, 10-30 Bk, 10-20 

inne liściaste 
95b Pozostawić do naturalnej sukcesji 

106c - 
10-30 So, 20-30 Gb, 
10-30 Bk, 10-20 Brz, 

10 inne liściaste 

Trudno obecnie 
przewidzieć ze względu 
na obecnie wypaczony 

skład gatunkowy 

 
II. Część szczegółowa 

 
1. Odnowienie naturalne sosny 

 
1.1. Dane ogólne 
 
W rezerwacie „Sosny Taborskie” stopień udziału sosny 

w składzie drzewostanów wynosi: 

  - 7 - w jednym wydzieleniu, 
  - 5 - w dwóch wydzieleniach, 
  - 4 - w jednym wydzieleniu, 
  - 3 - w pięciu wydzieleniach, 
  - 2 - w 3 wydzieleniach, 
  - 1 - w jednym wydzieleniu. 

Z wyjątkiem drzewostanu w wydzieleniu 93g (7So 2Św 
1 Db), w pozostałych wydzieleniach sosna jest zagroŜona 
całkowitym zanikiem na skutek obumarcia starych drzew i 
brakiem jej odnowienia naturalnego.  

W wydzieleniu 106c sośnie zagraŜają brzozy (górujące 
i współpanujące) na skutek „biczowania” koron sosny.  

We wszystkich innych wydzieleniach stare sosny będą 
nadal stopniowo obumierały. Sosna w tych drzewostanach 
nie odnawia się z powodu nadmiernego ocienienia dna 
lasu. Gdyby nie to, obsiew z pewnością by nastąpił, co 
moŜna zaobserwować, między innymi, w oddz. 94d, gdzie 
w luce o powierzchni około 1 ara, powstałej po złomie 
dębu występuje kilkanaście dwulatek i kilkadziesiąt 
jednolatek samosiewów sosny. MoŜliwość uzyskania 
odnowienia naturalnego sosny ocenia się krytycznie ze 
względu na to, Ŝe znacząco zwiększa się obszar 
drzewostanów, w których liczebność drzew sosny jest tak 
znikoma, Ŝe obsiew nasion nie pokryje w wystarczającym 
stopniu powierzchni do odnowienia naturalnego. Podany 
w opisie taksacyjnym udział sosny w składzie 
drzewostanów, w Ŝadnym stopniu nie jest adekwatny do 
powierzchni pokrycia (rzutu koron) i najczęściej rzut koron 
wynosi 10 - 20% powierzchni drzewostanu.  
 
Zestawienie liczebno ści sosen i powierzchnia rzutu 
koron (na 1 ha) 
 

Przyjmując, Ŝe sosna w wieku 220 - 240 lat ma 
przeciętną masę około 5,2 m3 (wyliczenie z powierzchni 
próbnej pomiaru sosen w oddz. 106b), a powierzchnia 
rzutu korony jednej sosny wynosi około 0,8 ara to 
orientacyjna liczba sosen na 1 ha oraz powierzchnia rzutu 
ich koron w poszczególnych wydzieleniach wynosi: 

 

Oddział, 
pododdział 

Liczba 
sosen na 

1 ha 
(sztuki) 

Powierzchnia 
rzutu koron 

(ha) 
Uwagi 

93a 24 0,19  
93c 28 0,22  
94a 39 0,31  
94b 20 0,16  
94c 32 0,26  
94d 26 0,21  
95a 24 0,19  
95b 10 0,08  

106b 29 0,23 
Według powierzchni próbnej ilość 
sosen w przeliczeniu na 1 ha wynosiła 
16 sztuk 

93b 107 

rzuty koron 
częściowo 

nakładają się 
na siebie 

Zwarcie przerywane, wiek 160 lat, 
przeciętna masa 1 sztuki - 3,07 m3 

94f 50 0,40 Wiek 190 lat, przeciętna masa 1 sztuki 
- około 4,0 m3 

93g 170 
rzuty koron 

nakładają się 
na siebie 

Zwarcie przerywane, wiek 100 lat, 
przeciętna masa 1 sztuki - około 2,0 m3 

 
Nakładanie się rzutów koron spotyka się sporadycznie 

ze względu na luźne występowanie sosen w 
drzewostanie.  
 

1.2. Specyfika rezerwatu „Sosny Taborskie” 
 

Rezerwat „Sosny Taborskie” wyróŜnia się w stosunku 
do innych rezerwatów przyrody co najmniej kilkoma 
istotnymi cechami: 
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1. Skład drzewostanów zdecydowanie odbiega od 
składów właściwych dla siedlisk występujących w 
rezerwacie „Sosny Taborskie”. 

2. Pochodzenie drzewostanów jest związane z 
działalnością człowieka. 

3. Ze względu na główny przedmiot ochrony, jakim jest 
ekotyp sosny taborskiej występującej tu na siedlisku LMśw 
i Lśw nie moŜe być przyjęta zasada ogólnie obowiązująca 
w rezerwatach przyrody, a polegająca na pierwszeństwie 
naturalnych procesów przyrodniczych. 

4. PoniewaŜ główny przedmiot ochrony jest zagroŜony 
i stopniowo ginie, zachodzi konieczność zastosowania 
działań sztucznych, w duŜym stopniu eksperymentalnych. 

5. Określenie składów gatunkowych drzewostanów 
odpowiadających siedliskom rezerwatu będzie tu miało 
znaczenie wyłącznie orientacyjne, a nie praktyczne przy 
określaniu metod ochrony. 
 

1.3. Prognoza naturalnego rozwoju drzewostanów 
 

Charakterystyka drzewostanów w rezerwacie „Sosny 
Taborskie” wskazuje, Ŝe następuje w nich przekształcenie 
składu gatunkowego, polegające gównie na zmniejszaniu 
się liczebności sosen i stopniowe dochodzenie buka do 
stanu gatunku panującego. Prognoza naturalnych 
procesów rozwojowych głównych drzewostanów rezerwatu 
w perspektywie około 100 lat wydaje się stosunkowo 
prosta. PrzewaŜają sosny, które juŜ przekroczyły wiek 260 
lat. Według literatury, sosna osiąga wiek od 200 do 800 lat, 
ale najstarsza sosna w Polsce ma około 345 lat, a 
drzewostany w wieku 200-240 lat występują zaledwie w 
kilkunastu rezerwatach przyrody. Biorąc pod uwagę 
aktualny stan zdrowotny koron sosen w rezerwacie „Sosny 
Taborskie” moŜna domniemywać, Ŝe wiele z nich przeŜyje 
dziesiątki lat albo i znacznie więcej. Dynamicznie natomiast 
będzie rozprzestrzeniał się buk. Grab będzie odnawiał się w 
lukach w tych drzewostanach, gdzie juŜ obecnie występuje. 
Dąb w stosunku do buka ma nieporównywalne mniejsze 
moŜliwości rozprzestrzenia się. 
 

1.4. Warianty działań ochronnych w stosunku do sosny 
 
Na całej powierzchni rezerwatu nie powstało trwałe 

odnowienie naturalne sosny (nawet pojedynczo) i nie 
mogły powstać ze względu na duŜe ocienienie dna lasu 
gatunkami liściastymi. Bez ingerencji człowieka nie 
sposób, aby na tym siedlisku i przy obecnym składzie 
gatunkowym, jak teŜ prognozowanej strukturze 
gatunkowej mogło w przyszłości nastąpić odnowienie 
naturalne sosny. 

MoŜliwe warianty działań mogą być są zasadniczo dwa: 
1. Podjęcie prac w celu stworzenia dogodnych 

warunków do odnowienia naturalnego sosny. 
2. Zachowanie dotychczasowego postępowania 

ochronnego, polegającego na całkowitym zaniechaniu 
czynności zmierzających do stworzenia dogodnych 
warunków dla odnowienia naturalnego sosny. 
 
Wariant I 

Istniejące w rezerwacie „Sosny Taborskie” warunki 
wskazują na moŜliwość powstania odnowienia 
naturalnego sosny i są one następujące: 
  1) sosny nadal obradzają, 
  2) ocena nasion wykazuje, Ŝe są one I klasy jakości 

(nasiona zebrane zima w 2000 roku, świadectwo 
oceny w załączeniu), 

  3) pokrywa dna lasu nie jest zadarniona ani zazieleniona, 
ale zadarnienie gwałtownie powstaje z chwilą 
odsłonięcia dna lasu, co uniemoŜliwiałoby rozwój 
siewek sosny, 

  4) pH gleby jest odpowiednie dla sosny, 
  5) stosunek C:N w glebie jest właściwy dla sosny, 
  6) przeciętna wysokość opadów atmosferycznych 

rocznych oraz okresu wegetacyjnego jest odpowiednia 
dla odnowienia naturalnego sosny, 

  7) mała liczba sosen na 1 ha znacząco ogranicza 
moŜliwość uzyskania dobrego pokrycia gleby 
nasionami,  

  8) ze względu na znaczną wysokość drzewostanu 
gniazda odnowieniowe musiałyby mieć powierzchnię 
co najmniej 0,3 ha, co w warunkach rezerwatu „Sosny 
Taborskie” mogłoby spowodować wiatrowały w 
pozostałych drzewostanach. 

Wariant II 
Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2000 roku Prezydium 

Wojewódzkiej Komisji Ochrony Środowiska w Olsztynie, w 
obecności przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwa Miłomłyn, z 
udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz 
kierownika zespołu autorskiego planu, zajęło stanowisko, 
Ŝe nie naleŜy podejmować cięć w drzewostanach 
rezerwatu „Sosny Taborskie” w celu uzyskania 
odnowienia naturalnego sosny ze względu na wątpliwy 
efekt prac odnowieniowych. Rezerwat „Sosny Taborskie” 
naleŜy traktować jako obiekt o szczególnych wartościach 
naukowych, umoŜliwiający śledzenie naturalnych 
procesów sukcesji leśnej w drzewostanach pochodzenia 
sztucznego (sosna w tym rezerwacie pochodzi z 
odnowienia sztucznego). Ponadto obecnie drzewostany 
tego rezerwatu mają charakter pomnikowy, a więc naleŜy 
je zachować przez moŜliwie najdłuŜszy czas. 

Rezerwat naleŜy objąć krajowym monitoringiem 
biologicznym, głównie w zakresie kształtowania się zespołów 
roślinnych w warunkach rezerwatowych sosny taborskiej. 

Wykazane w planie ochrony wskazania w zakresie 
odnowień naturalnych sosny taborskiej naleŜy sprawdzić 
w drzewostanach poza rezerwatem. Zakres tych prac 
powinien być następujący: 
  1) Wybrać drzewostany do odnowienia naturalnego sosny. 

Powierzchnia gniazd powinna mieć kształt prostokąta 
usytuowanego dłuŜszym bokiem w kierunku wschód - 
zachód. Szerokość powierzchni powinna wynosić jedną 
wysokość drzewostanu, a długość trzech wysokości 
drzewostanu. Orientacyjnie powierzchnia będzie miała około 
0,3 ha. 

  2) W roku urodzaju nasion, w okresie wczesnej zimy, a najlepiej 
juŜ jesienią, wykonać cięcia gniazdowe. Drewno po ścince 
naleŜy całkowicie usunąć jeszcze przed obsiewaniem się 
nasion. TakŜe przed obsiewem nasion naleŜy przygotować 
powierzchnię gleby do obsiewu, przez zgrabianie ściółki i 
próchnicy pasami do gleby mineralnej. MoŜe być inny sposób 
przygotowania gleby pod obsiew, z wyjątkiem wyorywania 
bruzd. 

  3) Powierzchnie odnowieniową, najpóźniej wiosną, naleŜy 
ogrodzić przed zwierzyną.  

  4) JeŜeli w pierwszym roku samosiew się nie uda albo wystąpi 
tylko na części powierzchni, to wiosną następnego roku naleŜy 
wykonać siew sztuczny sosny.  

  5) JeŜeli obsiew sztuczny nie przyniesie efektów (siewki mogą 
obumrzeć na skutek suszy), wówczas moŜna powtórzyć siew 
w następnym roku, ale jeŜeli pojawią się gatunki runa, które 
mogłyby uniemoŜliwić rozwój siewek, to naleŜy powierzchnię 
odnowić sadzonkami ekotypu sosny taborskiej. 

  6) NaleŜy ciągle śledzić proces pojawiania się innych roślin 
mogących zagrozić nalotom (szczególnie traw), a później 
podrostom, między innymi, przez odnowienie buka i graba. 
JeŜeli się tak zdarzy, Ŝe równocześnie z obsiewem sosny 
nastąpi obsiew buka, graba lub innych gatunków drzew, to 
naleŜy wykonać pielenie, chroniąc samosiew sosny.  

  7) JeŜeli naloty lub podrosty będą przegęszczone, to naleŜy je 
przerzedzić.  

  8) NaleŜy kaŜdego roku badać stopień dostępu światła, określając 
tak zwany czynnik świetlny (opisany wcześniej), tzn. wyliczać 
stosunek średnich przyrostów pędów bocznych do pędów 
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wierzchołkowych. JeŜeli czynnik okaŜe się niekorzystny, to 
naleŜy odpowiednio przerzedzić gatunki liściaste w 
drzewostanie przyległym do powierzchni odnowieniowej od 
strony południowej i zachodniej. Nie usuwać sosen 
matecznych. 
Wykonanie powyŜszych prób uzyskania odnowienia naturalnego 

sosny uzasadnia się potrzebą wypracowania metod w tym zakresie, 
które będą podstawą wskazań ochrony w przypadku objęcia ochroną 
rezerwatową innych proponowanych drzewostanów z ekotypem 
sosny taborskiej.  
 

2. Pielęgnowanie drzewostanów - zakres czynności 
ochronnych  
 

1. Wydzielenie 93g. W tym wydzieleniu (w stosunku do 
innych) sosna ma największy udział (70% pokrywania). Ze 
względu na wiek drzewostanu (100 lat) nie zachodzi juŜ 
potrzeba wykonywania trzebieŜy. Działania ochronne w 
najbliŜszym dziesięcioleciu naleŜy ograniczyć do 
usuwania ewentualnie nadmiernej ilości posuszu 
czynnego (w tym drzew powalonych przez wiatr). NaleŜy 
pozostawić posusz pojawiający się sporadycznie. 

 
2. Wydzielenie 106c. Ze względu na niski udział sosny 

(20% pokrywania) w tym stosunkowo młodym 
drzewostanie (II klasa wieku) naleŜy pilnie wykonać cięcia 
dla uwolnienia koron sosen uciskanych przez brzozy. W 
przeciwnym razie w ciągu kilkunastu lat udział sosny 
pozostanie tu znikomy.  
 

3. W pozostałych drzewostanach prace naleŜy 
ograniczyć do usuwania posuszu, pozostawiając pojawiający 
się sporadycznie oraz wszystkie drzewa dziuplaste. 
 

3. Ochrona drzewostanów przed czynnikami biotycznymi 
 

W tym zakresie naleŜy usuwać obumierające drzewa, 
szczególnie iglaste. NaleŜy pozostawić posusz jałowy 
oraz wszystkie drzewa dziuplaste. NaleŜy dąŜyć do 
pozostawiania większej ilości leŜaniny, a juŜ istniejącą 
bezwzględnie pozostawiać. 

Naloty i podrosty sosnowe naleŜy chronić zgodnie z 
„Instrukcją ochrony lasu”. Powierzchnie z odnowieniem 
sosny trzeba ogrodzić w celu ich ochrony przed zwierzyną 
płową.  

NaleŜy uzupełnić brakującą liczbę skrzynek lęgowych. 
 

4. Ochrona fauny i flory 
 
Ochrona fauny i flory powinna głównie polegać na 

niedopuszczaniu do zbaczania odwiedzających ze ścieŜki 
turystycznej oraz egzekwowania przepisów, wynikających z 
rozporządzeń o ochronie gatunkowej fauny i flory oraz zakazów 
obowiązujących na obszarze rezerwatu. 
 

5. Inne zadania ochronne 
 
1. Granice rezerwatu naleŜy oznakować paskami farby na 

drzewach granicznych. Ustawić, w niezbędnej ilości, tablice 
urzędowe. Odgrodzić rezerwat od przyległych łąk i pastwisk w 
celu uniemoŜliwienia wchodzenia do rezerwatu bydła 
gospodarskiego.  

2. NaleŜy zbierać szyszki sosny z wiatrołomów i wiatrowałów, 
dla utworzenia banku genów sosny tego rezerwatu. 

3. W związku z nie wyznaczeniem strefy ochronnej rezerwatu 
w zarządzeniu o jego utworzeniu, naleŜy w dalszym ciągu 
przestrzegać pisma znak: ZH-244/3/60 z dnia 28 listopada 1959 
roku OZLP dotyczącego zaniechania zakładania zrębów 
zupełnych w drzewostanach przyległych do rezerwatu 

Ze względu na niepewną trwałość sosny w rezerwacie 
„Sosny Taborskie” zasadne jest uznanie za las ochronny 
innych drzewostanów na obszarze występowania sosny 
taborskiej, stosownie do posiadanej w tym zakresie 

dokumentacji w Nadleśnictwie Miłomłyn. Motywem 
uznania w tym przypadku lasu ochronnego byłyby 
względy nauki leśnej. Akt prawny uznający las ochronny, 
o którym mowa, powinien zawierać wskazania do 
zagospodarowania drzewostanów. NaleŜy takŜe rozwaŜyć 
wniosek o objęcie ochroną rezerwatową innych 
drzewostanów z sosną taborską.  
 

III. Udost ępnianie rezerwatu i zagospodarowanie 
turystyczne 

 
Rezerwat „Sosny Taborskie” jest szeroko znany nie 

tylko wśród leśników, ale teŜ innych przyrodników w kraju i 
zagranicą. Jest on licznie odwiedzany przez naukowców i 
praktyków leśnictwa. 

Rezerwat posiada wysokie walory dydaktyczne i z tego 
powodu na jego obszarze Nadleśnictwo Miłomłyn w 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w 
latach dziewięćdziesiątych opracowało i wyznaczyło 
ścieŜkę dydaktyczną z wzorowo wykonanymi oznaczeniami 
i opisami na poszczególnych przystankach. Rezerwat jest 
łatwo dostępny (przez jego obszar przebiega droga 
asfaltowa). Dla młodzieŜy szkolnej rezerwat stanowi 
doskonałą lekcję przeglądową w zakresie ochrony przyrody 
i leśnictwa. NaleŜałoby dąŜyć, aby kaŜdy grupowy pobyt 
młodzieŜy szkolnej i studenckiej był uprzednio zgłaszany i 
uzgadniany z Nadleśnictwem Miłomłyn. 

PoniewaŜ przyległe do rezerwatu lasy gospodarcze są 
dość znacznie penetrowane przez zbieraczy grzybów, to 
naleŜałoby oznakować granice rezerwatu takŜe od strony 
graniczących rezerwatów. Z środków przeznaczonych na 
ochronę przyrody naleŜałoby na bieŜąco wydawać 
odpowiednią ilość informatorów dotyczących rezerwatu.  
 

IV. Wskazania do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 
Przyjęte ustalenia planu ochrony rezerwatu są 

obligatoryjnie uwzględniane w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto gmina 
będzie zobowiązana do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru rezerwatu (po 
zatwierdzeniu przez Wojewodę planu ochrony rezerwatu). 
Zobowiązanie to wynika z ustawy o zmianie ustawy o 
ochronie przyrody. 
Analiza obecnych uwarunkowań ochrony rezerwatu 
„Sosny Taborskie” nie nasuwa wniosków, które by 
wskazywały na potrzebę szczególnych rozwiązań w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 
potrzeb ochrony rezerwatu, poza obecnie stosowanymi.  
 

V. Zestawienie zada ń ochronnych 
 
1. TrzebieŜy wymaga jedynie drzewostan w oddz. 106c ze 

względu na potrzebę ochrony sosny przed brzozą. 
2. We wszystkich drzewostanach naleŜy usuwać 

obumierające drzewa, szczególnie iglaste jeŜeli wystąpią w ilości 
zagraŜającej stanowi zdrowotnemu drzewostanów, pozostawiając 
kaŜde drzewo dziuplaste. NaleŜy dąŜyć do zwiększenia ilości 
leŜaniny (2-3 sztuki na 1 ha, w tym takŜe wywróconych lub 
złamanych drzew). 

3. Stosować wskazania określone „Instrukcją ochrony lasu” z 
uwzględnieniem specyfiki rezerwatu przyrody. Nie wykładać 
pułapek na cetyńce, a stopień zagroŜenia ze strony cetyńców 
określać na podstawie opadu cetyny. 

4. Utrzymać zagospodarowanie ścieŜki dydaktycznej według 
obecnego stanu. 

5. Oznakować granice rezerwatu na drzewach granicznych, 
paskiem zielonej farby na wysokości pierśnicy, a ponadto ustawić 
kilka tablic urzędowych rezerwatu na jego granicy. 

6. Zabezpieczyć rezerwat od strony wschodniej przed 
wchodzeniem bydła z przyległych pastwisk. 
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7. Zadbać o ciągłe dysponowanie odpowiednią ilością 
drukowanych informacji o rezerwacie i opisami ścieŜki 
dydaktycznej dla potrzeb zwiedzających rezerwat. 

8. Na bieŜąco wprowadzać zapisy do kroniki rezerwatu, 
dotyczące waŜnych zdarzeń, w tymi między innymi o 
konferencjach, wizytacjach, liczbie zwiedzających, a takŜe o 
nadzwyczajnych zdarzeniach (np. klęski Ŝywiołowe, anomalie 
pogodowe itp.). 

9. Na bieŜąco wprowadzać zapisy do kart drzewostanowych 
o wszelkich pracach i zdarzeniach przyrodniczych w 
poszczególnych wydzieleniach.  
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Załącznik Nr 12 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 
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I. Dokumentacja planu ochrony 
 
1. Wprowadzenie 
 
1.1. Wstęp 

 
Plan ochrony rezerwatu przyrody „Koniuszanka I” 

został sporządzony na podstawie umowy Nr 
OŚR/O.III0320/107/99 z dnia 15 listopada 1999 roku 
zawartej pomiędzy Urzędem Wojewódzkim Wydziałem 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie a Narodową 
Fundacją Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Podstawą prawną sporządzenia projektu planu 
ochrony jest art. 13a ust. 1 i 6 oraz art. 13b ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 16 października 1991 roku (Dz.U. Nr 114, 
poz. 492 z późniejszymi zmianami). 

Plan został sporządzony z wykorzystaniem 
„Wytycznych sporządzania planów ochrony rezerwatów 
przyrody” oraz „Wytycznych wykonywania zabiegów 
ochronnych w róŜnych typach rezerwatów”, 
zatwierdzonych do uŜytku słuŜbowego w dniu 4 czerwca 
1997 roku przez podsekretarza Stanu - Głównego 
Konserwatora Przyrody. 
 

1.2. Części składowe planu ochrony 
 
Plan sporządza się w oparciu o zebrane i opracowane 

materiały stanowiące dokumentację planu. Dokumentacja 
zawiera: 
  1) połoŜenie rezerwatu, 
  2) charakterystykę i diagnozę (ocenę) stanu przyrody, 
  3) identyfikację i ocenę zagroŜeń wewnętrznych i 

zewnętrznych, 
  4) charakterystykę i ocenę uwarunkowań społecznych i 

gospodarczych, 
  5) analizę skuteczności dotychczasowych sposobów 

ochrony, 
  6) charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania 

przestrzennego, 
  7) mapy przeglądowe tematyczne. 

Projekt planu zawiera: 
  a) cele ochrony rezerwatu z uwzględnieniem przyrodniczych 

i społecznych uwarunkowań ich realizacji, 
  b) wyszczególnienie obszarów form ochrony częściowej, 
  c) program działań ochronnych, 
  d) sposoby minimalizacji zagroŜeń dla przyrody, 
  e) zagadnienia dotyczące udostępniania rezerwatu dla 

celów naukowych i dydaktycznych, 
  f) ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 
  g) mapę przeglądową. 
 

Projekt planu przedkłada się wojewodzie, po uprzednim 
jego przedłoŜeniu zainteresowanym jednostkom 
samorządu terytorialnego do wyraŜenia opinii, w celu 
ustanowienia planu ochrony w formie rozporządzenia. 

Materiały stanowiące dokumentację planu naleŜy 
uwzględnić przy realizacji planu ochrony przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz słuŜby 
Nadleśnictwa Nidzica. 
 

1.3. Zakres i metodyka opracowania 
 

Rezerwat „Koniuszanka I” nie posiada strefy 
ochronnej, więc opracowanie obejmuje tylko obszar 
rezerwatu. Tok prac nad planem obejmował: 
  1) zapoznanie się z całością materiałów dotyczących 

rezerwatu, 
  2) analizę literatury dotyczącej głównego przedmiotu 

ochrony rezerwatu,  
  3) prace terenowe: 

a) ocenę zjawisk sufozji, 
b) lustrację drzewostanów, porównanie stanu 

rzeczywistego z opisami taksacyjnymi zawartymi w 
aktualnym planie urządzenia Nadleśnictwa Nidzica, 
opisanie drzewostanów w zakresie stopnia 
pokrywania przez poszczególne gatunki drzew, 
przygotowanie danych do sporządzenia kart 
drzewostanowych, 
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c) ocena odnowień naturalnych (moŜliwość powstania 
odnowień), 

d) ocena prawidłowości oznakowania rezerwatu, 
e) ocena zagroŜeń, 
f) wykonanie fotografii rezerwatu, 

  4) prace kameralne (opracowanie materiałów do 
sporządzenia planu ochrony): 

a) analiza wyników prac terenowych, 
b) opisanie charakterystyki przyrodniczej rezerwatu, 
c) opisanie zjawiska sufozji,  
d) ustalenie zadań i metod ochrony rezerwatu, 
e) sporządzenie kart ewidencyjnych drzewostanów, 
f) sporządzenie map tematycznych, 

  5) redakcja projektu planu ochrony, 
  6) zredagowanie projektu rozporządzenia Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustanowienia 
planu ochrony rezerwatu przyrody „Koniuszanka I”.  
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wraz z jej 

późniejszymi zmianami, ustanowienie planu ochrony 
rezerwatu przyrody następuje w drodze rozporządzenia 
wojewody (art. 13a ust. 6). PoniewaŜ rozporządzenie 
wojewody ogłasza się w Dzienniku Urzędowym 
Województwa, sporządzone opracowanie dotyczące 
rezerwatu przyrody „Koniuszanka I” zawiera wyodrębnioną 
część stanowiącą projekt planu ochrony rezerwatu, który 
powinien być załącznikiem do rozporządzenia Wojewody w 
sprawie ustanowienia tego planu ochrony. 

W trakcie prac na projektem planu ochrony autorzy 
planu konsultowali się z Nadleśnictwem Nidzica w 
zakresie ustaleń planu.  
 

1.4. Wykonawcy planu 
 
Projekt planu został opracowany w Narodowej 

Fundacji Ochrony Środowiska przez zespół w składzie:  
Kierownik zespołu: dr inŜ. Jan Wróbel 
Wykonawcy:  inŜ. Helena Kamińska 
    inŜ. Aleksy Kuczorra 
    mgr inŜ. Piotr Stelmaszczyk 
    mgr Barbara Woronko 
 

1.5. Wykorzystane materiały do sporządzenia projektu 
planu ochrony 
 

Do opracowania projektu planu ochrony wykorzystano 
następujące materiały: 
  1) dokumentację projektu utworzenia rezerwatu przyrody 

„Koniuszanka I”, 
  2) aktualny plan urządzenia lasów Nadleśnictwa Nidzica, 
  3) „Wytyczne sporządzenia planów ochrony rezerwatów 

przyrody” oraz „Wytyczne wykonywania zabiegów 
ochronnych w róŜnych typach rezerwatów”, 

  4) akty prawne dotyczące sporządzania planów ochrony 
obszarów chronionych, 

  5) dokumentację z lat 1981-82 dotyczącą budowy 
kolektora do odprowadzania nadmiaru wody z obszaru 
rezerwatu „Koniuszanka I”, 

  6) literaturę mającą związek z opracowaniem planu 
ochrony rezerwatu. 

 
2. Ogólna charakterystyka rezerwatu 

 
2.1. Podstawa prawna 

 
Rezerwat przyrody „Koniuszanka I” został ustanowiony 

zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 11 października 1978 roku (M.P. Nr 33, poz. 126). 
 
 
 

Zarządzenie 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

z dnia 11 października 1973 roku 
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. 

 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 

ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 
co następuje: 
 

§ 5. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
„Koniuszanka I” obszar lasu, odcinka rzeki i śródleśnych 
łąk o łącznej powierzchni 24,04 ha w Leśnictwie Napiwoda 
Nadleśnictwa Nidzica, połoŜony w gminie Nidzica 
województwa olsztyńskiego, oznaczony w planie 
urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-1983 jako 
oddziały lasu: 8k,n, 20a,b,i,j, 21c, 22h,i, 270b, 294b, 295b. 
Celem ochrony jest zachowanie terenu, na którym 
występują zjawiska sufozji na sandrze.  

 
§ 13. Na obszarze rezerwatów zabrania się: 

  1) wycinania drzew i pobierania uŜytków drzewnych, z 
wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami 
gospodarstwa rezerwatowego, 

  2) zmiany stosunków wodnych naruszających w sposób 
istotny warunki ekologiczne rezerwatu, 

  3) zbioru ziół leczniczych i innych roślin oraz zbioru 
owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion 
na potrzeby odnowienia lasu, 

  4) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt 
gospodarskich; w rezerwacie określonym w § 5, w 
oddziale lasu 270 dopuszczone jest wykaszanie łąki, 

  5) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin, 
  6) zanieczyszczania wody i terenu, wzniecanie ognia 

oraz zakłócania ciszy, 
  7) stosowania wszelkich środków chemicznych, 
  8) niszczenia drzew i innych roślin, 
  9) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 

Ŝyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i 
piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

  10) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z 
wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną 
rezerwatu, 

  11) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy 
urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń 
technicznych, 

  12) przebywania poza miejscami wyznaczonymi. 
 

§ 14. Na terenach rezerwatów określonych w § 5 i 6 
nie obowiązuje zakaz przeprowadzania polowań;  
 

§ 15. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 
listopada 1978 roku. 
 

Podpisał: 
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

mgr Tadeusz Skwirzyński 
 

2.2. Klasyfikacja rezerwatu 
 

Według zasad klasyfikacji rezerwatu przyrody 
określonych w „Wytycznych sporządzania planów ochrony 
rezerwatów przyrody”, rezerwat „Koniuszanka I” 
klasyfikuje się następująco: 
  a) rodzaj rezerwatu: przyrody nieoŜywionej, 
  b) według głównego przedmiotu ochrony: typ - 

geologiczny (Gg), podtyp - geomorfologiczny (gm) 
 c) według głównego typu środowiska: typ - mieszany (M), 

podtyp - mozaika róŜnych ekosystemów (me). 
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2.3. PołoŜenie 
 

Rezerwat „Koniuszanka I” jest połoŜony w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim, powiecie Nidzica, 
gminie Nidzica, obrębie ewidencyjnym Napiwoda, w 
Nadleśnictwie Nidzica leśnictwie Napiwoda. Oddalony jest 
około 15 km na północny wschód od miejscowości Nidzica. 
 

2.4. Stan posiadania, powierzchnia, granice, podział 
powierzchniowy 
 

Ogólna powierzchnia rezerwatu przyrody 
„Koniuszanka I” wynosi 24,29 ha. W stosunku do 
powierzchni wykazanej w zarządzeniu o uznaniu za 
rezerwat przyrody obecnie powierzchnia ta jest większa o 
0,25 ha. RóŜnica wynikła z nowych pomiarów 
geodezyjnych Nadleśnictwa Nidzica.  

W chwili ustanowienia rezerwatu „Koniuszanka I” 
odcinek rzeki Koniuszanki połoŜony w granicach rezerwatu 
był w zarządzie Nadleśnictwa Nidzica, a w późniejszym 
czasie został przekazany w zarząd Wojewódzkiego 
Zarządu Inwestycji Rolniczych w Olsztynie.  

Rodzaje uŜytków przedstawia poniŜsza tabela: 
 

Rodzaj uŜytków (ha) 
Lp. 

Oddział 
Pododdz. 

Powierzchnia 
(ha) Lasy Łąki Pastwiska 

Poletka 
łowieckie Wody Bagna 

Linie, 
drogi, rowy 

1. 8 k 3,88      3,88  
2. 8 l 0,86 0,86       
  0,20       0,20 

Razem 4,94 0,86     3,88 0,20 
3. 20 a 1,57 1,57       
4. 20 b 0,60      0,60  
5. 20 h 0,58    0,58    
6. 20 i 1,00   1,00     
  0,26       0,26 

Razem 4,01 1,57  1,00 0,58  0,60 0,26 
7. 21 c 1,29   1,29     
  0,12       0,12 

Razem 1,41   1,29    0,12 
8. 22 h 0,39 (halizna) 0,39       
9. 22 i 0,61      0,61  

0,15   0,15     10. 22 l 
0,07       0,07 

Razem 1,22 0,39  0,15   0,61 0,07 
11. 270 c 6,79      6,79  
12. 270 d 1,08  1,08      
13. 270 f 2,88      2,88  
14. 270 g 0,20 0,20       
15. WZIR 0,17     0,17   

Razem 11,12 0,20 1,08   0,17 9,67  
16. 294b 0,14      0,14  
17. WZIR 0,02     0,02   

Razem 0,16     0,02 0,14  
18. 295 b 0,55      0,55  

0,77      0,77  19. 295 c 
0,05       0,05 

20. WZIR 0,06     0,06   
Razem 1,38      1,32  
Ogółem 24,29 3,02 1,08 2,44 0,58 0,25 16,22 0,70 

Z ogólnej powierzchni rezerwatu - 24,29 ha, w zarządzie Lasów Państwowych jest 24,04 ha, a 
w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Olsztynie - 0,25 ha (rzeka). 

 
Rezerwat „Koniuszanka I” składa się z dwóch części. 

Część północna leŜy w obrębie Koniuszyn, leśnictwie Jeleń 
i obejmuje oddziały, według aktualnego podziału 
powierzchniowego Nadleśnictwa Nidzica: 270 c, d, f, g, 294 
b, 295 b, c o łącznej powierzchni 12,46 ha oraz odcinek 
rzeki Koniuszanki o powierzchni 0,25 ha - razem 12,71 ha. 
Według rodzaju uŜytków jest to 11,13 ha bagien, 1,08 ha 
łąk, 0,20 ha lasu, 0,25 ha wód i 0,05 ha linii oddziałowych. 
W tej części rezerwatu występują wysięki (źródliska rzeki 
Koniuszanki) wody płynącej podziemnie z południowej 
części rezerwatu „Koniuszanka I”. 

Południowa część rezerwatu (oddalona o 1 km od 
części północnej) połoŜona jest w obrębie Nidzica, 
leśnictwie Napiwoda i obejmuje oddziały: 8k,l, 20a,b,h,i, 
21c, 22h,i,l o łącznej powierzchni 11,58 ha, z tego 2,82 ha 
drzewostanów, 2,44 ha pastwisk, 0,58 ha poletko 
łowieckie, 5,09 ha bagien i 0,65 ha linii podziału 
powierzchniowego. 

Od strony północnej rezerwat graniczy z bagnami 
przyległymi do jeziora Koniuszyn, a z pozostałych stron ta 
północna część rezerwatu otoczona jest drzewostanami. 

Granica południowej części rezerwatu biegnie 
brzegiem dolinki, której środkiem płynie Struga Napiwoda 
niosący wody do rozlewiska w oddziale 8k. Struga 
Napiwoda bierze początek we wsi Wietrychowo (poza 
granicami rezerwatu). Ta cześć rezerwatu otoczona jest 
drzewostanami. 

Pomiędzy obydwoma częściami rezerwatu połoŜona 
jest osada Moczysko, przez którą przebiega szosa: 
Nidzica - Szczytno. 
 

2.5. Cel i przedmiot ochrony 
 

Celem ochrony rezerwatu „Koniuszanka I” jest 
zachowanie terenu, na którym występują zjawiska sufozji 
na sandrze. 

Przedmiotem ochrony jest całość składników przyrody 
oŜywionej i nieoŜywionej wraz z całą ich róŜnorodnością i 
krajobrazem. 
 

2.6. Znaczenie rezerwatu w systemie ochrony przyrody 
 

Zjawiska sufozji na sandrze są wyjątkowo rzadko 
spotykane i dlatego rezerwat „Koniuszanka I” jest cennym 
pod względem naukowym. Oprócz zjawiska sufozji 
szczególną wartość przyrodniczą dla celów 
dydaktycznych mają źródliska rzeki Koniuszanki. 
 

3. Charakterystyka przyrodnicza 
 

3.1. Klimat 
 

Pod względem klimatycznym rezerwat „Koniuszanka I” 
jest w zasięgu oddziaływania dwóch klimatów. Od północy 
według Romera klimat posiada cechy klimatu 
pojeziernego, a od południa kształtuje go głównie „Kraina 
Wielkich Dolin”. Średnia roczna suma opadów wynosi 
około 500 - 550 mm. Maksimum opadów przypada na 
lipiec - 92 mm, a minimum jest w marcu - 24 mm. Na 
okres wegetacyjny przypada około 60% opadów sumy 
rocznej, co świadczy o kontynentalizmie klimatu.  

Okres wczesnowiosenny charakteryzuje się częstym 
niedoborem opadów. 

Długość okresu wegetacyjnego wynosi od 170 do 210 
dni. Średnia roczna temperatura wynosi 6,4ºC, a średnia 
okresu wegetacyjnego 12,7ºC. Najchmurniejszym 
okresem jest jesień i zima, najmniejsze średnie 
zachmurzenie przypada na miesiąc wrzesień. Średnia 
roczna względna wilgotność powietrza wynosi 82%. W 
ciągu roku notuje się około 50 dni mroźnych, blisko 150 
dni z przymrozkami i około 30 dni gorących. PrzewaŜają 
wiatry zachodnie oraz dość często występują wiatry 
południowo i północno-zachodnie, wiejące ze średnią 
prędkością około 3 m/sek.  
 

3.2. Geologia, stosunki wodne 
 
Poło Ŝenie 

Rezerwat Koniuszanka I został utworzony w 1978 r. 
dla ochrony unikalnych w tej części Polski form i zjawisk 
sufozyjnych, rozwijających się w osadach sandrowych. 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski 
(Kondracki J. 1972) opisywany rezerwat połoŜony jest w 
najbardziej na południe wysuniętej części Pojezierza 
Olsztyńskiego. Jest to obszar wododziałowy Omulwi, 
Orzyca, Wkry i Łyny, o powierzchni około 200km2, który 
nie jest włączony w sieć odpływu powierzchniowego 
(Werner-Więckowska H. 1952, Michalska Z. 1982). 
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Rzeźba omawianego terenu została ukształtowana w 
wyniku akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu 
zlodowacenia Wisły, w jego maksymalnym zasięgu, 
przebiegającym na północ od Nidzicy (Mapa Geologiczna 
Polski w skali 1:200 000, 1980). Na tym obszarze zasięg 
stadiału leszczyńskiego i poznańskiego, tegoŜ zlodowacenia 
pokrywa się, przez co odróŜnienie wiekowe form 
kształtowanych w poszczególnych fazach jest praktycznie 
niemoŜliwe (Galon R. 1978). Tworzą one wyraźny wał moren 
czołowych, ciągnący się na linii Muszaki-Waplewo (rys. 4). W 
trakcie postoju lądolodu na tej linii, przed jego czołem, były 
akumulowane przez wody fluwioglacjalne piaski i Ŝwiry 
sandrowe, które pokrywają znaczny obszar, połoŜony na 
północ od Nidzicy, w okolicach Radomina, Frąknowa i 
Orłowa (Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski w skali 
1:200 000, 1980). W strefie proksymalnej wysokość sandru 
osiąga około 200m n.p.m., a w części dystalnej 175 m n.p.m.. 
MiąŜszość osadów sandrowych w tym rejonie wynosi od 15 
do 20 m (Szczepkowski B. 1976). Moreny stadiału głównego 
(leszczyńskiego) zostały przykryte osadami fluwioglacjalnymi, 
akumulowanymi przez wody wypływające z topniejącego 
lądolodu, którego czoło znajdowało się na linii Jedwabno-
Olsztynek (Michalska Z. 1982). W ten sposób powstał sandr 
napiwodzki, zbudowany z piasków i Ŝwirów. 
Charakterystyka fizyczno-geograficzna rezerwatu 
Koniuszanka I 

Najciekawszym obiektem w rezerwacie Koniuszanka I 
jest strumień Napiwoda, który na obszarze rezerwatu płynie 
przez około 1 km w kierunku wschodnim, a następnie 
skręca pod kątem 90º ku północy, aby koło osady 
Moczysko wpaść do niewielkiego jeziorka. Werner-
Więckowska (1952) stwierdza, Ŝe prawdopodobnie rzeczka 
ta płynęła pierwotnie w kierunku wschodnim, na równinę 
niŜszego sandru między miejscowościami Wały i Zimna 
Woda. W wyniku rozwoju procesów sufozyjnych na tym 
terenie, rzeka zmieniła bieg, na południkowy. Do roku 1982 
koło osady Rakarnia rzeka ginęła w osadach sandrowych. 
Na stokach misy jeziora Koniuszyn (północna część 
rezerwatu), pojawiały się następnie wypływy wtórne, 
tworzące obszar źródliskowy rzeki Koniuszanka. Dolina 
rzeki Napiwoda wcina się nieznacznie w sandr napiwodzki. 
Szerokość doliny w najszerszym miejscu osiąga około 
150m, natomiast w najwęŜszym około 30 m. Jej wcięcie w 
stosunku do otaczającej wysoczyzny wynosi maksymalnie 
około 15 m, minimalnie natomiast około 0,5 m. Wykonane 
płytkie wiercenia pokazują, Ŝe wysoczyznę budują bardzo 
słabo wysortowane osady piaszczysto-Ŝwirowe. Stoki doliny 
na opisywanym odcinku mają nachylenie rzędu 5º. Płynąca 
tą doliną rzeka ma charakter meandrujący (na odcinku, 
gdzie nie stwierdzono ingerencji człowieka), z dobrze 
wykształconymi meandrami. W dnie doliny nie stwierdzono 
obecności paleomeandrów, wyróŜniono natomiast jeden 
taras zalewowy, niejednokrotnie obejmujący całą dolinę 
oraz taras nadzalewowy. Wznosi się on ponad dno doliny 
około 0,70 m. Stanowi niewielkich rozmiarów półki, o 
szerokości do kilkunastu metrów, widoczne tylko na 
niektórych odcinkach doliny. Pomiędzy Rakarnią a 
Moczyskami dno doliny moŜemy podzielić na kilka 
odcinków, róŜniących się między sobą, zarówno pod 
względem budowy geologicznej, jak teŜ szerokości i 
charakteru wykształcenia samego koryta. Charakteryzuje ją 
naprzemianlegle występujące zwęŜenia i rozszerzenia 
doliny. 

 
1. Od Rakarni na odcinku około 200 m w dół rzeki, 

dolina Napiwody jest szeroka (około 150 m), w jej obrębie 
wyróŜniamy taras zalewowy i znajdujący się po obu 
brzegach rzeki taras nadzalewowy. Wykonane wiercenia 
wskazują na to, Ŝe taras zalewowy budują średnio- i 
drobnoziarniste osady piaszczyste, grubiejące ku dołowi, 

będące efektem akumulacyjnej działalności rzeki (nie 
zostały one przewiercone). Poziom wód gruntowych 
znajduje się na głębokości około 0,70 m. Taras 
nadzalewowy jest natomiast zbudowany z piasków 
gliniastych o miąŜszości 0,40 m, leŜących na dobrze 
wysortowanych piaskach drobnoziarnistych. Stoki tego 
tarasu są na znacznej długości strome (róŜnica wysokości 
ok. 0,6 - 0,7 m). Rzeka na tym odcinku jest fragmentami 
rzeką meandrującą, jednak są miejsca gdzie nie widzimy 
jednego wyraźnego koryta, a woda płynie na szerokości 
około 20 m, rozlewając się po dolinie. Cały taras 
zalewowy jest bardzo podmokły. Jego powierzchnia w 
wielu miejscach jest urozmaicona. Występują formy o 
charakterze linijnym, wcięte około 0,3 m, lub o 
nieregularnym zarysie, ale stosunkowo wyraźnych i 
stromych stokach, o wysokości ok. 0,3 m. 
 

2. Drugi wyróŜniony odcinek, ciągnący się przez 
następne około 60 m, ma charakter przełomowy. W tym 
miejscu szerokość doliny zwęŜa się od około 30 m. 
WyróŜniamy tutaj jedynie taras zalewowy. Nachylenie stoków 
doliny w tym miejscu jest największe i osiąga wartość około 
15º. Na podstawie wykonanych wierceń w dnie doliny 
stwierdzono, Ŝe na głębokości 0,5 - 1,0 m występuje bruk 
erozyjny (we wszystkich wykonanych na tym odcinku 
wierceniach). W korycie rzeki powszechnie występują 
kamienie o średnicy dochodzącej do 0,2 - 0,3 m. Na warstwie 
kamieni i Ŝwiru, tworzących bruk erozyjny leŜą piaski 
drobnoziarniste, dobrze wysortowane, związane z 
akumulacyjną działalnością rzeki. Obecność bruku 
erozyjnego świadczy o fazie wzmoŜonej erozji, która 
najprawdopodobniej nie jest związana z erozyjną 
działalnością rzeki Napiwoda, ale z wodami fluwioglacjalnymi 
formującymi dolinę. W celu stwierdzenia, jaki materiał ulegał 
rozmywaniu, zostały wykonane wiercenia na wysoczyźnie. W 
tym miejscu budują ją skrajnie źle wysortowane osady 
Ŝwirowe, z domieszką kamieni, a nawet głazów, których 
średnica dochodzi do 1,0 m. Osad ten ma charakter 
materiału zwałowego. Najprawdopodobniej jest to starsza 
wyspa morenowa, przykryta osadami sandrowymi fazy 
pomorskiej. Na tym odcinku rzeka ma charakter wybitnie 
meandrujący, z licznymi zakolami. Nie ma rozlewisk. Płynie 
korytem o szerokości ok. 1,0 m i jest wcięta około 0,5m. W 
Ŝadnym z wykonanych wierceń, nie osiągnięto poziomu wód 
gruntowych. MoŜe to świadczyć o tym, Ŝe w tym przypadku 
rzeka nie jest zasilana wodami podziemnymi. Przeciwnie, 
wody podziemne mogą drenować wody powierzchniowe, a 
rzeka natomiast wydaje się mieć jedynie charakter 
tranzytowy. 
 

3. Przez następne 400 m dolina Napiwody rozszerza 
się do około 150 m, tworzy ją jedynie taras zalewowy. 
Dolina na tym odcinku jest tylko nieznacznie wcięta w 
otaczającą wysoczyznę, miejscami łagodnie w nią 
przechodząc. Rzeka ma charakter meandrujący i płynie 
prawie środkiem doliny. Na tym odcinku nie obserwujemy 
rozlewisk. Płytkie wiercenia, wykonane w dnie doliny, jak 
równieŜ na wysoczyźnie, pokazują Ŝe w dnie doliny 
występują do głębokości 1,0 m piaski drobnoziarniste, 
dobrze wysortowane koloru szarego, niewątpliwie 
związane z akumulacyjną działalnością rzeki. Pod nimi 
leŜą piaski i Ŝwiry fluwioglacjalne, źle wysortowane. 
Wysoczyznę natomiast budują piaski i Ŝwiry 
fluwioglacjalne, podobne do tych podściełających piaski 
aluwialne w dnie doliny. Głębokość do wody gruntowej 
wynosi około 1,20 m. W tym miejscu równieŜ poziom 
wody w rzece nie nawiązuje do poziomu wód gruntowych. 
W dnie doliny występuje wyraźne owalne zagłębienie, o 
średnicy około 12 m i głębokości 0,5 m. 
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4. Szerokość doliny zmniejsza się znowu przy zmianie 
kierunku płynięcia rzeki o 90º, na północny. Od tego 
momentu, aŜ do osady Moczysko, dolina rzeki jest słabo 
zaznaczającym się elementem w rzeźbie. Jest wąska i ma 
około 15 m szerokości. Jest wcięta około 1,0 m w źle 
wysortowane osady piaszczysto-Ŝwirowe. Krawędź doliny 
jest nienaturalnie stroma. Cechą charakterystyczną tego 
odcinka, jest to, Ŝe woda płynie całą szerokością doliny. 
 

5. Po przepłynięciu około 30 m, rzeczka zaczyna płynąć 
ponownie jednym, wyraźnym meandrującym korytem. Na 
tym odcinku nie ma dobrze wykształconej doliny. 
 

6. Po następnych 100 m rzeka dopływa do 
następnego rozlewiska, mającego długość około 60m i 
szerokość 20 m. Krawędzie tego rozlewiska są bardzo 
strome, a ich wysokość osiąga 0,6m. 
 

7. Do rozlewiska w pobliŜu osady Moczysko, 
Napiwoda płynie sztucznie poszerzonym i pogłębionym 
korytem w wąskiej dolinie, o szerokości około 15 - 20 m, 
nieznacznie jedynie wciętej w otaczającą wysoczyznę. 
 

8. Przy osadzie Moczysko dolina się rozszerza i dzieli 
na dwa ramiona. Obecnie w tych miejscach powstały dwa, 
niewielkich rozmiarów jeziorka. Utworzyło się coś w 
charakterze ślepej doliny. Do początku lat 
osiemdziesiątych dolina była sucha, natomiast w jej dnie 
stwierdzono obecność kilkunastu lejów sufozyjnych. W 
roku 1982 został wykonany przekop o długości około 440 
m, a następnie rurociąg o długości około 500 m, 
odprowadzający nadmiar wody z rzeki Napiwoda do 
połoŜonego o około 13m niŜej Jeziora Koniuszyn. 
Zjawisko sufozji 

Sufozją nazywamy proces mechanicznego rozmywania, 
wymywania i odprowadzania cząstek stałych przez wody 
podziemne (Klimaszewski M. 1981). Proces dotyczy 
głównie skał sypkich lub teŜ słabo spoistych, gdzie woda 
najpierw wsiąka w przepuszczalne podłoŜe, a następnie 
płynie prawie poziomo w porach, szczelinach, korytarzach 
zwierzęcych oraz fugach międzyławicowych (Marks L. 
1992). Proces ten ma miejsce w skałach pylastych, głównie 
lessach lub utworach lessopodobnych, piaszczysto-
pylastych pokrywach zwietrzelinowych, osadach 
lodowcowych, pyłach wulkanicznych oraz piaskach 
(Klimaszewski M. 1981; Marks L. 1992). Do sufozji 
dochodzi wtedy, gdy cząsteczki bardzo drobne stanowią 
10-30% masy gruntu (Klimaszewski M. 1981). Sprzyjają jej 
wszelkiego typu spękania oraz obecność szczelin i tuneli. 

Zjawiska sufozji zachodzą, gdy prędkość filtracji wód 
jest większa od wartości krytycznej potrzebnej do 
uruchomienia cząstek najdrobniejszych w osadzie 
(Klimaszewski M. 1978). Jest to proces mechanicznego 
działania wód podziemnych na osad, uformowanych w 
strugi. Woda opadowa spadając na powierzchnię, infiltruje 
w osadach przepuszczalnych, przesiąkając 
niejednokrotnie porami i szczelinami w głąb. Na granicy 
utworów o róŜnej przepuszczalności, łączy się w strugi i 
spływa pod ziemią prawie równolegle do nachylenia 
terenu (Klimaszewski M. 1981), uruchamiając 
najdrobniejszy materiał. Rozwojowi sufozji sprzyja 
istnienie inicjalnych zagłębień, gdzie koncentruje się 
filtrująca woda (Marks L. 1992). Przy sprzyjających 
warunkach takimi zagłębieniami mogą być zagłębienia 
wytopiskowe, występujące na sandrach, które mogą 
zapoczątkować proces sufozji (Werner-Więckowska H. 
1952). Wg Maruszczaka (1953) wyróŜniamy sufozję 
mechaniczną, którą naleŜy rozumieć jako wymywanie 
drobnych cząstek oraz sufozję chemiczną,, polegającą na 
rozpuszczaniu np. wapnia w osadach lessowych. 

W wyniku procesów sufozyjnych powstają dwa rodzaje 
form (Klimaszewski M. 1981): 
  - pierwotne, będące formami podziemnymi; 
  - wtórne, do których zaliczamy formy powierzchniowe. 

 
Pierwszy typ form jest reprezentowany przez korytarze 

i pieczary sufozyjne. 
Sufozyjne formy powierzchniowe, powstają w wyniku 

zapadania się, bądź osiadania stropu korytarzy i pieczar 
(Klimaszewski M. 1981). W ten sposób powstają przede 
wszystkim leje (werteby), studnie, kotły, niecki, ślepe doliny 
i mosty naturalne. Bardzo często formy sufozyjne rozwijają 
się wzdłuŜ jednej linii, na której występują optymalne 
warunki wymywania podziemnego. Te linie nazywane są 
liniami sufozji. Niejednokrotnie procesy sufozji rozwijają się 
na linii prostopadłej do kierunku spływu. Ma to miejsce na 
obszarze większego spadku poziomu wód gruntowych, np. 
na krawędziach tarasów. Wówczas mówimy o froncie 
sufozyjnym (Werner-Więckowska H. 1952). 

MoŜna wyróŜnić stadia rozwoju form sufozyjnych 
(Werner-Więckowska H. 1952). Na początku są leje o 
stromych ścianach, kilka lub kilkanaście metrów średnicy i  
1 - 4m głębokości. Następnie w miejscach, gdzie sufozja 
rozwija się wzdłuŜ linii, powstałe wcześniej leje zaczynają 
się łączyć. W wyniku tego powstają zagłębienia, mające 
kształt nerkowaty, w których z czasem tworzą się długie 
kotlinowate zagłębienia. W ich dnie niejednokrotnie tworzą 
się małe jeziorka lub bagienka. W tym momencie rozwój 
procesów sufozyjnych ustaje (Werner-Więckowska H. 
1952). Wówczas następuje modelowanie stoków 
powstałych zagłębień. Odbywa się to w wyniku działalności 
wód płynących oraz procesów stokowych, związanych w 
głównej mierze z działalnością wody opadowej. 
 
Formy i procesy sufozyjne w dolinie rzeki Napiwoda 

O obecności form i zjawisk sufozyjnych w dnie doliny 
rzeki Napiwoda oraz na otaczającej wysoczyźnie, po raz 
pierwszy donosi Werner-Więckowska (1952). Stwierdziła 
ona występowanie duŜej ilości owalnych, bądź 
wydłuŜonych zagłębień bezodpływowych, których nie 
interpretowała jako formy po martwym lodzie 
(wytopiskowe). Stwierdziła, Ŝe ich powstanie jest efektem 
działania procesu sufozji w osadach piaszczysto-
Ŝwirowych sandru napiwodzkiego. 

W odległości około 3-4 km od wsi Napiwoda rzeczka, 
o tej samej nazwie, do początku lat 80-tych, znikała w 
piaskach sandrowych. Miejsce wsiąkania wód Napiwody 
w poszczególnych latach (1925-1936 i 1965) przesuwał 
się, na odcinku około 1,0 km. W dalszej części doliny nie 
było cieku powierzchniowego i dolina była sucha. Na linii 
doliny natomiast stwierdzono występowanie licznych form 
sufozyjnych (27) (Szczepkowski B. 1978), które znajdują 
się w odcinku doliny o kierunku południkowym. Były to leje 
sufozyjne o owalnym lub okrągłym kształcie, 
niejednokrotnie połączone ze sobą, o głębokości do 1 m i 
dłuŜszej osi od kilku od nawet kilkudziesięciu metrów. 

Od początku lat 80-tych woda nie znika w piaskach. 
Jest to między innymi efektem przeprowadzonej na 
okolicznych terenach melioracji, w wyniku czego nastąpił 
większy dopływ wody ze zlewni (powierzchnia zlewni 
wynosi 40 km2 (Michalska Z. 1982)) do rzeki. W tym 
okresie notowane były równieŜ większe, niŜ przeciętnie 
opady (Michalska Z. 1982). W dnie doliny natomiast płynie 
rzeka meandrująca. Ma dobrze rozwinięte meandry, 
będące efektem działania naturalnych procesów. Stopień 
rozwinięcia meandrów świadczy, Ŝe procesy kształtujące 
koryto rzeki działały od bardzo dawna. 

W chwili obecnej nie obserwujemy lejów sufozyjnych, 
opisywanych przez licznych autorów (Werner-Więckowska 
H. 1952; Szczepkowski B. 1976; Michalska Z. 1982; 
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Pyrczak W. 1987). Natomiast w dnie doliny występują 
odcinki, gdzie rzeka nie ma wykształconego koryta, płynie 
natomiast całą powierzchnią. Cechą wspólną tych partii 
doliny są wyraźnie zarysowane strome krawędzie 
(wysokości 0,7 m) tarasu zalewowego W kaŜdym 
przypadku, te odcinki doliny mogą być związane z 
zjawiskiem sufozji i zapadaniem się stropu podziemnych 
korytarzy. Tego typu form w dolinie Napiwody, na odcinku 
Rakarnia-Moczysko jest cztery (A, D, F, H). Niestety 
najpiękniejsze opisywane leje sufozyjne, występujące w 
okolicach osady Moczysko, w chwili obecnej są zalane 
wodą. WyróŜniane szeregi tego typu form w miejscu 
zmiany biegu rzeki, nie tworzą obecnie pojedynczych, 
dobrze wyróŜnialnych form, ale niewielkich rozmiarów 
zapadlisko, dnem którego woda płynie całą szerokością 
powstałej formy. Na obecnym stanie rozpoznania tego 
terenu, trudno jest wyjaśnić powstanie tego typu form, w 
inny sposób, niŜ formy kreowane przez procesy sufozyjne. 
Być moŜe istnienie szeregu rozlewisk w dnie doliny 
świadczy o ostatnim etapie procesu sufozji (Werner-
Więckowska H. 1952), kiedy na miejscu połączonych 
uprzednio pojedynczych form sufozyjnych tworzą się 
obszary wodnej retencji powierzchniowej. 

Mimo, Ŝe nie obserwujemy w chwili obecnej typowych 
form sufozyjnych (lejów), bardzo duŜa zmienność 
charakteru wykształcenia samego koryta rzeki Napiwoda 
oraz walory krajobrazowe samej doliny, sprawiają Ŝe 
status prawny obszaru jako rezerwatu przyrody powinien 
być zachowany. Formy i zjawiska sufozyjne, które tutaj 
obserwujemy, w osadach piaszczystych są niezmiernie 
rzadkim zjawiskiem, co przemawia dodatkowo za 
utrzymaniem ochrony tego terenu. 

Bardzo interesująco, mimo duŜej ingerencji człowieka, 
przedstawia równieŜ północna część rezerwatu, 
obejmująca źródła rzeki Koniuszanki. Niezmiernie ciekawe 
są wypływy wód podziemnych, znajdujące się na stokach 
misy jeziora Koniuszyn. Wielu autorów stwierdza, Ŝe są to 
wody pochodzące z ginącej rzeki Napiwody, chociaŜ, wyniki 
badań nie potwierdzają tego w pełni (Michalska Z. 1982). 
 

3.3. Gleby 
 

Gleby (według planu urządzenia Nadleśnictwa 
Nidzica) zostały sklasyfikowane następująco (na obszarze 
zajętym przez drzewostany): 
  - oddz. 8 l - rdzawa właściwa, piaski słabogliniaste na 

piaskach luźnych, 
  - oddz. 20 a - rdzawa bielicowa, piaski słabogliniaste na 

piaskach luźnych, 
  - oddz. 22 h - rdzawa właściwa, piaski słabogliniaste, 
  - oddz. 270 g - torf niski płytki na pyle. 
 

3.4. Roślinność 
 
W planie urządzenia nadleśnictwa Nidzica wykazano, 

Ŝe ogółem powierzchnia drzewostanów wynosi 3,02 ha. 
Faktycznie aktualnie wynosi ona 2,63 ha, gdyŜ w oddziale 
22h drzewostan o powierzchni 0,39 ha nie istnieje (został 
wycięty po obumarciu w wyniku podtopienia). 

Powierzchnie leśne (łącznie z oddziałem 22h) zostały 
zaklasyfikowane do następujących typów siedliskowych 
lasu i zespołów roślinnych: 
  - oddz. 22h - 0,39 ha - Lw - Tilio-Carpinetum 
  - oddz. 20a - 1,57 ha - BMśw - Pino-Quercetum 
  - oddz. 8l - 0,86 ha - LMśw - Tilio-Carpinetum 
  - oddz. 270g - 0,20 ha - Ol - Ribo nigri-Alnetum 
_________________________ 
Razem        3,02 ha  
 

Zespoły roślinne objęte drzewostanami są znacząco 
zniekształcone częstymi podtopieniami oraz odsłoniętymi 
brzegami lasu, a takŜe sztucznym pochodzeniem 
drzewostanów.  

W części południowej rezerwatu powierzchnie 
nieleśne nie mają wykształconych zespołów roślinnych ze 
względu na ich charakter rolniczy. 

W części północnej rezerwatu na powierzchniach 
nieleśnych wyróŜniono następujące zespoły roślinne: 
Caricetum gracilis - zbiorowisko mokrych łąk torfowych 
(szuwar wielkoturzycowy), zlokalizowany w części 
północnej oraz Phragmitetum communis - szuwar 
trzcinowy, występujący w części zwęŜenia bagna, w 
miejscach bardziej wilgotnych. 

Kopie zdjęć fitosocjologicznych wykonane w 
poprzednim planie stanowią załącznik do niniejszego 
planu ochrony. 
 

3.5. Fauna 
 

Na obszarze rezerwatu ze względu na jego małą 
powierzchnię oraz kształt przestrzenny trudno jest 
wyróŜnić gatunki fauny ściśle związane z tym rezerwatem. 

W części północnej jest ostoja bobrów. Występują teŜ 
okresowo pospolite gatunki ptaków związane z obszarami 
wodno-błotnymi, między innymi, czaple i kaczki. Nie 
zaobserwowano występowania gatunków rzadkich. 

W południowej części rezerwatu na trasie wędrówek 
zwierzyny łownej zlokalizowano poletko łowieckie. 

Generalnie rezerwat „Koniuszanka I” nie stanowi 
waŜnego siedliska dla zwierząt, z wyjątkiem siedliska 
bobrów, ale i ten gatunek przeniesie się w górę rzeki 
Koniuszanki, gdzie są lepsze warunki Ŝerowe. 
 

4. Charakterystyka drzewostanów 
 
4.1. Skład gatunkowy  

 
W rezerwacie „Koniuszanka I” obecnie istnieją trzy 

drzewostany: 
 
1. W oddz. 270g - 0,20 ha - Ol - drzewostan stanowi 

9Ol cz. 10 l, 1Św 6 l. Jest to drzewostan pochodzący z 
samosiewu na byłej łące. 

 
2. W oddz. 8l - 0,86 ha - LMśw - skład drzewostanu: 

9So 1Św 110 l, zadrzewienie 0,9. Jest to drzewostan 
pochodzenia sztucznego. 

 
3. W oddz. 20a - 1,57 ha - BMśw - skład drzewostanu: 

So 75 l, zadrzewienie 0,8. Jest to drzewostan 
pochodzenia sztucznego. 
 

Aktualny skład gatunkowy w oddz. 8l oraz 20a 
znacząco odbiega od moŜliwych wariantów składów 
gatunkowych określonych przez fitosocjologów w 
stosunku do siedliska BMśw i LMśw. Dla BMśw przyjmuje 
się, Ŝe udział sosny według stopnia pokrywania moŜe 
wynosić 30-40%, a dla LMśw zaledwie do 5%. Z tych 
względów w planie ochrony podano jedynie orientacyjne 
warianty składów gatunkowych drzewostanów dla III fazy 
rozwojowej, uwzględniając aktualny skład gatunkowy. 

W rezerwacie „Koniuszanka I” drzewostany nie są 
głównym przedmiotem ochrony.  
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Zestawienie danych taksacyjnych drzewostanów w 
rezerwacie „Koniuszanka I” przedstawia następująca tabela: 

Zasobność (m3) 
Lp. Oddział 

Pow. 
(ha) 

Typ 
siedliskowy 

Skład 
gatunkowy Wiek Zadrzew. 

na 1 ha 
na całej 

pow. 

1. 8 l 0,86 LMśw 
9So 
1 Św 

110 
110 0,9 

340 
40 

290 
35 

2. 20 a 1,57 BMśw So 75 0,8 290 460 

3. 270 g 0,20 Ol 
9Ol cz. 
1Św 

10 
6 

0,9   

 
Nie ma konieczności ani celowości przyspieszania 

przebudowy tych drzewostanów do stanu określonego dla 
rezerwatów przyrody. W tej sytuacji proponuje się, aby w 
długim procesie kształtowania się struktury drzewostanów, 
wykorzystując naturalne procesy przerzedzania dąŜyć do 
uzyskania następujących orientacyjnych docelowych 
składów gatunków: 

Lp. 
Typ siedliskowy 

lasu 
Gatunek drzewa 

Udział gatunków w drzewostanie 
(% pokrywania) 

Sosna 30 - 60 
Świerk 5 - 10 
Dąb szypułkowy 10 - 50 
Brzoza brodawkowata  5 - 10 
Grab 5 - 10 

1. BMśw 

Inne liściaste pojedynczo 
Sosna 10 - 50 
Dąb szypułkowy 20 - 50 
Grab 10 - 20 
Lipa 5 - 10 

2. LMśw 

Inne liściaste  0 - 5 
Olsza czarna 30 - 70 
Jesion 0 - 20 
Dąb szypułkowy 0 - 20 

3. Ol 

Brzoza omszona 0 - 20 

 
4.2. Stan odnowienia naturalnego drzewostanów 
 
W drzewostanach rezerwatu obecnie nie występuje 

odnowienie naturalne. Ze względu na to, Ŝe sosna 
występuje w stopniu zawyŜonym w stosunku do siedliska 
nie naleŜy podejmować działań dla jej odnowienia 
naturalnego. Inne gatunki takŜe nie odnawiają się, z 
wyjątkiem sporadycznego odnowienia świerka. 
 

4.3. Stan zdrowotny drzewostanów 
 

Obecny stan zdrowotny drzewostanów jest dobry. Ich 
ochronę naleŜy realizować według zasad obowiązujących 
w „Instrukcji ochrony lasu”, obowiązującej dla lasów 
gospodarczych.  
 

5. Ocena dotychczasowej ochrony rezerwatu  
 

W terenie przyległym do rezerwatu „Koniuszanka I” w 
roku 1982 wykonano istotne prace mające znaczący 
związek z obszarem rezerwatu. 

Na przełomie lat 70/80 na skutek przeprowadzonych prac 
melioracyjnych obszarów w górnym odcinku rzeki Napiwody 
(poniŜej rezerwatu „Koniuszanka I”) zwiększył się spływ wód 
do rezerwatu. Ponadto w tych latach wystąpiły zwiększone 
opady atmosferyczne, szczególnie na przełomie lat 1980/81, 
na skutek czego na całym obszarze Polski wystąpiły wysokie 
stany wód. RównieŜ i obszar rezerwatu w południowej jego 
części wraz z przyległymi lasami został zalany wodą, gdyŜ 
ilość wody z opadów i wody napływowej przekroczyły 
moŜliwość odprowadzania jej procesem sufozji. Obszary 
zalane i podtopione w latach 1980/81 przedstawia załączona 
mapka. 

Łącznie powierzchnia z wodą występującą na 
powierzchni terenu wyniosła 10,00 ha, a powierzchnia z 
wysokim stanem wód gruntowych wyniosła 24,00 ha. W 
związku z tym podjęto działania w celu odwodnienia 
terenu. 

Zaproponowano trzy warianty rozwiązania problemu: 
  - wariant I - odprowadzenie grawitacyjne wody do 

jeziora Koniuszyn, 

  - wariant II - odprowadzenie grawitacyjne wody do 
jeziora Czarnego, 

  - wariant III - przepompowanie wody z terenu 
połoŜonego po południowej stronie szosy w 
miejscowości Moczyska w kierunku jeziora Koniuszyn. 
Najwłaściwszy wydawał się wariant III, tym bardziej Ŝe 

naleŜało spodziewać się, Ŝe wysokie stany wód są 
przejściowe. W rzeczywistości jednak zdecydowano się 
przyjąć wariant I. Jego wykonanie polegało na ułoŜeniu 
kolektora odprowadzającego wodę z rozlewiska na północ od 
szosy w miejscowości Moczyska w kierunku jeziora 
Koniuszyn. Wypływ z kolektora jest na południowej granicy 
rezerwatu, północnej jego części. Dalej woda z kolektora 
płynie, razem z wodą ze źródlisk, rzeką Koniuszanka do 
jeziora Koniuszyn. Trudno jest obecnie ustalić, jaki wpływ na 
zjawisko sufozji na obszarze rezerwatu ma odprowadzenie 
wody kolektorem z południowego obszaru rezerwatu. Z 
pewnością jednak im łatwiej i szybciej woda spływa 
powierzchniowo, tym mniej jej wsiąka do gruntu, a tym 
samym zmniejsza się funkcjonowanie sufozji. Nie wiadomo, 
jaki ma to wpływ na droŜność warstw wodonośnych gruntu. 

Prace studialne w zakresie odprowadzania nadmiaru 
wód zostały poprzedzone opinią sporządzoną przez Panią 
doc. dr hab. Z.Michalską. Opinia ta była pozytywna dla 
projektu odwodnienia i stwierdzała, Ŝe nie będzie miała 
wpływu na rezerwat.  
 

6. ZagroŜenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz prognoza 
zachowania głównego przedmiotu ochrony 
 

Trudno jest określić, czy odprowadzenie wody 
kolektorem ma wpływ na stan głównego przedmiotu ochrony 
rezerwatu. Do tego byłyby niezbędne wieloletnie badania, a 
wynik teŜ wydaje się wątpliwy do osiągnięcia. MoŜna jednak 
sądzić, Ŝe jeŜeli nie nastąpią istotne zaburzenia naturalne 
procesu sufozji oraz nie nastąpi zmniejszenie spływu wód 
rzeką Napiwoda, to trudno jest wymienić jakieś zagroŜenia. Z 
pewnością zjawisko sufozji nadal istnieje, gdyŜ w niektórych 
latach nadal obserwuje się całkowite wsiąkanie wody w grunt 
przed jej dopłynięciem do kolektora. Ponadto czynne wysięki 
wody u podnóŜa stoków otaczających północną część 
rezerwatu świadczą, Ŝe zjawisko sufozji nadal występuje. Nie 
wiadomo jak rzeczywiście sprawa będzie przedstawiała się w 
następnych latach, gdyŜ moŜna przypuszczać, Ŝe nastąpi 
zwiększenie droŜności warstw wodonośnych lub teŜ 
przeciwnie.  
 

7. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze 
 

Jedynym uwarunkowaniem gospodarczym mogącym 
mieć wpływ na rezerwat jest zwiększenie odpływu 
kolektorem wody, w celu ochrony przyległych 
drzewostanów przed podtopieniem. Właśnie ten czynnik 
gospodarczy zadecydował o odprowadzeniu wód z 
południowej części rezerwatu. 
 
 8. Koncepcja ochrony rezerwatu  

 
Ze względu na specyfikę rezerwatu „Koniuszanka I” nie 

jest moŜliwe podejmowanie działań ochrony czynnej na rzecz 
zachowania sufozji. Jedynym działaniem moŜe być ochrona 
bilansu wodnego doliny Napiwody, to znaczy nie 
dopuszczenie do ewentualnego poboru wody w ilościach 
ograniczających dopływ wody do rezerwatu. Chodzi tu 
równieŜ o to, Ŝe ma to ścisły związek z ochroną rezerwatu 
„Koniuszanka II”, którego celem ochrony jest, między innymi, 
przełom rzeki Koniuszanki. Ponadto zmniejszenie dopływu 
do jezior: Koniuszyn i Omulew mogłoby przyspieszyć 
lądowacenie tych jezior.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12462 - 

Natomiast naleŜy prowadzić działania ochronne w 
stosunku do roślinności leśnej rezerwatu. JednakŜe 
drzewostany są sztucznego pochodzenia (w części 
południowej rezerwatu) i dlatego wymagają zabiegów 
pielęgnacyjnych, które określa się następująco: 

1. Oddz. 22h - 0,39 ha, stanowi obecnie haliznę, gdyŜ 
drzewostan obumarł w wyniku podtopienia i został wycięty. 
Projektuje się pozostawienie tej powierzchni do naturalnej 
sukcesji. Sztuczne odnowienie wymagałoby wykonywania 
rabatowałków, co w tym rezerwacie nie jest wskazane. 

2. W oddz. 20a - 1,57 ha oraz w oddz. 21l - 0,86 ha 
drzewostany nie wymagają trzebieŜy. Są to drzewostany z 
panującą sosną. Prace leśne naleŜy ograniczyć do usuwania 
powstającego posuszu. TrzebieŜ nie jest wskazana, gdyŜ 
przerzedzenie drzewostanów, przy istniejących częściowo 
odsłoniętych ścianach drzewostanów, spowodowałyby 
zadarnianie dna lasu. W przypadku powstania w 
drzewostanach luk lub przerzedzenia drzewostanów w stopniu 
stwarzającym odpowiednie warunki do rozwoju dębu i innych 
liściastych, naleŜy te gatunki wprowadzić do drzewostanu. 

3. W oddz. 270g - 0,20 ha, gatunkiem głównym jest 
olsza. Nie ma potrzeby wykonywania zabiegów 
pielęgnacyjnych w tym drzewostanie.  
 

9. UŜytkowanie powierzchni nieleśnych 
 

Postanowienia dla obszaru rezerwatu określone w § 13 
zarządzenia o uznaniu za rezerwat „Koniuszanka I”, między 
innymi zabraniają: „pozyskiwania ściółki leśnej i pasania 
zwierząt gospodarskich; w rezerwacie określonym w § 5, w 
oddziale lasu 270 dopuszczone jest wykaszanie łąki”. Taki 
zapis oznacza, Ŝe w pozostałych oddziałach rezerwatu nie 
mogą być uŜytkowane łąki ani pastwiska. Zakaz ten nie 
dotyczy wykorzystywania gruntu jako poletko łowieckie. Na 
łące w oddz. 270d z braku uŜytkowania, z upływem czasu 
mogą powstać samosiewy, głównie brzozy i olszy. Nie ma 
potrzeby przeciwdziałań temu procesowi. 

Natomiast pastwiska w oddz. 20i oraz w oddz. 21c, o 
łącznej powierzchni 2,29, ha naleŜy chronić przed 
sukcesją drzew i krzewów i w tym celu powinno się je 
wykaszać w okresach 2-3 letnich (na przemian). Tą drogą 
w długim okresie czasu moŜe nastąpić sukcesja 
roślinności zielnej łąk naturalnych  

Okresy wykaszania ustali Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Nidzica w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Przyrody w Olsztynie. 

Taki sposób ochrony dawnych pastwisk przyczyni się do 
powstania i zachowania siedlisk wielu gatunków fauny i flory, 
a szczególnie bezkręgowców i ptaków. Tą drogą wzrośnie 
wartość przyrodnicza rezerwatu przyrody „Koniuszanka I”.  
 

II. Plan ochrony 
 

1. PołoŜenie, powierzchnia i formy własności gruntu 
 

Rezerwat przyrody „Koniuszanka I” połoŜony jest w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim, powiecie Nidzica, 
gminie Nidzica. 

Powierzchnia rezerwatu wynosi 24,29 ha, w tym: 3,02 
ha stanowi powierzchnię leśną, 1,08 ha - łąki, 2,44 ha - 
pastwiska, 0,25 ha - wody, 0,58 ha - rola, 16,22 ha - 
bagna i 0,70 ha - linie podziału powierzchniowego.  

Obszar rezerwatu stanowi własność Skarbu Państwa, 
z tego: 
  a) 24,04 ha - w zarządzie Lasów Państwowych 

Nadleśnictwa Nidzica (oddz. 8k,l, 20a,b,h,i, 21c, 
22h,i,l, 270c,d,f,g, 294b, 295b,c), 

  b) 0,25 ha - w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu 
Inwestycji Rolniczych w Olsztynie (odcinek rzeki 

Koniuszanki, przepływający przez oddz. 294, 295 i 270 
Nadleśnictwa Nidzica). 

 
2. Cel i przedmiot ochrony rezerwatu 
 
Celem ochrony jest zachowanie terenu, na którym 

występują zjawiska sufozji na sandrze. 
Przedmiotem ochrony jest całość składników przyrody 

oŜywionej i nieoŜywionej wraz z całą ich róŜnorodnością 
biologiczną i krajobrazową. 
 

3. Obszary ochrony rezerwatowej według form 
ochrony czynnej 

 
Obszar rezerwatu przyrody „Koniuszanka I” w całości 

jest objęty ochroną częściową, z tego: 
  1) ochrona zachowawcza (do naturalnej sukcesji), 

polegająca na wyłączeniu z ingerencji i czynności 
ochronnych, obejmująca: 16,61 ha, z tego: 16,22 ha 
bagien (oddz. 8k, 20b, 22i, 270c, 270f, 294b, 295b, 
295c), 0,15 ha pastwisk (oddz. 22l) oraz 0,39 ha 
powierzchni leśnej - halizna (oddz. 22h), 

  2) ochrona czynna kreatywna, polegająca na 
wykonywaniu czynności ochronnych, których celem 
jest pokierowanie procesami przyrodniczymi w 
poŜądanym kierunku lub stabilizacja obecnego stanu, 
obejmuje 4,04 ha, z tego: 2,63 ha drzewostanów, 1,08 
ha łąk, 0,58 ha poletka łowieckiego, 0,25 ha odcinka 
rzeki Koniuszanki. Pozostałą powierzchnię stanowią 
linie podziału powierzchniowego, 

  3) ochrona odtworzeniowa, polegająca na odtworzeniu 
łąk naturalnych, obejmuje 2,44 ha pastwisk (oddz. 20i, 
21c, 22l). 

 
4. Sposoby minimalizacji zagroŜeń rezerwatu 

 
ZagroŜenie dla rezerwatu moŜe wynikać z 

pogorszenia bilansu wodnego zlewni strugi Napiwoda, w 
wyniku którego mogą zaniknąć zjawiska sufozji. 
ZagroŜenie to naleŜy minimalizować przez zachowanie 
obecnych warunków przepływu wód w rezerwacie, a 
szczególnie poprzez wykluczenie prac naruszających 
układy geomorfologiczne. 
 

5. Program działań ochronnych 
 

1. Zakres ochrony czynnej przedstawia następujący 
wykaz prac do wykonania w poszczególnych jednostkach 
podziału powierzchniowego (oddziałach): 

Lp. 
Oddział 

Pododdział 
Powierzchnia 

(ha) 

Rodzaj powierzchni, 
skład gatunkowy 

drzewostanu 
Wskazania ochronne 

8 l 0,86 LMśw  
Drzewostan  
9So 1 Św 110 lat 

1. Obserwacja stanu zdrowotnego i 
sanitarnego drzewostanów, a w 
przypadku stwierdzonego 
zagroŜenia podejmowanie 
działań zgodnie z „Instrukcją 
ochrony lasu”. 

1. 

20 a 1,57 BMśw 
Drzewostan 
So 75 lat 
 

2. Usuwanie posuszu, wiatrowałów i 
wiatrołomów, jeŜeli powstaną w 
ilości mogącej zagraŜać stanowi 
sanitarnemu lasów. NaleŜy 
pozostawiać pojedynczy posusz 
i leŜaninę. 

3. W przypadku powstania luk w 
drzewostanie, wprowadzać dąb i 
inne gatunki liściaste 

2. 270 g 0,20 Drzewostan (Ol) 
9Ol cz. 1Św 10 lat 

Obserwacja stanu zdrowotnego 
świerków, a w przypadku ich 
obumierania - usunąć. 

3. 270 d 1,08 Łąka kośna UŜytkować zgodnie z 
przeznaczeniem, a w przypadku 
zaniechania uŜytkowania rolniczego 
- pozostawić do naturalnej sukcesji. 

20 i 1,00 4. 
21 c 1,29 

Pastwisko Wykaszać co 2-3 lata, na przemian 
w obu wydzieleniach. 

5. 22 l 0,15 Pastwisko Pozostawić do naturalnej sukcesji. 
6. 20 ha 0,58 Poletko łowieckie UŜytkować zgodnie z 

przeznaczeniem. 
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2. Inne zadania ochronne: 

  1) utrzymać w naleŜytym stanie oznakowanie granic 
rezerwatu, 

  2) egzekwować zakazy obowiązujące na terenie 
rezerwatu, 

  3) zakres prac dotyczący koryta rzeki Koniuszanki 
określa i wykonuje Wojewódzki Zarząd Inwestycji 
Rolniczych w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody. 

 
6. Udostępnienie rezerwatu dla nauki, dydaktyki i turystyki 

 
W rezerwacie przyrody „Koniuszanka I” nie przewiduje 

się zagospodarowania turystycznego. MoŜe być natomiast 
uwzględniony jego południowy obszar, w przypadku 
wyznaczenia szlaku turystycznego w przyległych do 
rezerwatu lasach gospodarczych. 

Udostępnienie dla potrzeb dydaktyki (wycieczek 
szkolnych) powinno odbywać się kaŜdorazowo za zgodą 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w porozumieniu z 
Nadleśniczym Nadleśnictwa Nidzica. 

Prace naukowe mogą być podejmowane w 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. 
 

7. Ustalenia do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

rezerwatu przyrody „Koniuszanka I” powinien uwzględnić 
ustalenia planu ochrony, a w szczególności ochronę 
bilansu wodnego zlewni strugi Napiwoda oraz 
nienaruszenie układów geomorfologicznych rezerwatu i 
obszaru przyległego do rezerwatu.  
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Załącznik Nr 13 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 

 
PLAN OCHRONY REZERWATU PRZYRODY „KONIUSZANKA II” 
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3.3. Zespoły roślinne i flora  
3.4. Fauna   

4. Charakterystyka drzewostanów  
4.1. Typy siedliskowe lasu i fitosocjologiczne   
4.2. Skład gatunkowy  
4.3. Stan odnowienia naturalnego drzew  
4.4. Stan zdrowotny drzewostanów  

5. Ocena dotychczasowej ochrony rezerwatu  
6. ZagroŜenia wewnętrzne i zewnętrzne   
7. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze  
8. Prognoza zachowania głównego przedmiotu 

ochrony i koncepcja ochrony rezerwatu 
II. Plan ochrony rezerwatu przyrody „Koniuszanka II”  

1. PołoŜenie, powierzchnia i formy własności gruntów 
2. Cele ochrony rezerwatu  
3. Obszary ochrony rezerwatowej według form 

ochrony czynnej  
4. Sposoby minimalizacji zagroŜeń rezerwatu przyrody  
5. Program działań ochronnych  
6. Katalog zadań ochronnych do wykonania w 

drzewostanach  
7. Udostępnianie rezerwatu dla nauki, dydaktyki i 

turystyki  
8. Ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  
III. Piśmiennictwo 
 

1. Wprowadzenie 
 
1.1. Wstęp 

 
Na podstawie ustawy z dnia 16 października 1991 

roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 492 z 
późniejszymi zmianami) dla rezerwatu przyrody sporządza 
się plan ochrony ustanowiony przez Wojewodę w drodze 
rozporządzenia (art. 13a ust. 1 i 6). 

Plan ochrony sporządza się na okres 20 lat (art. 13b 
ust. 1). 
 

1.2. Wykonawcy planu 
 
Głównym wykonawcą planu jest Narodowa Fundacja 

Ochrony Środowiska na podstawie umowy Nr OŚR/O.III-
302/107/99 z dnia 15 listopada 1999 roku zawartej z 

Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Zespół autorski: 
Kierownik zespołu: dr inŜ. Jan Wróbel 
Wykonawcy:  inŜ. Helena Kamińska 
    inŜ. Aleksy Kuczorra 
    mgr inŜ. Piotr Stelmaszczyk 
    prof. dr hab. Ewa Symonides 
 

1.3. Wykorzystane materiały do sporządzenia planu 
ochrony  

 
Do opracowania projektu planu ochrony wykorzystano 

następujące materiały: 
  a) dokumentację do uznania za rezerwat przyrody, 
  b) plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego 

„Koniuszanka II” na lata 1988-1997, 
  c) plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Nidzica, 
  d) inne dokumenty dotyczące rezerwatu, znajdujące się 

w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w 
Olsztynie. 

 
1.4. Zakres i metodyka opracowania 
 
Rezerwat przyrody „Koniuszanka II” nie posiada strefy 

ochronnej i dlatego opracowanie obejmuje obszar samego 
rezerwatu. 

Tok prac na projektem planu obejmował: 
  1) zapoznanie się z całością materiałów dotyczących 

rezerwatu, 
  2) zebranie i zapoznanie się z literaturą dotyczącą 

ochrony rezerwatowej, szczególnie w zakresie 
kształtowania się i rozwoju drzewostanów w 
warunkach gospodarczych i ochrony rezerwatowej, 

  3) prace terenowe: 
a) ocenę wykonanych opracowań florystycznych w 

poprzednim planie urządzenia gospodarstwa 
rezerwatowego „Koniuszanka II” i wykonanych 
porównawczych zdjęć fitosocjologicznych, 

b) lustrację drzewostanów, porównanie stanu 
rzeczywistego drzewostanów z opisami 
taksacyjnymi zawartymi w aktualnym planie 
urządzenia lasu Nadleśnictwa Nidzica oraz z 
opisem drzewostanów, szczególnie w zakresie 
stopnia pokrywania przez poszczególne gatunki 
drzew, przygotowanie danych do sporządzenia kart 
ewidencyjnych drzewostanów, 

c) ocenę odnowienia naturalnego drzewostanów, 
d) ocenę prawidłowości oznakowania granic 

rezerwatu, 
e) ocenę zagroŜeń, 
f) wykonanie fotografii obrazujących drzewostany 

rezerwatu. 
  4) prace kameralne (opracowanie materiałów do 

sporządzenia projektu planu): 
a) opisanie wyników prac terenowych, 
b) opisanie charakterystyki przyrodniczej rezerwatu, 
c) ustalenie zadań i metod ochrony rezerwatu, 
d) sporządzenie kart ewidencyjnych drzewostanów, 
e) sporządzenie tematycznych map przeglądowych 

rezerwatu. 
  5) redakcję projektu planu ochrony, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12465 - 

  6) zredagowanie projektu rozporządzenia Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustanowienia 
planu ochrony rezerwatu „Koniuszanka II”. 

 
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wraz z jej 

późniejszymi zmianami, ustanowienie planu ochrony 
rezerwatu przyrody następuje w drodze rozporządzenia 
wojewody (art. 13a ust. 6). PoniewaŜ rozporządzenie 
wojewody ogłasza się w Dzienniku Urzędowym 
Województwa, sporządzone opracowanie dotyczące 
rezerwatu przyrody „Koniuszanka II” zawiera 
wyodrębnioną część stanowiącą projekt planu ochrony 
rezerwatu, który powinien być załącznikiem do 
rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 
sprawie ustanowienia tego planu ochrony. 

W trakcie prac na projektem planu ochrony autorzy 
planu konsultowali się z Nadleśnictwem Nidzica w 
zakresie ustaleń do planu.  
 

2. Ogólna charakterystyka rezerwatu 
 

2.1. Podstawa prawna i klasyfikacja rezerwatu 
 

Rezerwat przyrody „Koniuszanka II” został utworzony 
zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 11 października 1978 roku (M.P. Nr 33, poz. 126). 
 

Zarządzenie 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

z dnia 11 października 1978 roku 
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. 

 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 

ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 
co następuje: 

 
§ 6. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

„Koniuszanka II” obszar lasu i odcinka rzeki o łącznej 
powierzchni 64,55 ha w Leśnictwach Jeleń i Wykno 
Nadleśnictwa Nidzica, połoŜony w gminie Nidzica 
województwa olsztyńskiego, oznaczony w planie 
urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-1983 jako 
oddziały lasu: 189i,k,l,m 190d,f, 207c,i, 208a-f, 
209a,c,d,f,g,h, 210d. Celem ochrony jest zachowanie 
kresowych stanowisk zespołów leśnych oraz 
przełomowego odcinka rzeki Koniuszanki.  

 
§ 13. Na obszarze rezerwatów zabrania się: 

  1) wycinania drzew i pobierania uŜytków drzewnych, z 
wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami 
gospodarstwa rezerwatowego, 

  2) zmiany stosunków wodnych naruszających w sposób 
istotny warunki ekologiczne rezerwatu, 

  3) zbioru ziół leczniczych i innych roślin oraz zbioru 
owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion 
na potrzeby odnowienia lasu, 

  4) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt 
gospodarskich: w rezerwacie określonym w § 5, w 
rozdziale 270 dopuszczone jest wykaszanie łąki,  

  5) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin, 
  6) zanieczyszczania wody i terenu, wzniecanie ognia 

oraz zakłócania ciszy, 
  7) stosowania wszelkich środków chemicznych, 
  8) niszczenia drzew i innych roślin, 
  9) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 

Ŝyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i 
piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

  10) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z 
wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną 
rezerwatu, 

  11) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy 
urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń 
technicznych, 

  12) przebywania poza miejscami wyznaczonymi, 
  13) pływania łodziami i innym sprzętem w rezerwacie 

określonym w § 7. 
 

§ 14. Na terenach rezerwatów określonych w § 5 i 6 nie 
obowiązuje zakaz przeprowadzania polowań; na terenie 
rezerwatu określonego w § 12 mogą być dokonywane - po 
uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem przyrody, 
odstrzały redukcyjne zwierząt łownych. 
 

§ 15. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 
listopada 1978 roku. 
 

Podpisał: 
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

mgr Tadeusz Skwirzyński 
 
Klasyfikacja rezerwatu 

Według klasyfikacji rezerwatu przyrody przedstawionej 
w „Wytycznych sporządzania planów ochrony rezerwatów 
przyrody” zatwierdzonych do uŜytku słuŜbowego 4 
czerwca 1997 roku, rezerwat przyrody „Koniuszanka II” 
został określony następująco: 
  a) rodzaj rezerwatu - leśny, 
  b) według głównego przedmiotu ochrony: typ rezerwatu - 

fitocenotyczny (Fi), podtyp - zbiorowisk leśnych (zl), 
  c) według głównego typu środowiska: typ rezerwatu - lasów 

i borów (L), podtyp - lasów mieszanych niŜowych (lmn). 
 

2.2. PołoŜenie  
 
Rezerwat przyrody „Koniuszanka II” połoŜony jest w 

Województwie Warmińsko-Mazurskim, powiecie Nidzica, 
gminie Nidzica, leśnictwie Jeleń na terenie Nadleśnictwa 
Nidzica. 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej połoŜony 
jest w Krainie Mazursko-Podlaskiej, Dzielnicy Równiny 
Mazurskiej. 

Według podziału geobotanicznego Polski W.Szafera 
połoŜony jest w Okręgu Pojezierza Mazurskiego. 

Według podziału fizycznego J.Kondrackiego grunty 
rezerwatu stanowią południową granicę mezoregionu 
Pojezierza Olsztyńskiego. 
 

2.3. Stan posiadania, granice, podział powierzchniowy 
 
Stan posiadania  
Szczegółowy rejestr powierzchniowy 
 

Kategorie uŜytków (ha) Oddział 
pododdział Drzewo

stan 
Linie Drogi Bagno Wody 

Razem 
(ha) 

189 f 3,03     3,03 
189 l 1,22     1,22 

189 m 1,75     1,75 
189 n 1,35     1,35 
189 o 1,47     1,47 
189 p 1,59     1,59 
189 r 3,68     3,68 
189 s 0,60     0,60 

Razem 14,69 0,14 0,52   15,35 
190 g 4,07     4,07 
190 j 0,78     0,78 

Razem 4,85 0,18 0,13   5,16 
207 c 0,91     0,91 
207 d 0,08     0,08 
207 h 0,86     0,86 

Razem 1,85 0,05 0,10   2,00 
208 a 1,26     1,26 
208 b 0,37     0,37 
208 c 2,02     2,02 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12466 - 

208 d 0,77     0,77 
208 f 1,40     1,40 
208 g 1,05     1,05 
208 h 4,61     4,61 

Razem 11,48 0,31 0,30   12,09 
209 a 8,45     8,45 
209 d 2,26     2,26 
209 f 0,53     0,53 
209 g 5,49     5,49 
209 h 3,87     3,87 
209 i    0,25  0,25 
209 j 6,30     6,30 

Razem 26,90 0,48 0,66 0,25  28,29 
210 f 0,50     0,50 
210 g 0,36     0,36 

Razem 0,86 0,07 0,03   0,96 
Ogółem 

ALP 
60,63 1,23 1,74 0,25  63,85 

Własność 
WZIR 

    0,70 0,70 

Ogółem 
rezerwat 

60,63 1,23 1,74 0,25 0,70 64,55 

 
Porównanie numeracji wydzieleń drzewostanowych z 

planu urządzenia gospodarstwa rezerwatowego „Koniuszanka 
II” (1988-1997) z numeracją aktualną wydzieleń: 

 
Oddział Stan poprzedni Stan aktualny 

 Pododdział Powierzchnia 
(ha) 

Pododdział Powierzchnia 
(ha) 

189 d 2,92 f 3,03 
 l 2,52 l 1,22 
   n 1,35 
 k 3,46 m 1,75 
   o 1,47 
 m 5,19 p 1,59 
   r 3,68 
 n 0,60 s 0,60 

190 g 4,07 g 4,07 
 f 0,78 j 0,78 

207 c 0,99 c 0,91 
   d 0,08 
 h 0,86 h 0,86 

208 a 2,03 a 1,26 
   d 0,77 
 b 0,37 b 0,37 
 c 2,02 c 2,02 
 d 2,45 f 1,40 
   g 1,05 
 f 4,61 h 4,61 

209 a 8,45 a 8,45 
 d 2,86 d 2,26 
   f 0,53 
 f 5,42 g 5,49 
 g 3,87 h 3,87 
 i 0,25 i 0,25 
 h 6,30 j 6,30 

210 f 0,46 f 0,50 
 g 0,40 g 0,36 

 
Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 64,55 ha, z 

tego w zarządzie Nadleśnictwa Nidzica jest 63,85 ha, a w 
zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych 
w Olsztynie jest 0,70 ha (rzeka Koniuszanka). W planie 
urządzenia gospodarstwa rezerwatowego „Koniuszanka II’ 
zatwierdzonym na lata 1988-1997, mylnie podano, Ŝe 
powierzchnia rezerwatu wynosi 63,85 ha. Pomyłka 
wynikła z tego, Ŝe po utworzeniu rezerwatu Nadleśnictwo 
Nidzica przekazało odcinek rzeki Koniuszanka o 
powierzchni 0,70 ha w zarząd Wojewódzkiego Zarządu 
Inwestycji Rolniczych. Zmiana zarządcy nie mogła jednak 
spowodować zmiany powierzchni rezerwatu. Dlatego 
nadal jego powierzchnia wynosi 64,55 ha. 
W pobliŜu rezerwatu przebiega szosa z Nidzicy do 
Jedwabna. Odległość rezerwatu od Nidzicy wynosi 12 km, 
a od Olsztyna 64 km.  
Granice 

Granice rezerwatu przebiegają po liniach 
oddziałowych i wyłączeniach drzewostanowych podziału 
powierzchniowego Nadleśnictwa Nidzica, a częściowo 

brzegiem rzeki Koniuszanki na odcinku graniczącym z 
oddziałem 189k.  

Rezerwat w całości graniczy z drzewostanami 
Nadleśnictwa Nidzica. 

Rzeka Koniuszanka płynie przez środek rezerwatu (po 
osi wzdłuŜnej), z tego 1/3 jej długości płynie w przełomie 
(spadek przyległego terenu wynosi około 30%, a miejscami 
brzegi są nawet urwiste). Pozostały odcinek rzeki płynie w 
terenie równym, ale ten teŜ jest otoczony terenami falistymi. 
Końcowy odcinek rzeki (juŜ poza rezerwatem) jest jej 
ujściem do jeziora Omulew. Początek rzeki Koniuszanki 
znajduje się  w rezerwacie „Koniuszanka I”, połoŜonym w 
odległości 1 km w górę rzeki.  
 

2.4. Przedmiot i cel ochrony 
 

Celem ochrony rezerwatu „Koniuszanka II” jest 
zachowanie kresowych stanowisk zespołów leśnych oraz 
przełomowego odcinka rzeki Koniuszanki. 

Przedmiotem ochrony jest całość przyrody oŜywionej i 
nieoŜywionej wraz z jej zróŜnicowaniem genetycznym, 
gatunkowym, ekosystemalnym i krajobrazowym.  
  

2.5. Znaczenie rezerwatu w systemie ochrony 
przyrody 

 
Rezerwat przyrody „Koniuszanka II” jest jednym z 

nielicznych, które chronią przełomowe odcinki rzek. 
Szczególnie cenne są stare drzewostany z udziałem sosny 
i dębów. DuŜy udział graba w drzewostanach wyróŜnia 
pozytywnie ten rezerwat na tle innych lasów, gdyŜ ten 
gatunek, ze względu na małą przydatność w przemyśle 
drzewnym, pomimo Ŝe ma duŜą wartość lasotwórczą, w 
lasach gospodarczych, jak teŜ w parkach narodowych i 
rezerwatach przyrody występuje w stopniu znacznie 
ograniczonym. W tej sytuacji rezerwat „Koniuszanka II” 
umoŜliwia śledzenie kształtowania się runa leśnego w 
drzewostanach, w których udział graba jest zbliŜony do 
naturalnych drzewostanów grabowych. Ponadto w 
rezerwacie występują siedliska, które są szczególnym 
przedmiotem ochrony w świetle dyrektyw Unii Europejskiej 
oraz Konwencji o róŜnorodności biologicznej. Z tych 
względów rezerwat ten jest waŜnym ogniwem w sieci 
obszarów przyrodniczych Polski i kwalifikuje się do 
włączenia w Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000.  
 

3. Charakterystyka przyrodnicza 
 
3.1. Klimat 

 
Pod względem klimatycznym rezerwat „Koniuszanka 

II” połoŜony jest w zasięgu oddziaływania dwóch klimatów. 
Od północy, według Romera, klimat posiada cechy klimatu 
pojeziernego, a od południa kształtuje go głównie „Kraina 
Wielkich Dolin”. Średnia roczna suma opadów wynosi 
około 500-550 mm. Maksimum opadów przypada na lipiec 
- 92 mm, a minimum na marzec - 24 mm. Na okres 
wegetacyjny przypada około 60% opadów sumy rocznej, 
co świadczy o kontynentalizmie klimatu.  

Okres wczesnowiosenny charakteryzuje się częstym 
niedoborem opadów, co w połączeniu z duŜą 
przepuszczalnością gleb stwarza niekorzystne warunki 
odnowieniowe lasu. 

Długość okresu wegetacyjnego wynosi od 170 do 210 
dni. Średnia roczna temperatura wynosi 6,4°C, a średnia 
okresu wegetacyjnego 12,7°C. Najchmurniejszym 
okresem jest jesień i zima, najmniejsze średnie 
zachmurzenie przypada na miesiąc wrzesień. Średnia 
roczna względna wilgotność powietrza wynosi 82%. W 
ciągu roku notuje się około 50 dni mroźnych, blisko 150 
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dni z przymrozkami i około 30 dni gorących. PrzewaŜają 
wiatry zachodnie oraz dość często występują wiatry 
południowo i północno-zachodnie, wiejące ze średnią 
prędkością około 3 m/sek.  
 

3.2. Geologia, gleby, stosunki wodne 
 
Obszar Nadleśnictwa Nidzica, na którym połoŜony jest 

rezerwat przyrody „Koniuszanka II” został ukształtowany w 
wyniku ostatniego zlodowacenia Bałtyckiego. Jest tu 
wyraźnie zaznaczony wał moren czołowych na linii 
miejscowości Muszaki - Orłowo - Frąknowo, będący fazą 
postojową lodowca ostatniego zlodowacenia. Materiał 
glebowy tego terenu stanowią piaski wodnolodowcowe, 
pochodzące z następnej fazy postojowej tego lodowca na 
linii Jedwabno - Olsztynek. Obszar rezerwatu obejmuje 
przełom rzeki Koniuszanki. Przełomem tym w przeszłości 
wypływały wody roztopowe lodowca. Materiał glebowy 
rezerwatu składa się z utworów glebowych odkładanych 
na obrzeŜach bramy wypływu. Jest on bogaty w części 
spławialne, gdyŜ był niesiony na małe odległości. 
Głównym jego składnikiem są piaski słabogliniaste i piaski 
luźne. Dno doliny rezerwatu wyścielone jest płytkim torfem 
niskim, murszami i rzadziej mułami. W tych warunkach 
wykształciły się gleby brunatne wyługowane i bielicowe po 
obu stronach rzeki Koniuszanki. W dnie doliny na glebach 
mineralnych z wysokim poziomem wody gruntowej 
powstały czarne ziemie. W części wschodniej rezerwatu 
wytworzyły się torfy niskie, obecnie w wierzchnich 
warstwach w znacznym stopniu zmurszałe.  

Zestawienie wyróŜnionych gleb przedstawia się 
następująco: 

 
Lp. Opis gleby Oddziały 
1. brunatna właściwa wyługowana, glina 

lekko piaszczysta płytka, na piaskach 
zwałowych 

189 f 

2. torfowo-murszowa, torf niski głęboki 189 l, 189 n, 207 c, 
207 d 

3. torfowo-murszowa, torf niski płytki na 
piaskach 

209d, 209 f 

4. torfowa, torf niski głęboki 189 m, 189 o 
5. rdzawo-brunatna, piaski słabogliniaste, 

na piaskach luźnych 
189 p, 189 r, 207 h, 
208 h, 209 h, 209 j 

6. rdzawo-brunatna, piaski słabogliniaste 
z przewagą utworów mocnych 

189 s 

7. brunatna kwaśna typowa, glina lekko 
piaszczysta pokryta piaskiem 
gliniastym średnim 

190 g, 208 c, 209 a 

8. torfowa, torf niski płytki na piaskach 190 j, 208 a, 208 b, 
208 d, 208 f, 208 g, 
210 g 

9. rdzawo-brunatna, piaski luźne 209 g 
10. rdzawa właściwa, piaski słabogliniaste 

na piaskach luźnych 
210 f 

 
Pod względem hipsometrycznym teren Nadleśnictwa 

Nidzica, szczególnie Obrębu Nidzica i część północna 
Obrębu Koniuszyn, jest znacznie urozmaicony. Średnia 
wysokość wysoczyzny waha się w granicach 180-200 m 
n.p.m. NajwyŜsza kulminacja występuje w środkowej części 
stanowiącej fragment wału Garbu Lubawskiego. Wśród 
gliniastych obszarów morenowych znajdują się obszary 
zasypania wodnolodowcowego utworami piaszczysto-
Ŝwirowymi, stanowiące początek wielkiego sandru 
kurpiowskiego. Powierzchnia sandrowa leŜy średnio na 
wysokości 130-140 m n.p.m., a miąŜszość zasypania 
sandrowego waha się w granicach od 15 do 22 m. Na 
obszarze sandru występują duŜej miąŜszości pokłady gliny 
zwałowej, a pod nią ponownie piaski. 

Wysokości obszaru rezerwatu „Koniuszanka II” nad 
poziomem morza wynoszą od 134 m n.p.m. do 155 m n.p.m.  

Na obszarach otaczających rezerwat „Koniuszanka II” 
występują liczne jeziora polodowcowe, od zachodu 

Koniuszyn, a od wschodu Omulew. Jeziora te połączone są 
rzeką Koniuszanka, która przepływa przez ten rezerwat. 
Szerokość rzeki wynosi około 4-8 m. Poziom wody w 
Koniuszance w znacznym stopniu jest kształtowany przez 
bobry budujące tamy. Jedna tama została zbudowana w 
miejscu wpływu Koniuszanki do rezerwatu, a druga przy 
wypływie z rezerwatu, w odległości 20 m od mostu w oddz. 
189. Tama w oddz. 189 została zbudowana w miesiącach 
wrzesień - listopad 2000 roku i spiętrzyła wodę o około 80 
cm. Cofka spiętrzonej wody wynosi (w listopadzie) około 500 
m. Nastąpiło podtopienie i nawet zalanie powierzchni 
glebowej w przyległych drzewostanach, połoŜonych w dolinie 
rzeki. Szerokość dna doliny wynosi od kilku metrów na 
odcinku przełomowym do 200 m w części środkowej 
rezerwatu. 
 

3.3. Zespoły roślinne i flora 
 

W planie urządzenia gospodarstwa rezerwatowego 
„Koniuszanka II” na lata 1988 - 1997 wyróŜniono 
następujące zespoły roślinne: 
  1) Tilio-Carpinetum typicum 
  2) Potentillo albae-Quercetum 
  3) Circaeo-Alnetum 
  4) Ribo nigri-Alnetum. 

 
Natomiast w wyniku wykonania zdjęć 

fitosocjologicznych w 2000 roku stwierdzono, Ŝe aktualnie 
w rezerwacie występują następujące zespoły roślinne: 

 
Oddział Zespół roślinny Typ siedliskowy lasu 

209 h, j Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum 
Grąd subkontynentalny 
(uboŜsza postać) 

LMśw 

189 f, p, r, s 
190 g 
208 c, h 
209 a, g 

Lśw 

207 h 
210 f 

Tilio-Carpinetum typicum 
Grąd subkontynentalny 

LMśw 

189 l, n, 
190 j 
207 c, d 
208 a, b, d, f, 
g 
209 d, f 

Circaeo-Alnetum 
Łęg jesionowo-olszowy 

OlJ 

189 m, o 
210 g 

Ribo nigri-Alnetum 
Ols porzeczkowy 

Ol 

 
Charakterystykę fitosocjologiczną rezerwatu przytacza 

się na podstawie opracowania Pana prof. dr hab. 
Z.Polakowskiego, zawartą w dokumentacji do uznania za 
rezerwat przyrody „Koniuszanka II” (kserokopie zdjęć 
fitosocjologicznych wykonane przez Pana prof. dr hab. 
Z.Polakowskiego załączono do niniejszego opracowania): 

Głównym zespołem tego obszaru jest Tilio - 
Carpinetum, zróŜnicowanym na trzy wyodrębniające się 
topograficznie i florystycznie podzespoły: 
  1) Tilio-Carpinetum calamogrostietosum - grąd trzcinnikowy 
  2) Tilio-Carpinetum typicum - grąd typowy 
  3) Tilio-Carpinetum stachyetosum silvatica - grąd czyśćcowy. 
 

Pierwszy z nich porasta wierzchowinę, wyniesioną ponad 
poziom wód gruntowych. Jest to teren wyrównany, lekko 
sfalowany. Są to siedliska mezotroficzne. Runo wyróŜniające 
się znacznym udziałem gatunków borowych, nawiązuje 
miejscami do Ŝyźniejszych postaci borów mieszanych. 

Drugi podzespół zajmuje w rezerwacie największą 
powierzchnię. W tym podzespole zachowało się najwięcej 
starych drzew. Występuje na zboczach przełomu rzeki 
Koniuszanki, o znacznym pochyleniu. Są to siedliska 
umiarkowanie wilgotne. 
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Trzeci podzespół obejmuje siedliska połoŜone u 
podnóŜy zboczy oraz lokalne zagłębienia terenu w wyŜej 
połoŜonych partiach. Jest to najŜyźniejsza część grądu o 
znacznym uwilgotnieniu. Są to siedliska eutroficzne, 
połoŜone pomiędzy grądem typowym a siedliskami 
łęgowymi lub olsowymi.  

Oprócz grądów w rezerwacie występuje zespół Carici 
elongate-Alnetum, występujący w obniŜeniach terenowych 
wzdłuŜ rzeki Koniuszanki. 

W planie urządzenia gospodarstwa rezerwatowego 
„Koniuszanka II” na lata 1988-1997 wyróŜniono ponadto 
zespół Ribo-nigri Alnetum, potwierdzony takŜe w 2000 roku. 

Natomiast zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w 2000 
roku (dla sprawdzenia zgodności z wcześniej opisanymi 
zespołami) są następujące: 
 

Rezerwat „Koniuszanka II” - zdjęcie fitosocjologiczne 
w płacie łęgu jesionowo-olszowego Circaeo-Alnetum 
Oberd. 1953 

 
Data: 10.07.2000; Oddział 208a 
Powierzchnia zdjęcia (m2) 
Zwarcie warstwy drzew (%):      
Zwarcie warstwy krzewów  - B (%) 
Zwarcie warstwy runa - C (%) 
Gatunek panujący w drzewostanie 
Typ siedliskowy lasu 

 
300 
80 
40 
90 

Olsza 
Ol 

Drzewa i krzewy: 
      Alnus glutinosa A 
      Alnus glutinosa B 
      Fraxinus excelsior A 
      Corylus avellana B 
      Euonymus europaea B 
      Frangula alnus B 
      Padus avium B 

 
4.4 
2.2 
+ 
+ 
+ 

1.1 
+ 

Runo: gatunki charakterystyczne zespołu 
Circaeo-Alnetum  związku Alno-Padion 
      Alnus glutinosa C 
      Frangula alnus C 
      Lycopus europaeus 
      Lysimachia vulgaris 
      Solanum dulcamara 
      Scutellaria galericulata 
      Carex remota 
      Chrysosplenium alternifolium 
      Circaea lutetiana 
      Festuca gigantea 
      Padus avium C 
      Stachys sylvatica 
      Ulmus campestris C 
      Ficaria verna 

 
 

+ 
+ 

1.1 
+ 

1.1 
1.1 
1.1 
+ 

1.1 
+ 
+ 

1.1 
+ 
+ 

Gatunki charakterystyczne rzędu Fagetalia 
sylvaticae i klasy Querco-Fagetea 
      Asarum europaeum 
      Daphne mezereum 
      Dryopteris filix-mas 
      Galeobdolon luteum 
      Impatiens noli-tangere 
      Mercurialis perennis 
      Paris quadrifolia 
      Acer platanoides 
      Aegopodium podagraria 
      Corylus avellana C 
      Euonymus europaea C 
      Poa nemoralis 

 
 

1.1 
+ 

1.1 
1.1 
2.2 
1.1 
+ 
+ 

1.1  
+ 
+ 
+ 

Gatunki towarzyszące: 
      Carex riparia 
      Impatiens parviflora 
      Urtica dioica 
      Anemone ranunculoides 
      Carex riparia 
      Carex stricra 
      Carex rostrata 
      Carex pseudocyperus 
      Cirsium palustre 
      Deschampsia caespitosa 
      Galium aparine 
      Geranium palustre 
      Geum urbanum 
      Majanthemum bifolium 
      Mentha aquatica 
      Melandrium rubrum   
      Oxalis acetosella 
      Ribes nigrum C 

 
1.1 
1.1 
2.2 
1.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

      Rubus idaeus 
      Stellaria nemorum 
      Stellaria holoste 

+ 
+ 
+ 

 
Rezerwat „Koniuszanka II” - Zdjęcie fitosocjologiczne 

w płatach olsu porzeczkowego - Ribo nigri-Alnetum  Sol.-
Górn. 1975 

 
Data: 10.07.2000; Oddział 189l 
Powierzchnia zdjęcia (m2) 
Zwarcie warstwy drzew (%):      
Zwarcie warstwy krzewów  - B (%) 
Zwarcie warstwy runa - C (%) 
Gatunek panujący w drzewostanie 
Typ siedliskowy lasu 

 
300 
80 
30 
90 

Olsza czarna 
Ol 

Drzewa i krzewy: 
      Alnus glutinosa A 
      Alnus glutinosa B 
      Betula verrucosa A 
      Fraxinus excelsior B 
      Frangula alnus B 
      Padus avium B 
      Ribes nigrum B 
      Salix aurita B 
      Salix cinerea B 

 
4.4 
+ 
+ 
+ 

1.1 
1.1 
1.1 
+ 
+ 

Runo: gatunki charakterystyczne zespołu 
Ribo nigri-Alnetum: 
      Alnus glutinosa C 
      Frangula alnus C 
      Fraxinus excelsior C 
      Padus avium C 
      Ribes nigrum C 
      Carex remota 
      Chrysosplenium alternifolium 

 
 

+ 
1.1 
+ 

1.1 
+ 

1.1 
+ 

Runo: gatunki charakterystyczne związku 
Alnion glutinosae, rzędu Alnetalia 
glutinosae klasy Alnetea glutinosae 
      Salix aurita C 
      Salix cinerea C 
      Carex elongatae 
      Drypteris thelypteris 
      Lycopus europaeus 
      Solanum dulcamara 

 
 
 

1.1 
+ 

1.1 
2.2 
2.2 
1.1 

Runo: gatunki towarzyszące: 
      Betula verrucosa C 
      Sorbus aucuparia C 
      Asarum europaeum 
      Caltha palustris 
      Carex riparia 
      Carex stricta 
      Cirsium palustre 
      Comarum palustre 
      Daphne mezereum 
      Dryopteris filix-mas 
      Equisetum limosum 
      Filipendula ulmaria 
      Geranium pratense 
      Geum rivale 
      Impatiens noli-tangere 
      Impatiens parviflora 
      Iris pseudoacorus 
      Lychnis flos-cuculi 
      Lysimachia vulgaris 
      Lythrum salicaria 
      Mentha aquatica 
      Oxalis acetosella 
      Urtica dioica 
      Viola palustris 

 
+ 
+ 

1.1 
+ 

1.1 
1.1 
2.2 
1.1 
+ 

2.2 
+ 

1.1 
1.1 
1.1 
2.2 
1.1 
1.1 
+ 
+ 

1.1 
1.1 
+ 

1.1 
+ 
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Rezerwat „Koniuszanka II” - Zdjęcie fitosocjologiczne 
w płatach grądu subkontynentalnego - Tilio-Carpinetum 
typicum Tracz. 1962 

 
Data: 10.07.2000; Oddział 189f 
Powierzchnia zdjęcia (m2) 
Zwarcie warstwy drzew (%):      
Zwarcie warstwy krzewów  - B (%) 
Zwarcie warstwy runa - C (%) 
Gatunek panujący w drzewostanie 
Typ siedliskowy lasu 

 
400 
75 
20 
40 

grab 
Lśw. 

Drzewa i krzewy: 
      Carpinus betulus A 
      Carpinus betulus B 
      Tilia cordata A 
      Tilia cordata B 
      Acer platanoides A 
      Acer platanoides B 
      Pinus sylvestris A 
      Quercus robur A 
      Quercus robur B 
      Betula verrucosa A 
      Picea excelsa A 
      Picea excelsa B  
      Euonymus europaea B 

 
2.2 
2.2 
1.1 
+ 

1.1 
1.1 
1.1 
2.2 
1.1 
1.1 
+ 
+ 
+ 

Runo: gatunki charakterystyczne zespołu 
Tilio-Carpinetum: 
      Carex pilosa 
      Ranunculus cassubicus 
      Euonymus europaea C 

 
 

+ 
r 
+ 

Runo: gatunki charakterystyczne związku 
Carpinion betuli i rzędu Fagetalia 
sylvaticae: 
      Carpinus betulus C 
      Tilia cordata C 
      Galium sylvaticum 
      Stellaria holostea 
      Actaea spicata 
      Asarum europaeum 
      Asperula odorata 
      Daphne mezereum 
      Dryopteris filix mas 
      Galeobdolon luteum 
      Melampyrum nemorosum  
      Mercurialis perennis 
      Milium efffusum 
      Paris quadrifolia 
      Ranunculus lanuginosus 
      Sanicula europaea 
      Viola sylvestris 

 
 

+ 
+ 
+ 

1.1 
+ 
+ 

2.2 
+ 

1.1 
1.1 
+ 
+ 

1.1 
+ 
+ 
+ 
+ 

Runo: gatunki charakterystyczne klasy 
Querco-Fagetea: 
      Acer platanoides C 
      Corylus avellana C 
      Anemone nemorosa 
      Aegopodium podagraria 
      Hepatica nobilis 
      Melica nutans 
      Poa nemoralis 

 
 

+ 
+ 

1.1 
1.1 
1.1 
+ 

1.1 
Runo: gatunki towarzyszące: 
      Ajuga reptans 
      Calamagrostis arundinacea 
      Convallaria majalis 
      Dactylis glomerata 
      Fragaria vesca  
      Geum urbanum 
      Geranium robertianum 
      Impatiens parviflora 
      Luzula pilosa 
      Majanthemum bifolium 
      Moehringia trinervia 
      Mycelis muralis 
      Oxalis acetosella    
      Quercus rubra C    
      Rubus idaeus 
      Stellaria media 
      Urtica dioica 
      Vaccinium myrtillus 
      Veronica chamedrys 
      Veronica officinalis  

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

1.1 
1.1 
+ 
+ 
+ 

1.1 
1.1 
+ 
+ 

 
Komentarz do zdjęć fitosocjologicznych wykonanych w 

płatach łęgu jesionowo-olszowego Circaeo-Alnetum Oberd. 
1953 (oddz. 208d), olsu porzeczkowego Ribo nigri-Alnetum 
Sol.-Górn. 1975 (oddz. 189k) i grądu subkontynentalnego 
Tilio-Carpinetum typicum Tracz. (oddz. 209f): 

W przeciwieństwie do świetlistej dąbrowy, która w 
rezerwacie „Koniuszanka II” przestała istnieć jako typ 
fitocenozy, pozostałe zbiorowiska zachowały swój charakter 
fitosocjologiczny. RóŜnice między zdjęciami wykonanymi w 
1987 roku i w 2000 r. mogą wynikać zarówno z naturalnej, 
wewnętrznej dynamiki fitocenoz, jak teŜ z nietypowych 
warunków pogodowych wiosną br., tj. z długotrwałej, silnej 
suszy, wskutek której prawdopodobnie przejściowo doszło 
do zaburzenia relacji międzygatunkowych i zmiany struktury 
dominacji w warstwie runa. 

Łęgi, olsy i grądy na terenie rezerwatu są w dobrym 
stanie, ich ochrona nie wymaga zatem szczególnych 
zabiegów. 
 

Rezerwat „Koniuszanka II” - zdjęcia fitosocjologiczne 
w płatach uznanych w 1987 roku za świetlistą dąbrowę 
Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 

 
Numer kolejny zdjęcia 1 2 
Data: 10.07.2000 
Numer oddziału 
Powierzchnia zdjęcia (m2) 
Zwarcie warstwy drzew (%): 
Zwarcie warstwy krzewów  - B (%) 
Zwarcie warstwy runa - C (%) 
Gatunek panujący w drzewostanie: 
    Pinus sylvestris (%) 
    Betula verrucosa (%) 
Typ siedliskowy lasu 
Drzewa: 
               Pinus sylvestris A1  
               Quercus robur A1  

               Picea excelsa (=Abies picea) A1  
               Fagus sylvatica  A1 

               Tilia cordata A1  
               Betula verrucosa A1  

 
209h 
400 

 
90 
20 
80 
 

60 
LMśw. 

 
4.4 
2.1 
1.1 
+ 
+ 

 
209j 
400 

 
80 
40 
65 
 

70 
LMśw 

 
+ 
+ 
 
 

4.4 

Podrost:   
                Carpinus betulus B 
                Quercus  robur B  

                Picea excelsa (=Abies picea) B  

 
1.1 
+ 
+ 

 
2.2 
+ 
+ 

Runo: gatunki charakterystyczne dla klasy 
Querco-Fagetea, rzędu Fagetalia sylvaticae i 
związku Fagion sylvatice: 
                Aegopodium podagraria 
                Anemone nemorosa 
                Carex digitata 
                Euonymus europaea 
                Fagus sylvatica 
                Hepatica nobilis 
                Poa nemoralis 
                Milium effusum 
                Asperula odorata 
                Viola sylvestris 

 
 
 

+ 
+ 
+ 

1.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 

 
 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
 

+ 

Gatunki towarzyszące: 
                Arhyrium filix-femina 
                Betula verrucosa 
                Convalaria majalis 
                Festuca ovina 
                Fragaria vesca 
                Maianthemum bifolium 
                Moehringia trinervia 
                Mycelis muralis 
                Oxalis acetosella 
                Rubus saxatilis 
                Stellaria media 
                Trientalis europaea 
                Vaccinium myrtillus 
                Polytrichum commune  

 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 

1.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

1.1 
+ 

 
W oddziale 209h,j dąbrowa przekształciła się w grąd.  

Komentarz do zdjęcia fitosocjologicznego: 
Podobnie, jak w wielu miejscach kraju, tu takŜe 

świetlista dąbrowa uległa niemal całkowitej degeneracji i 
obecnie przedstawia  stadium sukcesyjne zbiorowisk 
zmierzających w kierunku grądu. W składzie fitocenoz 
brakuje typowej dla świetlistych dąbrów kombinacji 
gatunków leśnych, murawowych, łąkowych, itd. Nie ma 
podstawowych gatunków charakterystycznych dla 
zespołu. Dno lasu jest obecnie zbyt silnie zacienione, aby 
gatunki te mogły „powrócić”. W sumie, zbiorowisko nie 
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reprezentuje obecnie świetlistej dąbrowy, a nawiązuje 
raczej do grądu z nie w pełni wykształconym runem. 

Uwaga: lista gatunków moŜe być w istocie pełniejsza, 
zwłaszcza zaś w innych latach moŜe być większe zwarcie 
runa, poniewaŜ silna wiosenna susza w 2000 roku mogła 
spowodować zamarcie nadziemnych części  niektórych 
gatunków bylin i ogólnie słaby rozwój warstwy runa.  

Upływ czasu, w którym następowały istotne zmiany w 
składzie gatunkowym drzewostanów modyfikowały i będą 
nadal modyfikować roślinność rezerwatu. 

Zdjęcia fitosocjologiczne, szczególnie prof. dr hab. 
Z.Polakowskiego, obrazują równocześnie bogactwo flory 
rezerwatu. 

NaleŜałoby załoŜyć stałe powierzchnie badawcze 
roślinności i dlatego naleŜy rezerwat objąć krajowym 
monitoringiem przyrody.  

W rezerwacie zachowały się okazy starych drzew, 
szczególnie dębów. Wymiary ich wynoszą obecnie do 650 
cm obwodu na wysokości 1,3 m od gruntu. Stan 
zdrowotny tych dębów jednak jest zły (niektóre są w 
trakcie obumierania).  
 

3.4. Fauna  
 

W rezerwacie „Koniuszanka II” nie prowadzono 
szczegółowych inwentaryzacji fauny. Niemniej samo 
zróŜnicowanie siedlisk i mikrosiedlisk gwarantuje 
bogactwo występujących tu gatunków. 

W poprzednich latach gnieździł się tu bocian czarny, 
ale ostatnio nie występuje. 

Dynamicznie natomiast rozmnaŜają się bobry. Ostatnio 
(wrzesień - listopad 2000 rok) bobry zbudowały dwie tamy: 
jedną na wpływie Koniuszanki do rezerwatu, a drugą przy 
końcu rezerwatu przed mostem drogowym w oddz. 189. Ta 
druga tama spowodowała spiętrzenie wody o około 80 cm. 

Występowanie starych drzew stwarza moŜliwość 
zagnieŜdŜenia się tu ptaków drapieŜnych.  
 

4. Charakterystyka drzewostanów 
 

4.1. Typy siedliskowe lasu i fitosocjologiczne 
 

Typy siedliskowe lasu według zespołów roślinnych 
oraz opisanych w planie urządzeniowym przedstawia 
następujące zestawienie: 

Lp. 
Oddz. 

pododz. 
Pow. 
w ha 

Zespół roślinny  
Typ 

siedliskowy 
lasu 

1 189 f 3,03 Tilio-Carpinetum typicum        Lśw 
2 189 l 1,22 Circaeo-Alnetum                     OlJ 
3 189 m 1,75 Ribo nigri-Alnetum                  Ol 
4 189 n 1,35 Circaeo-Alnetum                    OlJ 
5 189 o 1,47 Ribo nigri-Alnetum                 Ol 
6 189 p 1,59 Tilio-Carpinetum typicum    Lśw 
7 189 r 3,68 Tilio-Carpinetum typicum Lśw 
8 189 s 0,60 Tilio-Carpinetum typicum Lśw 
9 190 g 4,07 Tilio-Carpinetum typicum Lśw 
10 190 j 0,78 Circaeo-Alnetum                      OlJ 
11 207 c 0,91 Circaeo-Alnetum OlJ 
12 207 d 0,08 Circaeo-Alnetum OlJ 
13 207 h 0,86 Tilio-Carpinetum typicum LMśw 
14 208 a 1,26 Circaeo-Alnetum                   OlJ 
15 208 b 0,37 Circaeo-Alnetum OlJ 
16 208 c 2,02 Tilio-Carpinetum typicum        Lśw 
17 208 d 0,77 Circaeo-Alnetum                      OlJ 
18 208 f 1,40 Circaeo-Alnetum OlJ 
19 208 g 1,05 Circaeo-Alnetum OlJ 
20 208 h 4,61 Tilio-Carpinetum typicum        Lśw 
21 209 a 8,45 Tilio-Carpinetum typicum Lśw 
22 209 d 2,26 Circaeo-Alnetum                      OlJ 
23 209 f 0,53 Circaeo-Alnetum OlJ 
24 209 g 5,49 Tilio-Carpinetum typicum        Lśw 
25 209 h 3,87 Tilio-Carpinetum calamagrostietosum LMśw 
26 209 j 6,30 Tilio-Carpinetum calamagrostietosum LMśw 

27. 210 f 0,50 Tilio-Carpinetum typicum LMśw 
28. 210 g 0,36 Ribo nigri-Alnetum                   Ol 

 
Powierzchnia rezerwatu według zespołów roślinnych 

wynosi: 

  1) Tilio-Carpinetum typicum    34,90 ha 
  2) Tilio-Carpinetum calamagrostietosum  10,17 ha 
  3) Circaeo-Alnetum        11,98 ha 
  4) Ribo-nigri Alnetum       3,58 ha 
Razem                60,63 ha 
 

Powierzchnia rezerwatu według typów siedliskowych 
lasu: 
  1. Las mieszany świeŜy (LMśw)  11,53 ha 
  2. Las świeŜy (Lśw)      33,54 ha 
  3. Ols (Ol)        3,58 ha 
  4. Ols jesionowy (OlJ)     11,98 ha 
Razem          60,63 ha 
 

Zestawienie według klas wieku drzewostanów 
przedstawia następująca tabela: 

 
Klasy wieku / ha Oddz 

pododdz. I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
189 f          3,03  
189 l     1,22       

189 m  1,75          
189 n     1,35       
189 o  1,47          
189 p      1,59      
189 r      3,68      
189 s     0,60       
190 g     4,07       
190 j     0,78       
207 c     0,91       
207 d     0,08       
207 h     0,86       
208 a  1,26          
208 b     0,37       
208 c           2,02 
208 d  0,77          
208 f     1,40       
208 g     1,05       
208 h      4,61      
209 a      8,45      
209 d      2,26      
209 f      0,53      
209 g           5,49 
209 h    3,87        
209 j   6,30         
210 f         0,50   
210 g      0,36      
R-m - 5,25 6,30 3,87 12,69 21,48 - - 0,50 3,03 7,51 

 
4.2. Skład gatunkowy 

 
Rezerwat „Koniuszanka II” leŜy poza zwartym 

zasięgiem występowania świerka i buka (granica zasięgu 
tych gatunków przebiega jednak w pobliŜu rezerwatu). 

Drzewostany rezerwatu stanowią grądy i olsy na styku 
strefy pojeziernej i równiny sandrowej, z tym Ŝe obszar 
rezerwatu połoŜony jest jeszcze w strefie pojeziernej, ale 
obszar poza jego granicami naleŜy juŜ do strefy sandru 
Mazursko-Kurpiowskiego. Aktualny skład gatunkowy i inne 
dane taksacyjne drzewostanów przedstawia poniŜsza 
tabela:  

 
Zasobność w m3 

Lp. 
Oddz. 

pododz. 
Pow. 
w ha 

Skład 
gatunkowy 

Wiek 
lat Zwarcie Zadrz. 

na 1 ha 
na całej 

pow. 

1 189 f 3,03 

3 So 
3 Db 
3 Gb 
1 Brz 

195 
150 
80 
50 

przeryw 0,7 

120 
120 
120 
40 

360 
360 
360 
120 

2 189 l 1,22 
9 Ol 
1 Brz 

100 
100 umiark. 0,7 

340 
40 

410 
50 

3 189 m 1,75 
7 Ol 
3 Brz 

26 
26 umiark 0,7 

80 
40 

140 
70 

4 189 n 1,35 
9 Ol 
1 Brz 

100 
100 umiark 0,7 

340 
40 

460 
55 

5 189 o 1,47 
6 Ol 
3 Brz 
1 Św 

26 
26 
26 

umiark 0,7 
80 
40 
10 

120 
60 
15 

6 189 p 1,59 So 110 umiark 1,2 608 970 
7 189 r 3,68 So 110 umiark 1,2 608 2240 
8 189 s 0,60 So 100 przeryw 0,6 270 160 

9 190 g 4,07 
6 Db 
4 Gb 

100 
100 

przeryw 0,7 
200 
130 

810 
530 

10 190 j 0,78 
9 Ol 
1 Brz 

85 
85 

umiark 0,8 
320 
35 

250 
25 

11 207 c 0,91 
5 Ol 
1 Brz 

95 
95 

umiark 0,7 
160 
30 

150 
25 
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2 Św 
2 Ol 

50 
50 

60 
60 

55 
55 

12 207 d 0,08 

5 Ol 
1 Brz 
2 Św 
2 Ol 

95 
95 
50 
50 

umiark 0,7 

160 
30 
60 
60 

15 
 
5 
5 

13 207 h 0,86 

7 So 
1 Db 
1 Brz 
1 Md 

195 
85 
85 
70 

przeryw 0,5 

180 
20 
20 
20 

150 
15 
15 
15 

14 208 a 1,26 Ol 25 umiark 0,8 150 190 
15 208 b 0,37 Ol 90 luźne 0,6 275 100 

16 208 c 2,02 

4 Db 
3 So 
2 Gb 
1 Kl 

210 
210 
85 
85 

przeryw 0,6 

160 
120 
80 
40 

320 
240 
160 
80 

17 208 d 0,77 Ol 25 umiark 0,8 150 120 
18 208 f 1,40 Ol 100 przeryw 0,6 300 420 
19 208 g 1,05 Ol 100 przeryw 0,6 300 320 

20 208 h 4,61 

4 Db 
2 Gb 
1 Lp 
1 Gb 
1 Db 
1 So 

105 
95 
65 
65 
80 
200 

przeryw 0,8 

140 
70 
35 
35 
35 
35 

650 
320 
160 
160 
160 
160 

21 209 a 8,45 

3 Gb 
2 Db 
1 Lp 
1 Bk 
2 So 
1 Kl 

105 
105 
105 
105 
210 
85 

umiark 0,9 

90 
60 
30 
30 
60 
30 

760 
510 
250 
250 
510 
250 

22 209 d 2,26 Ol 105 przeryw 0,7 350 790 
23 209 f 0,53 Ol 105 przeryw 0,7 350 190 

24 209 g 5,49 

5 So I p. 
1 Db 
4 Db 

8 Gb  II p. 
2 Db 

210 
210 
105 
105 
80 

luźne 
 
 

przeryw 

0,5 
 
 

0,4 

200 
40 
170 
120 
30 

1100 
220 
930 
660 
160 

25 209 h 3,87 
6 So 
2 Św 
2 Db 

65 
65 
95 

umiark 0,9 
220 
75 
75 

850 
290 
290 

26 209 j 6,30 
9 Brz 
1 Św 

50 
50 przeryw 0,9 

210 
20 

1320 
130 

27 210 f 0,50 
9 So 
1 Gb 

175 
80 

przeryw 0,6 
250 
30 

130 
15 

28 210 g 0,36 Ol 105 przeryw 0,6 300 110 

 
PowyŜsza tabela wykazuje, Ŝe drzewostany na 

siedliskach grądowych są wielogatunkowe i róŜnowiekowe. 
Obecny skład gatunkowy drzewostanów grądowych 

ukształtował się pod wpływem gospodarki człowieka. 
Według opisów taksacyjnych drzewostanów z 1973 

roku (w odniesieniu do aktualnego podziału 
powierzchniowego) składy gatunkowe były następujące 
(drzewostany wybrane dla przykładu): 
  - oddz. 189 f - 5So, spor. Db (170-190 l) 180 l, 3Gb 2Db 

pjd. Brz, Św 90 l, spor. Oś, So III kl. w., zadrzewienie 0,5, 
  - oddz. 209 a - I p. 7So, 2Db, pjd. Św (180 - 200 l) 190 l, 

Brz pjd. Św Db (90-110 l) 100 l, zadrzewienie 0,3 II p. 
4Gb 3Db 2Kl Lp 1Bk, pjd. Św Brz Oś Lp (70-100 l) 80 
l, zadrzewienie 0,4, 

  - oddz. 209 g - I p. 8So 2Db (180 - 200 l) 190 l, 
zadrzewienie 0,4 II p. 5Gb 2Db 1Brz 1Bk 1 Lp pjd. Św, 
Kl, spor. Ol (90-110 l) 100 l, zadrzewienie 0,4. 

 
Podane przykłady składów gatunkowych z 1973 roku 

w porównaniu do składów obecnych wskazują, Ŝe udział 
sosny ulega znacznemu zmniejszeniu, a zwiększa się 
głównie udział graba.  

Ponadto analizując wiek występujących gatunków w 
poszczególnych drzewostanach z udziałem sosny w 
wysokich klasach wieku, np. w oddz. 189f, 207h, 208h, 
209g, 210f widać wyraźną róŜnicę wieku sosny w stosunku 
do gatunków liściastych. Dowodzi to, Ŝe w przeszłości 
drzewostany te były zagospodarowane według zasad 
określonych w pruskiej ustawie leśnej z 1775 roku. Na 
zrębie zupełnym przed odnowieniem karczowano pnie i 
uprawiano zboŜe przez 2 lata po wycięciu drzewostanu. 
Oczywiście, Ŝe było to uzaleŜnione od ukształtowania 
terenu i na pewno nie było moŜliwe na stromych stokach 
przełomu Koniuszanki. Zręby odnawiano sztucznie. 
Zalecano wprowadzanie gatunków iglastych na wszystkich 
siedliskach. Po kilkudziesięciu latach od załoŜenia uprawy 
do drzewostanów wprowadzano gatunki liściaste, głównie 

dąb i grab oraz buk (w granicach jego zasiegu). Taki 
sposób zagospodarowania prawdopodobnie zastosowano 
w niektórych drzewostanach objętych obecnie rezerwatem 
„Koniuszanka II”, w których do dziś zachowało się 
zróŜnicowanie wiekowe pomiędzy starodrzewem 
sosnowym a liściastym, np. 
  - oddz. 189f: 3So 195 l, 3 Db 150 l, 3Gb 80 l, 1Brz 50 l, 
  - oddz. 207h: 7So 195 l, 1Db 85 l, 1Brz 85 l, 
  - oddz. 208h: 1So 200 l, 4Db 105 l, 2Gb 95 l, 1Lp 65 l, 

1Gb 65 l, 1Db 80 l, 
  - oddz. 209a: 2So 210 l, 3Gb 105 l, 2Db 105 l, 1Bk 105 

l, 1Kl 85 l, 
  - oddz. 210f: 9So 175 l, 1Gb 80 l. 
 

Występują w rezerwacie teŜ stare drzewostany o 
równym wieku gatunków panujących iglastych i 
liściastych: 
  - oddz. 208c: 4Db 210 l, 3So 210 l, 2Gb 85 l, 1Kl 85 l, 
  - oddz. 209g: I p. 5So 210 l, 1Db 210 l, 4Db 105 l, 
  II p. 8Gb 105 l, 2Db 80 l. 
 

W drzewostanach, w których obecnie sosna jako gatunek 
panujący jest w wieku 110 lat (oddz. 189p, r, s), jak teŜ w 
wieku 65 lat (oddz. 209h) nie podsadzano gatunków 
liściastych, gdy drzewostany te miały około 50 lat. MoŜliwe, 
Ŝe ma to związek z okresem II wojny światowej, a po wojnie 
takich zasad zagospodarowania w drzewostanach 
sosnowych nie prowadzono. Natomiast pojedynczo w tych 
drzewostanach występują równowiekowe z sosną - dąb, 
brzoza i niekiedy grab (w wieku około 70 lat). 

Zupełnie inną mamy sytuację w oddz. 209j 
(powierzchnia 6,30 ha), gdzie drzewostan stanowi: 9Brz 
(52 l), 1Św oraz przestoje dębu w wieku około 200 lat. 

Brzoza jest z pewnością pochodzenia samosiewnego. 
MoŜna domniemywać, Ŝe zręby wykonane pod koniec 
wojny nie zostały odnowione sztucznie i opanowała je 
brzoza lub teŜ odnowienie sztuczne sosną nie udało się 
na skutek braku pielęgnacji, a świerk jako łatwiej radzący 
sobie z konkurencją roślin runa ostał się. 

Drzewostany z panującą olszą są pochodzenia 
sztucznego.  

W ostatnich kilkudziesięciu latach na skutek 
naturalnego przerzedzania się drzewostanów grab miał 
dogodne warunki do naturalnego odnowienia się i dlatego 
występuje obecnie w róŜnych warstwach drzewostanów. 
Znaczący wpływ na aktualny skład drzewostanów miało 
szczególnie pozyskanie drewna w okresie przed objęciem 
ich ochroną rezerwatową. W warunkach gospodarczego 
uŜytkowania drzewostanów słusznie pozyskiwano sosnę, 
która znacząco przekroczyła wiek rębności, a ponadto 
była teŜ w duŜym stopniu zahubiona. Tym bardziej naleŜy 
wysoce pozytywnie ocenić, Ŝe zachowano do tak późnego 
wieku część sosen. 

NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe stopień zadrzewienia 
poszczególnych gatunków (udział masowy) całkowicie jest 
rozbieŜny z liczebnością drzew poszczególnych gatunków. 
OtóŜ, duŜa masa pojedynczych starych drzew, głównie 
sosen i dębów daje duŜy procentowy ich udział w ogólnej 
zasobności drzewostanów. Znacząco inaczej przedstawia się 
udział gatunków według stopnia pokrywania (powierzchni 
rzutu koron) w niektórych drzewostanach grądowych. 

 
Oddział Typ 

siedliskowy 
Skład gatunkowy Gatunek panujący według 

stopnia pokrywania 
189 f Lśw 3So 3Db 3Gb 1Brz Gb 
190 g Lśw 6Db 4Gb Gb 
207 h LMśw 7So 1Db 1Brz 1Md Gb występujący w II p. 
208 c Lśw 4Db 3So 2Gb 1Kl Gb 
208 h Lśw 3Gb 2Db 1Lp 1Bk 

2So 1Kl 
Gb 

209 g LMśw I - 5So 1Db 4Db, II 
- Gb 2Db 

Gb 
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PowyŜsze porównanie wskazuje w jakim kierunku 

będzie następowała zmiana składów gatunkowych 
drzewostanu. 
 

4.3. Stan odnowienia naturalnego drzew 
 
Z wszystkich gatunków drzew jedynie grab odnawia 

się dynamicznie. Całkowicie brak jest odnowienia 
naturalnego sosny i dębu. Sosna nie moŜe się odnawiać 
ze względu na nieodpowiednie warunki świetlne oraz 
pokrywę glebową uniemoŜliwiającą powstanie samosiewu 
(pokrywa ścioły z drzew liściastych). Natomiast dąb nie 
odnawia się głównie na skutek wyŜerania Ŝołędzi przez 
zwierzynę leśną oraz warunków siedliskowych. Nie 
odnawia się takŜe świerk i buk. Odnawianie innych 
gatunków jest wyprzedzane odnowieniem graba. Olsza 
natomiast naleŜy do gatunków nie odnawiających się 
naturalnie pod okapem drzewostanu (wymogi świetlne). 
 

4.4. Stan zdrowotny drzewostanów 
 
Nie stwierdzono obecnie Ŝadnych objawów złego 

stanu zdrowotnego drzewostanów. JednakŜe stare sosny 
będą nadal opanowywane przez hubę. Stare dęby o 
cechach pomnikowych (kilkusetletnie) są w duŜym stopniu 
obumarłe. 
 

5. Ocena dotychczasowej ochrony rezerwatu 
 
Nie stwierdzono Ŝadnej nieprawidłowości w ochronie 

rezerwatu. Notatki Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody 
w Olsztynie sporządzane z wizji terenowych rezerwatu w 
minionych latach takŜe potwierdziły prawidłowość działań 
Nadleśnictwa Nidzica w zakresie ochrony rezerwatu. Na 
uwagę zasługuje pozostawianie części wywrotów, które 
obecnie stanowią leŜaninę w róŜnym stopniu rozkładu 
drewna, a tym samym powstały mikrosiedliska dla róŜnych 
organizmów Ŝyjących na takim drewnie. 

Rozmiar zadań zaplanowany w planie urządzenia 
gospodarstwa rezerwatowego „Koniuszanka II” na lata 
1988-1997 wynosił: 

1. Z zakresu hodowli lasu: 
  a) oddz. 189 l (obecnie 189 m)  3,46 ha Ol - CP 
  b) oddz. 208 a      2,03 ha  Ol - CP 
Razem        5,49 ha 

2. TrzebieŜe selekcyjne 
  a) oddz. 208 f (obecnie 208 h)      4,61 ha     Lśw - TP   

65 m3 grubizny, 
  b) oddz. 209 g (obecnie 209 h)      3,87 ha  LMśw - TP
 116 m3 grubizny, wykonano 9 m3, 
  c) oddz. 209 h (obecnie 209 j)      6,30 ha  LMśw - TW 

94 m3 grubizny 
Razem       14,78 ha   275 m3 grubizny  

3. TrzebieŜe sanitarne 
  a) oddz. 189 d (obecnie 189 f)    2,92 ha CS
 29 m3 grubizny, wykonano 5 m3, 
  b) oddz. 189 l        2,52 ha CS
 38 m3 grubizny 
  c) oddz. 189 m (obecnie oddz. 189 p,r) 5,19 ha CS
 125 m3 grubizny, wykonano 11 m3 
d) oddz. 189 n (obecnie 189 s)   0,60 ha CS 8 m3 

grubizny, wykonano 7 m3 
  e) oddz. 190 f (obecnie 190 j)    0,78 ha CS
 12 m3 grubizny, wykonano 7 m3 
  f) oddz. 190 g        4,07 ha CS
 61 m3 grubizny, wykonano 17 m3, 
  g) oddz. 207 c        0,99 ha CS
 14 m3 grubizny, wykonano 11 m3 

  h) oddz. 207 g (obecnie 207 h)     0,86 ha  CS
 7 m3 grubizny, wykonano 14 m3 
  i) oddz. 208 b        0,38 ha  CS
 5 m3 grubizny 
  j) oddz. 208 c        2,02 ha CS
 24 m3 grubizny 
  k) oddz. 208 d (obecnie 208 a,d)   2,45 ha CS
 32 m3 grubizny 
  l) oddz. 209 a        8,45 ha CS
 144 m3 grubizny, wykonano 70 m3  
m) oddz. 209 d (obecnie 209 d,f)   2,86 ha CS
 51 m3 grubizny 
  n) oddz. 209 f (obecnie 209 g)    5,42 ha CS
 87 m3 grubizny 
o) oddz. 210 f         0,46 ha CS  

6 m3 grubizny 
p) oddz. 210 g        0,40 ha CS  

6 m3 grubizny, wykonano 6 m3 
Razem       40,36 ha 649 m3 grubizny  

 
Poza planem w oddz. 209j (6,30 ha) podsadzono w 

drzewostanie brzozowym świerk i dąb. Dąb się nie przyjął, 
a świerk wegetuje (przyrosty wynoszą kilka centymetrów i 
jest uszkadzany przez zwierzynę). 

Z powyŜszego wynika, Ŝe nie wykonano 
zaplanowanych zadań w zakresie prac pielęgnacyjno-
hodowlanych. JednakŜe nie jest to ze szkodą dla ochrony 
rezerwatu, a wręcz przeciwnie, gdyŜ w rzeczywistości nie 
było potrzeby wykonywania czyszczeń późnych w 
drzewostanach olszowych (oddz. 189k, 208a).  

Niesłusznie zaplanowano trzebieŜ późną w oddz. 208f, 
gdyŜ ten drzewostan  juŜ w 1988 roku był w V klasie wieku. 
Nie wiadomo, jaki miał być cel trzebieŜy, tym bardziej, Ŝe 
masę do wyjęcia określono zaledwie na około 3,5 m3/ha, a 
więc co to miała być za trzebieŜ? Nie zaszła konieczność 
wykonania trzebieŜy w oddz. 209g (drzewostan sosnowy), 
aczkolwiek zaplanowanie w nim trzebieŜy nie było błędem. 
Nie wykonano teŜ trzebieŜy wczesnej w oddz. 209h, gdyŜ 
występujący tu drzewostan brzozowy ma słabo rozbudowane 
korony i nie są one zwarte. 

Zaplanowanie trzebieŜy sanitarnych było nieprawidłowe. 
Wszystkie one dotyczyły dojrzałych drzewostanów, nawet 
200-letnich. NaleŜało wskazać na ewentualne potrzeby 
usuwania nadmiaru posuszu, wywrotów itp.  

Takie planowanie prawdopodobnie wynikło z tego, Ŝe 
uwaŜano za obowiązkowe określenie jakiegoś zadania w 
kaŜdym wydzieleniu, poniewaŜ jest to rezerwat częściowy. 
Takie rozumienie sprawy było powszechnym błędem. 
Dobrze więc, Ŝe Nadleśnictwo Nidzica ograniczyło cięcia 
tylko do usuwania części posuszu i wywrotów. 
 

6. ZagroŜenia wewnętrzne i zewnętrzne 
 
ZagroŜenia zewnętrzne nie występują, z wyjątkiem 

moŜliwych klęsk Ŝywiołowych w postaci silnych wiatrów, 
które mogą spowodować szkody w starych 
drzewostanach (głównie w stosunku do sosen). 

ZagroŜenia wewnętrzne mogą wystąpić w przypadku 
masowego pojawu owadów, tzw. szkodników sosny. W 
związku z tym naleŜy w drzewostanach z panującą sosną 
(oddz. 189 p,r,s oraz 209h) przeprowadzać obserwacje 
prognostyczne przewidziane w „Instrukcji ochrony lasu”. 
Podobne zagroŜenia mogą dotyczyć świerka. W 
drzewostanach sosnowych naleŜy usuwać ewentualny 
nadmiar posuszu, a posusz świerkowy naleŜy usuwać na 
bieŜąco. W przypadku powstawania pojedynczych 
posuszowych świerków naleŜy prowadzić obserwacje w 
zakresie pojawu korników, po to aby w porę podjąć 
stosowne działania ochronne. 
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Istotne zagroŜenie w 2000 roku powstało w związku z 
wybudowaniem przez bobry tamy w oddz. 189, gdyŜ na 
skutek spiętrzenia wody w rzece Koniuszance nastąpiło 
podtopienie nisko połoŜonych drzewostanów na 
powierzchni kilku hektarów (olszy i częściowo świerka). 
Gdyby poziom wody podniósł się powyŜej obecnego stanu 
(obecnie wysokość tam wynosi około 80 cm), to zagroŜenie 
dla drzewostanów będzie zbyt duŜe i naleŜy obniŜyć 
poziom wody poprzez udroŜnienie jej przepływu w tamie.  

ZagroŜeniem dla odnowień naturalnych drzewostanów 
są szkody od zwierzyny łownej.  
 

7. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze  
 

Istnienie rezerwatu „Koniuszanka II” nie koliduje z 
interesem lokalnej społeczności, natomiast jest on 
elementem podnoszącym walory turystyczne, gdyŜ 
wartości przyrodnicze i krajobrazowe rezerwatu są 
powodem przybywania turystów. W tym celu wyznaczono 
w rezerwacie ścieŜkę dydaktyczną, często uczęszczaną. 
W pobliŜu rezerwatu istnieje ośrodek wypoczynkowy nad 
jeziorem Omulew, a więc rezerwat z dobrze oznakowaną 
ścieŜką jest dobrą lekcją poglądową ochrony przyrody.  
 

8. Prognoza zachowania głównego przedmiotu 
ochrony i koncepcja ochrony rezerwatu 

 
Głównym przedmiotem ochrony są drzewostany. 

Prognozę ich trwałości naleŜy oprzeć na analizie 
występowania poszczególnych gatunków. 
 
Sosna 

Jako gatunek panujący w długim okresie czasu będzie 
występowała w oddz. 189p,r,s (5,87 ha), oddz. 209h  
(3,87 ha), ze względu na stosunkowo niskie klasy wieku 
oraz znaczną przewagę ilościową nad innymi gatunkami. 

W pozostałych drzewostanach sosna będzie z upływem 
czasu ubywała w wyniku naturalnego obumierania ze 
względu na wiek (IX - X klasa wieku). JuŜ obecnie jej udział 
jest bardzo niski według stopnia pokrywania. Udział według 
masy w zapasie całego drzewostanu nie daje naleŜytego 
obrazu, gdyŜ pojedyncze stare sosny mają stosunkowo duŜą 
masę - około 4-5 m3. Z tego wynika, Ŝe liczba sztuk na 1 ha 
waha się od kilku do około 30 i jest rozmieszczona 
nierównomiernie. Przy obecnym stanie drzewostanów nie 
proponuje się podejmowania prac w celu uzyskania jej 
odnowienia. 
 
Dąb szypułkowy 
 

Występuje we wszystkich drzewostanach na 
siedliskach grądowych, lecz w róŜnym udziale masowym i 
liczbowym. Pod względem masowym jest gatunkiem 
głównym w czterech oddziałach (190g, 208c, 208 h oraz w 
równym udziale z sosną w oddz. 189f). Podobnie jak przy 
sośnie, o jego udziale decyduje głównie przeciętnie 
większa masa drewna w stosunku do grabu. Ponadto w 
tych drzewostanach przeciętnie wyŜszy udział sosny 
zmniejszył się przez jej obumarcie. Udział dębu we 
wszystkich drzewostanach jest stosunkowo niski w 
stosunku do stanu optymalnego dla tych siedlisk.  

Działania ochronne w stosunku do tego gatunku 
proponuje się następujące: 

1. Wykonanie trzebieŜy późnej w oddz. 189p,r 
polegającej na usunięciu tych osobników sosen, które 
obecnie uniemoŜliwiają rozbudowę koron dębów. Pomimo, 
Ŝe dotyczy to zaledwie kilku dębów na 1 ha, to jednak naleŜy 
to wykonać ze względu na zdecydowanie niewłaściwy 
obecnie skład gatunkowy drzewostanów (las świeŜy). 

2. Wprowadzenie do drzewostanu brzozowego w 
oddz. 209j dębu metodą gniazd Ogijewskiego, 
zmodyfikowaną przez Szymańskiego, albo wysadzić 
pojedynczo lub grupowo dąb o wysokości co najmniej  
1,6 m, po to aby uniknąć konkurencji innych gatunków, 
szczególnie graba. Dąb naleŜy tu wprowadzić docelowo 
na powierzchni około 2,0 ha, systematycznie w miarę 
dogodnych warunków świetlnych w drzewostanie 
brzozowym. Dopuszcza się takŜe wykonanie cięć w 
brzozie na powierzchniach kilkuarowych do podsadzenia 
dębem. Sadzonki dębu (z wyjątkiem gniazd Ogijewskiego) 
naleŜy zabezpieczyć osłonkami przed zwierzyną łowną. 

3. Odnowić dębem lukę w północnej części oddz. 189f 
sadzonkami dębu o wysokości co najmniej 1,6 m i 
zabezpieczyć je osłonkami. 

4. Wykonać trzebieŜ w oddz. 209h na korzyść dębu.  
 
Buk 

Ze względu na połoŜenie poza zwartym zasięgiem 
naturalnym buka nie naleŜy jego wprowadzać do 
drzewostanów rezerwatu. Natomiast ewentualnie kaŜdy 
przypadek jego naturalnego odnowienia naleŜy 
wykorzystać, chroniąc nawet pojedyncze osobniki. 
 
Grab 

Aktualnie grab jest gatunkiem głównym w oddz. 209a 
(8,45 ha). Jego udział masowy wynosi tu 3. Ponadto 
występuje we wszystkich drzewostanach w 
poszczególnych warstwach drzewostanów, a udział 
masowy kształtuje się od 2 do 4 i osiąga obecnie wiek do 
100 lat. Jest bardzo ekspansywny i w krótkim czasie 
opanowuje otwarte przestrzenie w drzewostanach, a 
szczególnie w drzewostanie brzozowym w oddz. 209j i 
tym samym ogranicza rozprzestrzenianie się innych 
gatunków drzew. Będzie nadal się rozprzestrzeniał. 

Udział powierzchniowy graba jest znacznie wyŜszy w 
poszczególnych drzewostanach aniŜeli wynika to z udziału 
masowego. Według pokrywania przewaŜa w siedmiu 
wydzieleniach, a łączna ich powierzchnia wynosi 28,53 ha 
(biorąc pod uwagę wszystkie warstwy).  
 
Świerk 

Występuje poza granicą zwartego jego zasięgu 
naturalnego i nie wykazuje tendencji do odnawiania się (z 
wyjątkiem sporadycznych przypadków). W tej sytuacji nie 
naleŜy go odnawiać sztucznie.  
 
Olsza czarna i jesion wyniosły 

W stosunku do tych gatunków nie zachodzi potrzeba 
zabiegów ochrony czynnej. NaleŜy więc zastosować 
ochronę bierną, z wyjątkiem ewentualnego obniŜania 
poziomu wody spiętrzonej przez bobry.  

Udział jesiona jest mały, jednak z upływem czasu 
rozprzestrzeni się drogą naturalną. 
 
Inne gatunki 

W poszczególnych drzewostanach, w stosunku do 
siedlisk, poŜądany jest większy udział takich gatunków 
jak: lipa, wiąz, jesion, klon. Zaleca się stopniowo 
wprowadzać do drzewostanów pojedynczo te gatunki, 
przynajmniej kilka sztuk na 1 ha, ale o wysokości 2-3 m. 

W rezerwatach przyrody składy gatunkowe drzew 
naleŜy określać w stosunku do zespołów roślinnych. 
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Dla rezerwatu „Koniuszanka II” orientacyjne składy 
gatunkowe (według M.Matuszkiewicza) mogą być 
następujące: 

Udział gatunków w 
drzewostanie  

(% pow. rzutu koron ) 

Typ 
siedliskowy 

lasu 
Zespół roślinny Gatunek drzewa 

Faza I Faza II Faza III 
Lśw Tilio- Carpinetum 

typicum 
Grab 
Lipa 

Dąb szypułkowy 
Klon zwyczajny 

Świerk 
Jesion 

Brzoza brod. 
Brzoza omsz. 

Leszczyna 
Wierzba iwa 

Osika 

20-30 
10-30 
10-30 
10-20 
5-10 
0-10 
5-10 
0-10 

10-20 
 

20-40 
10-40 
10-40 
10-20 
10-20 
0-10 
5-10 
0-10 
5-10 

 

20-70 
10-60 
5-40 
5-50 

10-40 
0-20 
0-5 
0-5 
0-20 
0-5 
0-5 

LMśw Tilio- Carpinetum  Grab 
Dąb szypułkowy 

Lipa 
Świerk 

Klon zwyczajny 
Osika 

Brzoza brod. 
Brzoza omsz. 

Sosna 
Leszczyna 

Wierzba iwa 
Jabłoń 

20-30 
10-30 
20-30 
5-10 

10-20 
10-20 
5-10 

 
 
 

10-20 

20-40 
10-40 
20-40 
10-20 
10-20 
5-10 
5-10 

 
 
 

5-10 

20-70 
10-60 
10-60 
20-60 
5-20 
0-10 
0-5 
0-5 
0-5 
0-10 
0-10 
0-5 

Ol Ribo nigri-Alnetum 
 
 
 
Typowa struktura 
drzewostanów 
a1 pokrycie 70 % 
a2 pokrycie 20 % 

Olsza cz. 
Świerk 
Jesion 

Dąb szyp. 
Brzoza omsz. 

Czeremcha zwycz. 
(a2) 

50-90 40-80 30-70 
5-20 
0-20 
0-10 
0-20 
0-10 

OlJ Circaeo- Alnetum 
 
a1 pokrycie 70 % 
a2 pokrycie 20 % 

Jesion 
Olsza cz. 
Grab (a2) 

Czeremcha zw. (a2) 
Świerk 
Lipa 

Dąb szyp. 
Klon zw. 

Wierzba iwa 
Leszczyna 

20-80 
20-80 
10-30 

20-70 
20-70 
10-20 

10-60 
10-60 
0-30 
5-30 
5-40 
0-40 
0-10 
0-20 
0-40 
0-10 

                        
Ze względu na znaczne zróŜnicowanie aktualnych 

składów gatunkowych w poszczególnych drzewostanach 
zaproponowano następujące orientacyjne składy gatunkowe: 

Lp. Oddział 
Pow. w 

ha 
Skład 

gatunkowy 
Wiek 
(lata) Zwarcie 

Gatunek 
panujący wg 
pokrywania 

Optymalny skład 
gatunkowy wg 

pokrywania 

1 189 f 3,03 

3 So 
3 Db 
3 Gb 
1 Brz 

195 
150 
80 
50 

przeryw 
 

Gb 
 

5Gb 4Db 1inne 
liściaste 

2 189 l 1,22 
9 Ol 
1 Brz 

100 
100 

umiark. Ol 7Ol 1Brz 2Św 

3 189 m 1,75 
7 Ol 
3 Brz 

26 
26 

umiark Ol 1Ol 2Brz 1Św 

4 189 n 1,35 
9 Ol 
1 Brz 

100 
100 

umiark Ol 7Ol 2Św 1Jś 

5 189 o 1,47 
6 Ol 
3 Brz 
1 Św 

26 
26 
26 

umiark 
 

Ol 
6Ol 2Św 2Brz 

6 189 p 1,59 So 110 umiark So 
4Gb 4Db 2inne 

liściaste 

7 189 r 3,68 So 110 umiark So 
4Db 4Gb 2inne 

liściaste 

8 189 s 0,60 So 100 przeryw So 
4Db 3Gb 3inne 

liściaste 

9 190 g 4,07 
6 Db 
4 Gb 

100 
100 

przeryw Gb 
4Db 3Gb 3inne 

liściaste 

10 190 j 0,78 
9 Ol 
1 Brz 

85 
85 

umiark Ol 7Ol 2Św 1Brz 

11 207 c 0,91 

5 Ol 
1 Brz 
2 Św 
2 Ol 

95 
95 
50 
50 

umiark 
 

Ol 
7Ol 2Św 1Brz 

12 207 d 0,08 

5 Ol 
1 Brz 
2 Św 
2 Ol 

95 
95 
50 
50 

umiark 
 

Ol 
7Ol 2Św 1Brz 

13 207 h 0,86 

7 So 
1 Db 
1 Brz 
1 Md 

195 
85 
85 
70 

przeryw 
 

Gb 
1So 6Db 2Gb 1inne 

liściaste 

14 208 a 1,26 Ol 25 umiark Ol 6Ol 3Jś 1Św 
15 208 b 0,37 Ol 90 luźne Ol 6Ol 3Jś 1Św 

16 208 c 2,02 

4 Db 
3 So 
2 Gb 
1 Kl 

210 
210 
85 
85 

przeryw 
 

Gb 
4Db 4Gb 2inne 

liściaste 

17 208 d 0,77 Ol 25 umiark Ol 6Ol 2Jś 2Św 
18 208 f 1,40 Ol 100 przeryw Ol 6Ol 2Jś 2Św 
19 208 g 1,05 Ol 100 przeryw Ol 6Ol 2Jś 1Św 

20 208 h 4,61 

4 Db 
2 Gb 
1 Lp 
1 Gb 
1 Db 
1 So 

105 
95 
65 
65 
80 
200 

przeryw 
 
 

Gb 

4Db 4Gb 2inne 
liściaste 

21 209 a 8,45 

3 Gb 
2 Db 
1 Lp 
1 Bk 
2 So 
1 Kl 

105 
105 
105 
105 
210 
85 

umiark 
 
 

Gb 

2Db 6Gb 2inne 
liściaste 

22 209 d 2,26 Ol 105 przeryw Ol 6Ol 2Jś 2Św 
23 209 f 0,53 Ol 105 przeryw Ol 6Ol 2Jś 2Św 

24 209 g 5,49 

5 So I p. 
1 Db 
4 Db 

8 Gb  II p. 
2 Db 

210 
210 
105 
105 
80 

luźne 
 
 

przeryw 

 
Gb 

6Gb 3Db 1inne 
liściaste 

25 209 h 3,87 
6 So 
2 Św 
2 Db 

65 
65 
95 

umiark So 
3So 4Db 1Św 2inne 

liściaste 

26 209 j 6,30 
9 Brz 
1 Św 

50 
50 przeryw Brz 

5Gb 3Db 1Św 1inne 
liściaste 

27 210 f 0,50 
9 So 
1 Gb 

175 
80 przeryw So 

1So 5Gb 3Db 1inne 
liściaste 

28 210 g 0,36 Ol 105 przeryw Ol 6Ol 2Jś 2Św 

 
Formy ochrony czynnej w rezerwacie przyrody 

„Koniuszanka II” obejmą: 
  1) ochronę zachowawczą, polegającą na wyłączeniu 

drzewostanów z ingerencji, obejmującą oddziały: 
189l,m,n,o, 190g,j, 207c,d,h, 208a,b,c,d,f,g,h, 
209a,d,f,g, 210f,g, 

  2) ochronę czynną kreatywną, polegającą na 
wykonywaniu czynności ochronnych, których celem 
jest stworzenie warunków do właściwego 
kształtowania się struktury drzewostanów, obejmującą 
oddziały: 189p,r,s, 209h, 

  3) ochroną czynną renaturalizacyjną, polegającą na 
przebudowie drzewostanu brzozowego w oddz. 209j 
oraz we fragmencie oddz. 189f.  
 
Reasumując, moŜna stwierdzić, Ŝe drzewostanom w 

rezerwacie przyrody „Koniuszanka II” nie zagraŜa utrata 
trwałości, lecz będą nadal zachodziły znaczne zmiany w 
strukturze gatunkowej (ilościowej i przestrzennej). Jest to 
jednak proces o charakterze renaturalizacyjnym po dawno 
temu wprowadzonej tu w nadmiarze sośnie. 

Zestawienie zadań ochronnych w poszczególnych 
drzewostanach przedstawia tabela: 

Rodzaj zadania (ha) 
  

Lp. 
Oddział 

Pododdział 

Powierzchnia 
wydzielenia 

(ha) 

Typ 
siedliskowy 

lasu TrzebieŜ 
późna 

Podsadzenie 
dębem 

1. 189 f 3,03 Lśw - 0,20 
2. 189 p 1,59 Lśw 1,59 - 
3. 189 r 3,68 Lśw 3,68 - 
4. 209 h 3,87 LMśw 3,87 - 
5. 209 j 6,30 LMśw - 2,00 

Razem 9,14 2,20 

 
I. Plan ochrony rezerwatu przyrody „Koniuszanka II” 

 
1. PołoŜenie, powierzchnia i formy własności gruntu 
 
Rezerwat przyrody „Koniuszanka II” połoŜony jest w 

Województwie Warmińsko-Mazurskim, powiecie Nidzica, 
gminie Nidzica. 

Powierzchnia rezerwatu wynosi 64,55 ha własności 
Skarbu Państwa, z tego 63,85 ha znajduje się w zarządzie 
Nadleśnictwa Nidzica, a 0,70 ha w zarządzie Wojewódzkiego 
Zarządu Inwestycji Rolniczych w Olsztynie. Z ogólnej 
powierzchni rezerwatu drzewostany zajmują 60,63 ha, wody 
0,70 ha, bagno 0,25 ha, linie podziału powierzchniowego i 
drogi - 2,97 ha. 
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2. Cele ochrony rezerwatu 
 

Celem ochrony jest zachowanie kresowych stanowisk 
zespołów leśnych oraz przełomowego odcinka rzeki 
Koniuszanki. Ochronie podlegają wszystkie składniki 
przyrody Ŝywej na poszczególnych jej poziomach 
(genetycznym, gatunkowym i ekosystemalnym) oraz 
przyrody nieoŜywionej, wraz z całą ich róŜnorodnością 
biologiczną i krajobrazową. 

Ochrona rezerwatu podyktowana jest jego 
szczególnymi wartościami: 
  1) naukowymi, wynikającymi z jego wartości 

przyrodniczych; obejmuje zespoły leśne typowe dla 
południowych krańców strefy Pojezierza Mazurskiego 
oraz drzewostany, w których zachodzą duŜe procesy 
naturalnej sukcesji, 

  2) róŜnorodności siedlisk, wielu gatunków fauny i flory, 
charakterystycznych dla grądów i olsów, 

  3) zachowanych starych drzewostanów i drzew o 
cechach pomników przyrody, szczególnie dębów, 

  4) charakterystycznym krajobrazem północnej Polski 
obszarów młodo-glacjalnych, związanych genetycznie 
ze zlodowaceniem Bałtyckim, 

  5) mozaikowości gleb leśnych, 
  6) piękna krajobrazu przełomu rzeki Koniuszanki, który 

wraz z wartościami przyrodniczo-leśnymi stanowi duŜy 
walor edukacyjny i turystyczny, 

  7) siedliska olsów i grądów kwalifikują się do ochrony z 
mocy dyrektyw Unii Europejskiej oraz Konwencji o 
róŜnorodności biologicznej.  

 
3. Obszary ochrony rezerwatowej według form 

ochrony czynnej 
 

Obszar rezerwatu „Koniuszanka II” jest objęty ochroną 
częściową, z tego:  
  1) ochronę zachowawczą, polegającą na wyłączeniu 

drzewostanów z ingerencji, obejmującą: oddziały: 
189l,m,n,o, 190g,j, 207c,d,h, 208a,b,c,d,f,g,h, 
209a,d,f,g, 210g, 

  2) ochronę czynną kreatywną, polegającą na 
wykonywaniu czynności ochronnych, których celem 
jest stworzenie warunków do właściwego 
kształtowania się struktury drzewostanów, obejmującą 
oddz. 189p,r,s, 209h, 

  3) ochroną czynną renaturalizacyjną, polegającą na 
przebudowie drzewostanu brzozowego w oddz. 209j, 
fragmencie oddz. 189f, 210f.  

 
4. Sposoby minimalizacji zagroŜeń rezerwatu przyrody 

 
1. ZagroŜenie dla rezerwatu moŜe stanowić masowy 

pojaw owadów występujących w drzewostanach iglastych 
(sosnowych i świerkowych). W związku z tym naleŜy 
prowadzić ocenę stopnia rozrodu owadów według zasad 
obowiązujących w Lasach Państwowych, a w przypadku 
zagroŜenia Nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica podejmie 
działania ochronne w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody w Olsztynie. 

 
2. W drzewostanach o zniekształconych składach 

gatunkowych naleŜy wykonać czynności określone 
niniejszym planem ochrony. 

 
3. NaleŜy egzekwować przepisy obowiązujące na 

obszarze rezerwatu, określone w zarządzeniu o jego 
uznaniu. 
 

4. NaleŜy utrzymać odpowiedni stan oznakowania 
rezerwatu i urządzeń ścieŜki dydaktycznej. 

 
5. NaleŜy kontrolować stopień podtopienia 

drzewostanów w wyniku działalności bobrów, a w 
przypadku dalszego podtopienia w stosunku do stanu z 
listopada 2000 roku, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica 
uzgodni z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w 
Olsztynie stosowne przeciwdziałania. 
 

6. Pierwszeństwo w działaniach ochronnych mają 
procesy naturalne, jeŜeli ich kierunek jest zgodny z 
zachowaniem trwałości drzewostanów. 
 

5. Program działań ochronnych 
 

1. NaleŜy ukierunkować w drodze zabiegów 
pielęgnacyjnych przekształcenia składów gatunkowych 
drzewostanów, w których występuje nadmierny udział 
sosny w stosunku do siedliska. 
 

2. Podjąć prace mające na celu przebudowę 
niezgodnego z siedliskiem drzewostanu brzozowego w 
oddz. 209j. 
 

3. Wzbogacać skład gatunkowy drzewostanów 
poprzez wprowadzenie gatunków liściastych 
występujących w niedoborze.  
 

4. Szczególną troską naleŜy otoczyć drzewa o 
cechach pomników przyrody. 
 

5. Potrzebę usuwania posuszu iglastego określi 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica, kierując się stopniem 
zagroŜenia trwałości drzewostanów. NaleŜy pozostawić 
część posuszu dla wzbogacenia róŜnorodności 
biologicznej. 
 

6. W przypadku powstania klęsk Ŝywiołowych w 
drzewostanach (wiatrołomy lub wiatrowały) Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Nidzica wystąpi do Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego o wyraŜenie zgody na wykonanie 
stosownych działań ochronnych. 
 

7. Ochronę fauny i flory leśnej naleŜy realizować 
głównie poprzez egzekwowanie zakazów obowiązujących 
na terenie rezerwatu. 
 

8. Prace leśne, w miarę moŜliwości, wykonywać poza 
okresem lęgów ptasich, a cięcia pielęgnacyjne w okresie 
jesienno-zimowym przy pokrywie śnieŜnej.  
 

9. NaleŜy utrzymać trwale oznakowanie granic 
rezerwatu. 
 

6. Katalog zadań ochronnych do wykonania w 
drzewostanach  

 
Rodzaj zadania (ha) 

 Lp. Oddział 
Pododdział 

Powierzchnia 
wydzielenia 

(ha) 

Typ 
siedliskowy 

lasu TrzebieŜ 
późna Podsadzenie dębem 

1. 189 f 3,03 Lśw - 0,20 
2. 189 p 1,59 Lśw 1,59 - 
3. 189 r 3,68 Lśw 3,68 - 
4. 209 h 3,87 LMśw 3,87 - 
5. 209 j 6,30 LMśw - 2,00 

Razem 9,14 2,20 

 
Ponadto w przypadku powstawania luk w 

drzewostanach naleŜy w nich wysadzać gatunki drzew 
występujące w niedoborze.  
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7. Udostępnianie rezerwatu dla nauki, dydaktyki i 
turystyki 
 

1. Ze względu na wartości przyrodnicze, rezerwat 
„Koniuszanka II” powinien być stałym przedmiotem 
zainteresowań naukowców. Szczególnie naleŜałoby 
prowadzić obserwacje w zakresie kształtowania się 
struktury przestrzennej i gatunkowej drzewostanów 
wyłączonych z zabiegów ochronnych, w porównaniu do 
drzewostanów objętych takimi zabiegami (cięciami 
pielęgnacyjnymi) oraz stanu róŜnorodności biologicznej w 
tych drzewostanach. Podjęcie prac naukowo-badawczych 
wymaga uzyskania zgody Wojewody.  
 

2. Udostępnienie rezerwatu dla potrzeb dydaktycznych 
moŜe nastąpić za kaŜdorazowo wyraŜoną zgodą przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, w uzgodnieniu z 
Nadleśniczym Nadleśnictwa Nidzica. Wniosek o 
udostępnienie powinien zawierać dane o liczbie osób, 
które mają wejść do rezerwatu, czas przebywania w 
rezerwacie, cel wejścia oraz osobę odpowiedzialną za 
przestrzeganie przepisów przez osoby wchodzące do 
rezerwatu. W miarę moŜliwości naleŜy zapewnić 
uczestnictwo przedstawiciela Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody lub przedstawiciela Nadleśnictwa 
Nidzica. 
Dla potrzeb turystycznych naleŜy utrzymać istniejącą 
ścieŜkę dydaktyczną.  
 

8. Ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
sporządzony dla rezerwatu przyrody „Koniuszanka II” 
powinien uwzględnić nienaruszalność ilości przepływu 
wód rzeki Koniuszanki oraz zapewnić jej ochronę przed 
zanieczyszczeniem. 

Ustalenia planu ochrony rezerwatu uwzględnia się w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
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Załącznik Nr 14 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 
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II Literatura 
 

I CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Wstęp 
 
Obowiązek opracowania planów ochrony rezerwatów 

przyrody wynika z zapisu ustawy z dnia 16 października 
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z 
późniejszymi zmianami). W celu ujednolicenia 
postępowania przy opracowywaniu planów ochrony 
Główny Konserwator Przyrody w dniu 4 czerwca 1997 r. 
zatwierdził „Wytyczne sporządzania planów ochrony 
rezerwatów przyrody” oraz „Wytyczne wykonywania 
zabiegów ochronnych w róŜnych typach rezerwatów”.  

Niniejszy plan ochrony rezerwatu przyrody „Małga” 
(takŜe układ treści planu) podporządkowany jest w/w 
wytycznym. 
 

1.1. Podstawa prawna utworzenia rezerwatu 
 

Rezerwat „Małga” został utworzony mocą zarządzenia 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r, w sprawie uznania 
za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 38, poz. 273, § 12).  

„Małga” jest faunistycznym (ornitologicznym) 
rezerwatem częściowym. Według kryteriów podanych w 
„Wytycznych sporządzania planów ochrony rezerwatów 
przyrody” (rozdz. II 1.2) najtrafniejszym określeniem formy 
stosowanej tu ochrony jest ochrona zachowawcza 
warunkowa - gdyŜ nie ma potrzeby ingerowania w 
prawidłowo toczący się (przy pomocy bobrów i zarastania 
rowów) proces regeneracji torfowiska niskiego - z 

ewentualnym zastosowaniem (w razie potrzeby) 
elementów ochrony czynnej renaturalizacyjnej.  

 
1.2. Wykaz wykorzystywanych materiałów i dokumentów 

  a) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w 
Olsztynie - „Plan urządzenia Nadleśnictwa Jedwabno na 
okres gospodarczy od 01.01.1996 r. do 31.12.2005 r.”  

  b) Max Toeppen - „Geschichte Masurens (...)”, Gdańsk 
1870 (w tłumaczeniu polskim: „Historia Mazur. 
Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej” - W.K. 
„Borussia” Olsztyn 1995). 

  c) Mapa Engelhardta-Schroettera z lat 1796-1802, skala 
1:152 000. 

  d) Fafiński W. 1959: Cietrzew na Mazurach. Łowiec 
Polski, Nr 7. 

  e) Fruziński B. 1991: Liczebność, rozmieszczenie i 
ekologia cietrzewia Lyrurus tetrix na Mazurach w roku 
1968. Acta Ornithologica, t. XVIII, z. 4. 

  f) Notatki WKP i protokoły z kontroli rezerwatu. 
 

1.3. Stan zbadania i wykorzystania rezerwatu 
 

Przed utworzeniem rezerwatu „Małga” nie 
sporządzono jego waloryzacji przyrodniczej. We wniosku 
do utworzenia rezerwatu wykorzystano informacje 
przyrodnicze znane Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
Przyrody, a pochodzące z Nadleśnictwa i z Działu 
Przyrody Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 
Kompleksowych badań przyrodniczych dotychczas tu nie 
przeprowadzono, jednak były prowadzone obserwacje i 
badania faunistyczne na zlecenie Woj. Konserwatora 
Przyrody w Olsztynie, m.in. w celu opracowania wniosku o 
utworzenie Parku Krajobrazowego Puszczy Napiwodzko-
Ramuckiej oraz w celu ochrony lokalnej populacji 
cietrzewia. W wyniku m.in. tych badań powstały 
następujące opracowania i publikacje: 
  a) Dąbrowski S., B. Polakowski, L. Wołos: „Obszary 

chronione i pomniki przyrody województwa 
warmińsko-mazurskiego”. Olsztyn 1999.  

  b) „Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 
Olsztynie”. Praca zbiorowa pod red. S. Dąbrowskiego, 
Olsztyn 1999. 

  c) Szymkiewicz M. 1985: Waloryzacja faunistyczna 
projektowanego „Szczycieńskiego Parku 
Krajobrazowego”. Maszynopis złoŜony w Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie. 

  d) Szymkiewicz M. 1988: Uzupełniające badania 
faunistyczne projektowanego „Szczycieńskiego Parku 
Krajobrazowego”. Maszynopis złoŜony w Urzędzie 
Wojewódzkim w Olsztynie. 

  e) Szymkiewicz M. 1995: Stałe miejsca występowania 
cietrzewi, ich zasięg terytorialny, sposoby ochrony 
ostoi, miejsc rozrodu i wypoczynku na poligonie 
Muszaki. Maszynopis złoŜony w Wydziale Ochrony 
Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie. 

  f) Szymkiewicz M. 1996: Plan ochrony awifauny i innych 
rzadkich gatunków zwierząt byłego poligonu Muszaki. 
Maszynopis złoŜony w Wydziale Ochrony Środowiska, 
Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego 
w Olsztynie. 
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  g) Szymkiewicz M. 1996: Walory przyrodnicze Ziemi 
Szczycieńskiej. Rocznik Mazurski, t.1, Instytut 
Historyczno-Społeczny, Szczytno. 

  h) Szymkiewicz M., I. Dziugieł, S. Kit, G. Piłat, M. Mellin 
1998: Pojezierze Mazurskie. W: Krogulec J.(red.). 
Ptaki łąk i mokradeł Polski. (Stan populacji, zagroŜenia 
i perspektywy ochrony). IUCN-Poland, Warszawa. 

  i) Szymkiewicz M., M. Mellin 1999: Kranichsammel - und 
rastplätze in Masuren, Nordost - Polen. Vogelwelt 120: 
327-329. 

  j) „Warmia i Mazury - przewodnik”. AF-W Mazury, 
Olsztyn 1993. 

 
W rezerwacie nie wykonywano badań do prac 

magisterskich. 
Ze względu na połoŜenie rezerwatu w głębi zwartego 

kompleksu leśnego (tylko jedna z dróg ma rangę 
publicznej) i ograniczenia komunikacyjne na drogach 
leśnych, a takŜe ze względu na przepisy dotyczące 
ochrony miejsc stałego występowania cietrzewia, rezerwat 
nie był promowany i polecany jako miejsce turystyczno-
dydaktyczne. Wartość jego jest jednak duŜa, dlatego 
znany jest on koneserom dzikiej przyrody. Liczbę 
odwiedzających ten rezerwat moŜna oszacować na ok. 
100 osób rocznie. W ostatnich latach wzrasta liczba 
wodniaków spływających kajakami od jez. Omulew do 
Wielbarka. Część z nich baczną uwagę zwraca na 
przyrodnicze wartości rezerwatu graniczącego z rzeką 
Omulew, stanowiącą coraz bardziej znany szlak kajakowy. 

 
1.4. Znaczenie rezerwatu w krajowym systemie 

ochrony przyrody 
 

W Polsce nie dysponujemy kryteriami klasyfikowania 
rezerwatów przyrody według. ich wartości przyrodniczej. W 
świetle klasyfikacji przyjętej przez Światową Unię Ochrony 
Przyrody (IUCN) w 1994 r., rezerwat „Małga” moŜna 
zakwalifikować do IV kategorii obszarów chronionych, tj. 
obszarów czynnej ochrony gatunków i siedlisk. Wartość 
tego rezerwatu faunistycznego najlepiej charakteryzuje ilość 
i liczebność rzadkich gatunków zwierząt. W trakcie 
dotychczasowych badań, na terenie rezerwatu Małga i jego 
obrzeŜach, stwierdzono obecność 22 gatunków ssaków 
(bez badań nietoperzy i drobnych gryzoni), 140 gatunków 
ptaków, 5 gatunków gadów, 6 gatunków płazów, 44 gatunki 
motyli dziennych. Omawiany obszar jest miejscem 
występowania szeregu taksonów zagroŜonych i ginących, 
spośród których 7 umieszczonych jest na „Europejskiej 
liście zwierząt i roślin zagroŜonych wyginięciem w skali 
światowej”, a 20 na kartach „Polskiej czerwonej księgi 
zwierząt zagroŜonych” (Głowaciński 1999) i „Czerwonej 
liście zwierząt zagroŜonych i ginących w Polsce”. WaŜne są 
teŜ walory florystyczne rezerwatu - stwierdzono tu 
występowanie  244 gatunków roślin naczyniowych, w tym 3 
gatunki chronione, 2 gatunki podlegające ochronie 
częściowej. Liczna jest grupa gatunków rzadkich. 

Te cechy czynią z przedmiotowego rezerwatu obiekt o 
istotnym znaczeniu nie tylko w wojewódzkim i krajowym 
systemie ochrony przyrody. Jest on takŜe waŜnym, w skali 
międzynarodowej, miejscem odpoczynku ptaków 
migrujących. 

Oceniając naturalność przyrody rezerwatu „Małga” 
trzeba jednak podkreślić, Ŝe jego obszar w przeszłości był 
przekształcony przez człowieka. TuŜ przy granicy 
dzisiejszego rezerwatu juŜ w średniowieczu istniała wioska. 
W 1440 r. istniała tu kuźnia, w której wytapiano Ŝelazo z rud 
darniowych. Teren obecnego rezerwatu jeszcze na 
początku XIX wieku pokrywały wody jeziora (patrz 
załączniki, mapa Nr 1 „mapa Schroettera-Engelhardta”). 
Później jezioro osuszono i co najmniej część obszaru 

północnego uŜytkowana była jako łąki kośne. Po likwidacji 
wsi w pierwszej połowie lat 50 łąki zaczęły się zabagniać; w 
latach 90 bobry zatamowały odpływ wody przyspieszając 
toczący się proces zabagnienia - renaturalizacji. Ten fakt 
czyni rezerwat „Małga” bardzo interesującym obiektem, na 
którym moŜna śledzić samoczynny proces regeneracji 
fauny, flory, a takŜe krajobrazu na obszarze wcześniej 
przekształconym przez człowieka. 

Potencjał dydaktyczny i turystyczny rezerwatu jest 
duŜy. Dotychczas, z przedstawionych wcześniej względów 
(patrz pkt 1.4.), nie był on w pełni wykorzystywany. 
Oceniając dostępność rezerwatu naleŜy podkreślić, Ŝe 
przez rozległy kompleks lasów do rezerwatu prowadzą 
drogi gruntowe (od zachodu ze wsi Kot i od południa z 
Muszak i Puchałowa). Drogi wiodące od wschodu (od 
Rekownicy) i z północy (od Szuci) kończą się u brzegu 
rzeki, gdyŜ mosty na niej uległy zniszczeniu - ma to istotne 
znaczenie w ochronie rezerwatu przez presją turystów. 
Sam zaś teren rezerwatu, ze względu na zabagnienie, jest 
bardzo trudno dostępny, nawet niebezpieczny. 
Mankamentem jest pozostawienie poza granicami 
rezerwatu tzw. „Patelni” - piaszczystego ugoru i 
graniczącego od zachodu z Patelnią „Długiego Bagna” 
oraz brzezin bagiennych w dolinie bezimiennego cieku 
płynącego od byłej osady Piec. 
 

1.5. Ogólny opis rezerwatu: połoŜenie, granice, 
otoczenie i stan środowiska w rejonie rezerwatu, drogi, 
infrastruktura techniczna 
  a) PołoŜenie rezerwatu 

Rezerwat „Małga” w całości połoŜony jest na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego, w gminie 
Jedwabno, wśród Lasów Napiwodzko-Ramuckich (wg. R. 
Zaręby w Puszczy Nidzickiej), na prawym (zachodnim) 
brzegu rzeki Omulew, ok. 6 km na południe od wsi Szuć, 
5 km na zachód od wsi Rekownica i 6 km na południowy 
wschód od wsi Kot. Współrzędne geograficzne tego 
rezerwatu są następujące: 20°44'30'' - 20°46'06'' długo ści 
geograficznej wschodniej i 53°26'33'' - 53°28'50'' 
szerokości geograficznej północnej. Warunki dojazdu i 
opis dróg podano na końcu poprzedniego rozdziału (1.4.) 
Rezerwat połoŜony jest w odległości (w prostej linii) 8 
km od siedziby gminy i nadleśnictwa w Jedwabnie 
oraz 39 km (w prostej linii) od siedziby Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Według podziału fizyczno-geograficznego (Kondracki 
1976 r.) rezerwat usytuowany jest na obszarze Europy 
Wschodniej, Podobszarze NiŜu Wschodnioeuropejskiego, 
w Podprowincji Pojezierza Wschodniobałtyckiego, w 
Makroregionie Pojezierza Mazurskiego, w Mezoregionie 
Równiny Mazurskiej (842,87).  

Według podziału przyrodniczo-leśnego (Trampler i 
in. 1990) rezerwat leŜy w II Krainie Mazursko-
Podlaskiej, w południowej części Dzielnicy 2 - Równina 
Mazurska, w mezoregionie Równina Mazurska. 

Stosownie do geobotanicznego podziału Polski 
według W. Szafera i B. Pawłowskiego (1977) rezerwat 
leŜy w: 
- Dziale Bałtyckim,  
- Poddziale: Pas Równin Pomorskich i Wysoczyzn 

Pomorskich, 
- Krainie: Pojezierze Pomorskie, 
- Okręgu geobotanicznym: Olsztyński. 

 
  b) Granice i otoczenie 

 
Rezerwat połoŜony jest wśród gruntów 

administrowanych przez Lasy Państwowe, od wschodu, 
na długości 2,5 km, granicę rezerwatu stanowi rzeka 
Omulew, będąca w administracji Wojewódzkiego 
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Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Za rzeką 
Omulew, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, leŜą 
nadrzeczne łąki, zaś w części północnej drzewostany 
administrowane (tak łąki, jaki i lasy) przez Nadleśnictwo 
Szczytno. W części północnej, na niewielkim odcinku 
rezerwat graniczy z „bagnami” - nadrzecznymi 
torfowiskami niskimi w oddz. 141 a - 20,34 ha i 108 a - 
6,63 ha, które winny być włączone do rezerwatu. Od 
północnego zachodu, na odcinku ok. 600 m, rezerwat 
graniczy z drzewostanami głównie sosnowymi na 
siedliskach BM św. Przechodzącymi przy samej granicy 
rezerwatu w zarośla wierzbowe z grupami brzóz. W 
części zachodniej, na odcinku ok. 600 m, granica 
rezerwatu styka się z nieuŜytkowanymi, zarastającymi 
łąkami i z uprawami nowych zalesień porolnych; na 
odcinku zaś następnych 600 m z tzw. „Patelnią”- 
nieuŜytkowanym gruntem porolnym o ubogich, 
piaszczystych glebach z bardzo powoli wkraczającymi 
tu samosiewami sosny, brzozy i osiki. „Patelnię” od 
rezerwatu oddzielają kępy sosny i olchy. Na południe od 
„Patelni” leŜą, graniczące z rezerwatem, grunty 
nieistniejącej wsi Małgi z wieŜą kościelną, pokrytymi 
zakrzaczeniami śladami zabudowań, cmentarza, 
ogrodów. Zarośla te stanowią doskonałą kryjówkę dla 
dzików. Na wschód od resztek zabudowań wsi, między 
oddziałami 242 i 210, z rezerwatem graniczą obszary 
byłych pól wsi Małga, pokryte w przewaŜającej części 
samosiewami sosnowymi i olchowymi II-III klasy wieku. 
Przy zachodniej i południowej granicy oddziału 242 z 
rezerwatem graniczą drzewostany głównie brzozowe i 
olszowe na siedliskach olesu. Torfowisko rezerwatowe 
w oddz. 274a graniczy z drzewostanami sosnowymi III 
kl. w. na BM św. Podkreślić naleŜy, Ŝe u południowo-
zachodniego krańca oddz. 242, do rezerwatu wpływa 
bezimienny ciek, intensywnie penetrowany i piętrzony 
przez bobry. Nad nim, niestety poza rezerwatem, 
znajdują się interesujące, godne włączenia do 
rezerwatu, drzewostany olchowe, a nieco dalej 
brzozowo-olchowe, na siedliskach olsu, miejscami lasu 
bagiennego, w oddz. 274f z duŜą ilością storczyków.  

Teoretycznie granice rezerwatu są wyraźne. 
Faktycznie bardzo czytelna jest, biegnąca wzdłuŜ 
rzeki, granica wschodnia. Pozostałe granice 
teoretycznie wyraźne, bo biegnące między 
drzewostanami a torfowiskiem (mokradłem), w 
rzeczywistości są trudne do ustalenia ze względu na 
wkraczającą na mokradło, a miejscami skutkiem 
spiętrzenia wód ustępującą, roślinność krzewiastą i 
drzewiastą, która tworzy strefę buforową między w/w 
dwoma zbiorowiskami roślinnymi i czyni granicę 
miejscami bardzo nieczytelną. 

Dodać trzeba, Ŝe cały obszar rezerwatu oraz 
otaczające go grunty w latach 1954-1990 znajdowały 
się w granicach poligonu wojskowego (w celu 
stworzenia poligonu wysiedlono ludność wsi Małga). 
Obecne sąsiedztwo rezerwatu nie stwarza zagroŜeń. 
Szkoda jednak, Ŝe zalesiono znaczną część gruntów 
porolnych na zachód i północny zachód od rezerwatu. 
Istotne znaczenie dla zachowania wartości rezerwatu 
ma utrzymanie dotychczasowego charakteru 
sąsiadującej z nim ugorowanej „Patelni” i łąk na 
wschodnim brzegu rzeki Omulew. Cennym obiektem 
jest, podlegające naturalnej regeneracji, tzw. Długie 
Bagno przy zachodniej granicy „Patelni”, za pasem 
drzewostanu sosnowego. Ongiś przesuszone, 
obecnie, skutkiem spiętrzenia wody przez bobry, 
podlega interesującym procesom renaturalizacyjnym. 
Najlepiej byłoby włączyć do rezerwatu „Patelnię” i 
sąsiadujące z nią bagno lub co najmniej uznać te 
powierzchnie za otulinę rezerwatu. Samosiewy na 

„Patelni” powinny być systematycznie usuwane. 
Dobrze byłoby powstrzymywać sukcesję leśną na 
łąkach na wschodnim brzegu rzeki. Najlepiej byłoby je 
wykaszać (po okresie lęgowym derkacza). 

 
  c) Stan środowiska 

 
Rezerwat usytuowany jest wewnątrz duŜego 

kompleksu leśnego, zwanego ongiś Puszczą Patrąk 
(lub Patrąg) a obecnie Lasami Napiwodzko-
Ramuckimi (lub Puszczą Nidzicką). NajbliŜsze wioski 
znajdują się w odległości 5-6 km od rezerwatu. Obszar 
rezerwatu pokrywały niegdyś wody płytkiego, 
przepływowego jeziora. Po spuszczeniu wód jeziora, 
część terenu obecnego rezerwatu stanowiła łąki 
kośne. Po likwidacji wsi w 1953 r. łąki uległy 
zabagnieniu. Obszar rezerwatu, przyległe grunty 
porolne i lasy znalazły się w granicach poligonu 
wojskowego „Muszaki”. W latach 1980 wojsko nie 
pytając nikogo o zgodę wykonało na poligonie, w tym i 
na terenie obecnego rezerwatu, istotne roboty 
odwadniające. W latach 1996-97 z inicjatywy 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie, 
przy duŜym zaangaŜowaniu administracji leśnej, 
szczególnie zaś Nadleśnictwa Jedwabno, przy 
finansowym wsparciu Ekofunduszu i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
dokonano spiętrzenia wody w w/w systemie 
melioracyjnym. Na głębokich, wybudowanych przez 
wojsko rowach (na południe od rezerwatu) wykonano 
kilka tam. W obrębie rezerwatu, w kilku miejscach, 
tamy zostały wybudowane przez bobry, co 
zdecydowanie poprawiło stosunki wodne w rezerwacie 
i jego atrakcyjność dla awifauny. Bliskość rzeki 
Omulew, stanowiącej wschodnią granicę rezerwatu, 
pozwalałaby nawet na odtworzenie płytkiego jeziora 
na powierzchni rezerwatu. Jednak tak daleko idąca 
ingerencja, w toczące się obecnie naturalne procesy 
renaturalizacyjne i sukcesyjne, jest raczej zbędna. 

Klimat okolicy naleŜy (w głównej mierze) do 
klimatów pojeziernych (wg. Romera), wyodrębniony w 
osobny region klimatyczny Pojezierza Mazurskiego). 
Charakteryzuje się on występowaniem cech klimatu 
atlantyckiego i kontynentalnego. Opady półrocza 
letniego (od kwietnia do września) wynoszą 63,5% 
opadów rocznych, co świadczy o duŜym wpływie 
klimatu kontynentalnego. Cechą charakterystyczną 
jest duŜa wilgotność powietrza - ok. 82% oraz częste 
okresy suszy na początku okresu wegetacyjnego - w 
kwietniu i maju. Okres wegetacyjny trwa ok. 200 dni w 
roku. W okresie tym często występują przymrozki 
późne (w maju, a nawet na początku i czasem ok. 
połowy czerwca). Wiatry wieją głównie z zachodu, 
czasem powodując wywroty i straty w drzewostanach.  

Poziom wód gruntowych w drzewostanach 
Nadleśnictwa Jedwabno określono przeciętnie jako 
korzystny; ok. 60% drzewostanów z poziomem wody 
gruntowej od 2 m do 5 m. W pobliŜu rezerwatu, na 
gruntach piaszczystych, dominują słabe siedliska borowe, 
z nieco niŜszym poziomem wód gruntowych, ale po 
wspomnianych pracach piętrzących wody w systemie 
rowów, jak i skutkiem działania bobrów oraz zarastania 
(niekonserwowanych w rezerwacie) rowów 
melioracyjnych, następuje poprawa stosunków wodnych. 

Na terenie Nadleśnictwa Jedwabno zlokalizowano 
sieć stałych powierzchni obserwacyjnych monitoringu 
biologicznego I rzędu słuŜących do rejestracji stanu 
zdrowotnego drzewostanów na podstawie szacowania 
cech morfologicznych u wybranych drzew wg. metodyki 
opracowanej przez I.B.L. W wyniku przeprowadzonej 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12480 - 

oceny drzew na powierzchniach rozpoznawanych w 1995 
r. nie stwierdzono ubytku aparatu asymilacyjnego, 
wyraźnych zahamowań przyrostu pędu wierzchołkowego 
i pędów bocznych. Przeciętny wskaźnik uszkodzeń nie 
przekroczył 0,50. W związku z powyŜszym lasy 
Nadleśnictwa Jedwabno zaliczano do 0 (zerowej) strefy 
zagroŜenia przemysłowego - imisja SO2 wynosi 2,546 
mg/m2/dobę a NO3 0,11 mg/m2/dobę (BULiGL 1996). W 
pobliŜu rezerwatu nie ma źródeł emisji atmosfery, nie ma 
teŜ wyrobisk, studni, wysypisk odpadów i śmieci. Trzeba 
wspomnieć, Ŝe obszar obecnego rezerwatu i jego 
najbliŜsze okolice (wg. relacji miejscowej ludności) 
wchodziły w skład wojskowego poligonu chemicznego, 
nie były jednak sygnalizowane ani nie są widoczne 
istotne tego skutki.  

Całość terenu Nadleśnictwa Jedwabno zaliczono 
do II kategorii zagroŜenia poŜarowego, co oznacza 
średnie zagroŜenie poŜarowe lasu. 

 
  d) Drogi i infrastruktura techniczna 

 
Do rezerwatu od zachodu, od wsi Kot, prowadzi 

przez las droga gruntowa. W pobliŜu granic rezerwatu 
rozwidla się ona. Odgałęzienie południowe (będące 
drogą publiczną) prowadzi do Puchałowa, północne w 
kierunku Szuci - to połączenie przerywa rzeka Omulew, 
most obecnie nie istnieje. Obie w/w drogi biegną poza 
rezerwatem. W rezerwacie w północnej części oddz. 
175a znajduje się ok. 200 m odcinek leśnej drogi 
gruntowej, wiodącej od nieistniejącego mostu na rzece 
Omulew na zachód do drogi Małga-Szuć. Między 
północną a południową częścią rezerwatu, przez tereny 
byłej wsi Małga, wiedzie droga gruntowa (przedłuŜenie 
w/w drogi z Kota), która przylega do powierzchni 
rezerwatowej (oddz. 210k). Droga ta, przez nieistniejący 
obecnie most na rzece Omulew, prowadziła do wsi 
Rekownica. Na uwagę zasługuje obecność, na 
wszystkich w/w drogach, ŜuŜlu pochodzącego z 
działającej ongiś w Małdze, huty Ŝelaza. WyŜej 
wymienione drogi komunikują rezerwat z otoczeniem, 
ale Ŝadna z nich, poza 200 metrowym odcinkiem w 
oddz. 175a, nie leŜy w granicach rezerwatu.  

W rezerwacie istnieje dość gęsta sieć rowów 
melioracyjnych. Najgłębszy (pogłębiany w latach 1980 
przez wojsko) biegnie od Długiego Bagna za 
„Patelnią”, przez północną część oddz. 210, do rzeki 
Omulew. Przez południową część rezerwatu 
przepływa struga (bez nazwy). Płynie ona od południa 

(od nieistniejącej osady Piec), przez wchodzące w 
skład rezerwatu oddz. 242, 271 i wpada do rzeki 
Omulew. Na szczęście stare rowy melioracyjne 
zarastają, a woda, w wykopanym (pogłębionym) przez 
wojsko rowie, jak i w strudze, jest piętrzona przez 
bobry. Stan ten naleŜy zostawić naturalnym procesom. 
W przypadku opuszczenia terenu przez bobry ich tamy 
powinny być odbudowywane przez człowieka. 

 
  e) Rodzaj i typ rezerwatu 

 
Rezerwat „Małga” według. głównego przedmiotu 

ochrony naleŜy do typu faunistycznych, podtypu 
rezerwatów ptaków - Fn pt. Według głównego typu 
środowiska naleŜy go zaliczyć do typu rezerwatów 
torfowisk (bagiennych), podtypu torfowisk niskich - T. 
tn. (klasyfikacja wg. Wytycznych  sporządzania planów 
ochrony rezerwatów przyrody W-wa 1997). 

 
1.6. Stan posiadania z tabelą działek własnościowych i 

rodzajów uŜytków 
 

Rezerwat „Małga” według. stanu z dnia objęcia 
ochroną (MOŚZNiL z dnia 09.10.1991 r.) obejmował 
części oddz.: 175, 271, 273, 274, 643/1, 643/2, 645. 

Obecnie według nowej, obowiązującej od 01.01.1996 r., 
numeracji oddziałów (Plan urządzenia gospodarstwa 
leśnego Nadleśnictwa Jedwabno - BULiGL Oddz. w 
Olsztynie 1996 r.) rezerwat „Małga” obejmuje powierzchnię 
149,06 ha (w tym 1,97 ha powierzchni leśnej i 147,09 ha 
pow. nieleśnej) oznaczoną w aktualnym planie urządzenia 
lasu jako oddz. 175a, 176j, 210a,j,k,m,n,o, Leśnictwa 
Dębowiec oraz oddz. 242l,n, 273b, 271a, 274a w 
Leśnictwie Uścianek, obrębie Zimna Woda, w 
Nadleśnictwie Jedwabno. 

Cała powierzchnia rezerwatu stanowi własność Skarbu 
Państwa i znajduje się w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Bezpośrednim 
zarządcą rezerwatu jest Nadleśnictwo Jedwabno, podległe 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.  

Zestawienie powierzchni według numerów działek 
geodezyjnych - oddziałów, z uwzględnieniem pododdziałów 
oraz rodzajów uŜytkowania, przedstawia rejestr 
powierzchniowy (Tab.1). UŜyte w planie urządzenia lasu i w 
rejestrze określenie „wrzosowisko” w rzeczywistości 
odpowiada powierzchni byłych obozowisk Ŝołnierskich, 
pokrytej trawami i turzycami oraz kępami i grupami sosen. 
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Tab.1 Rejestr powierzchniowy 
Powierzchnia leśna w ha w rezerwacie 

zalesiona niezalesio
na związana z gospodarką leśną Razem 

Powierzchnia nieleśna w ha w rezerwacie Ogółem pow. w 
rezerwacie 7+10 Oddz. 

poddz. 
  drogi 

leśne 
linie 

oddz. rowy  bagna zadarnione grunty 
porolne razem  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Województwo Warmińsko-Mazurskie, Gm. Jedwabno, obr. ewid. Kot, L-ctwo Dębowiec 

175 a       24,39    
Razem   0,05 0,19  0,24 24,39  24,39 24,63 
176 j       9,39    

Razem    0,17  0,17 9,39  9,39 9,56 
210 a       31,03    
210 j        1,44   
210 k        4,65   
210 m       0,81    
210 n       4,44    
210 o 0,87          

Razem 0,87    0,29 1,16 36,28 6,09 42,37 43,53 
Razem w 

Leśn. 
Dębowiec 

0,87  0,05 0,36 0,29 1,57 70,06 6,09 76,15 77,72 

Województwo Warmińsko-Mazurskie, Gm. Jedwabno, obr.ewid. Kot, L-ctwo Uścianek 
242 l       61,17    
242 n 1,10          

Razem 1,10     1,10 61,17  61,17 62,27 
271 a       2,40    

Razem     0,33 0,33 2,40  2,40 2,73 
273 b       0,30    

Razem     0,04 0,04 0,30  0,30 0,34 
274 a       6,94    

Razem    0,01 0,35 0,36 6,94  6,94 7,30 
Razem w 

Leśn. 
Uścianek 

1,10   0,01 0,72 1,83 70,81  70,81 72,64 

Ogółem w 
rezerwacie 1,97  0,05 0,37 1,01 3,40 140,87 6,09 146,96 150,36 

 
Z tabeli 2 wynika, Ŝe w 1996 r. w wyniku nowych pomiarów rezerwatu w tych samych granicach wyliczono powierzchnię 

rezerwatu (i rozliczono ją na mapie w skali 1:5000) na 150,36 ha, tj. o 3,27 ha więcej niŜ w pomiarach z 1986 r. W planie 
urządzenia lasu błędnie zaś podsumowano powierzchnie, co w stosunku do rejestru dało błąd - 1,17 ha. Na błąd ten składają 
się niŜej wymienione czynniki: 

 
Oddz. Powierzchnia na mapie 1:5000 z 1996 r.,  

a więc powinno być i w planie urządzenia 
W planie z 1996 r. jest powierzchnia RóŜnica w ha 

4 - 3 
1 2 3 4 5 

175 drogi 0,05 0,21  
 linie oddz. 0,19 -  

Razem  0,24 0,21 - 0,03 
176 linie oddz. 0,17 - - 0,17 
210 rów 0,29 - - 0,29 
271 rów 0,33 0,35 + 0,02 

273 b  0,30 -  
 rów 0,04 -  

R-m 273  0,34 - - 0,34 
274 linia oddz. 0,01 -  

 rów 0,35 -  
R-m 274  0,36 - - 0,36 

Ogółem róŜnica  1,73 0,56 - 1,17 

 
Trudniej jest przedstawić przyczyny róŜnicy powierzchni rezerwatu między stanem z 1986 r. a obecnym (wg rozliczenia na 

mapie w skali 1:5000) ze względu na zmiany numeracji oddziałów, a zwłaszcza granic między oddziałami w północnej części 
rezerwatu. Zestawmy jednak te róŜnice. (Ta sama część powierzchni rezerwatu oznaczona w 1986 r. jako część oddziału 175 
i część 643 obecnie oznaczona część 175, 176, 210). 

Na mapie 1:5000 z 1996 r. Wg planu urządzenia z 1986 r. 
oddz.  pow. w ha oddz.  pow rez. w ha 

RóŜnica w ha 
3-6 

1 2 3 4 5 6 7 
175  24,63 175  19,82  
176  9,56 643  54,51  
210  43,53   -  

Razem  77,72 Razem  74,33 +3,39 
242  66,27 645  66,27 - 

271 a  2,40 271 a  2,40 - 
 rów 0,33  rów 0,35 - 0,02 

273 b  0,30 273 b  0,40 - 0,10 
 rów 0,04  rów 0,04 - 

274 a  6,94 274 a  5,43  
 - - 274 f  1,51 - 
 rów 0,35  rów 0,36 - 
 linia oddz. 0,01  linia oddz. - - 

Ogółem  154,36   151,09 3,27 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12482 - 

Tabela 2. Porównanie powierzchni rezerwatu wg rejestru z niniejszego opracowania (wyk. na podstawie rozliczenia pow. na 
mapie 1:5000 BULiGL Olsztyn 1996); wg planu urządzania lasów N-ctwa Jedwabno BULiGL 1996 r.; wg rozporządzenia. 
 

Powierzchnia w ha Powierzchnia w ha Powierzchnia w ha 
leśna leśna leśna Oddz. 

Poddz. 
zaleś. 

związana 
z gosp. 
leśną 

nieleśna razem + 
uwagi 

Oddz. 
Poddz. 

zaleś. 
związana 
z gosp. 
leśną 

nieleśna razem + 
uwagi 

Oddz. 
Poddz. 

zaleś. 
związana 
z gosp. 
leśną 

nieleśna razem + 
uwagi 

wg rejestru z niniejszego opracowania wg planu urządzenia lasów z 1996 r. wg rozporządzenia 
175 a   24,39  175 a   24,39  175 a   19,59  
droga  0,05   droga  0,21   droga  0,04   

linia oddz.  0,19     -   linia oddz.  0,19   
R-m 175  0,24 24,39 24,63 R-m 175  0,21 24,39 24,60 R-m 175  0,23 19,59 19,82 

176 j   9,39  176 j   9,39  643 a  1,92   
linia oddz.  0,17     -   643 b   39,42  
R-m 176  0,17 9,39 9,56 R-m 176  - 9,39 9,39 643 h 0,40    

210 a   31,03  210 a   31,03       
210 j   1,44  210 j   1,44  643 l   1,44  
210 k   4,65  210 k   4,65  643 m   4,65  
210 m   0,81  210 m   0,81  643 r   0,81  
210 n   4,44  210 n   4,44  643 o   4,44  
210 o 0,87    210 o 0,87    643 p 0,87    
rów  0,29     -   rowy  0,56   

R-m 210 0,87 0,29 42,37 43,53 R-m 210 0,87 - 42,37 43,24 R-m 210 1,27 2,48 50,76 54,51 
242 l   61,17  242 l   61,17  645 l   61,17  
242 n 1,10    242 n 1,10    645 m 1,10    

R-m 242 1,10 - 61,17 62,27 R-m 242 1,10 - 61,17 62,27 R-m 210 1,10  61,17 62,27 
271 a   2,40  271 a   2,40  271 a   2,40  
rów  0,33     0,33   rów  0,35   

R-m 271  0,33 2,40 2,73 R-m 271  0,35 2,40 2,75 R-m 271  0,35 2,40 2,75 
273 b   0,30  273 b   -  273 b   0,40  
rów  0,04     -   rów  0,04   

R-m 273  0,04 0,30 0,34 R-m 273  - - - R-m 273  0,04 0,40 0,44 
274 a   6,94  274 a   6,94  274 a   5,43  

linia oddz.  0,01     -   274 f   1,51  
rów  0,35     -   rów  0,36   

R-m 274  0,36 6,94 7,30 R-m 274  - 6,94 6,94 R-m 274  0,36 6,94 7,30 
Ogółem 1,97 1,43 146,96 150,36 Ogółem 1,97 0,56 146,66 149,19 Ogółem 2,37 3,46 141,26 147,09 

 
Tabela 3. Opisy taksacyjne i wskazania ochronne 
 

Powierzchnia w ha Siedlisko Drzewostan, zesp. rośl. 
Przeciętne 

Zasobność 
brut. 

leśna 
na 1 ha 

na c. 
pow. 

Oddz. 
poddz. 

zal. 
n-zal. 

zw. z 
gosp. 

nieleśna 
teren - zbiorowisko roślinne 

siedl. typ lasu 
gleba i runo 

forma fitocenozy - faza rozwoju - 
proces dynamiczny - skład gat. 
wiek, zamiesz., zwarcie, nal. 

podr. luki, gniazda, opis pow ls 
itp. 

Gat. Wiek 
zd. pierś. wys. bon. jak. 

w m3 grub. 

Cel ochrony - zalecane 
czynności 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Województwo Warmińsko - Mazurskie,  Gm. Jedwabno,  Obręb ewidencyjny Kot,  L-ctwo Dębowiec 

175 a   24,39 T. równy 
Torfowisko niskie 
Zbiorowiska z kl. 
Scheuchzerio-Caricetea 
fuscae 
G. torfowa torf. niskich 
Pokrywa zad.: turzyce, 
bobrek, wełnianka, skrzyp 

Zb. Naturalne 
Sukcesja allogeniczna 
regresywna wtórna  
Stadium zespołu przejściowe 
Faza optymalna wczesna 
W cz. środ. zadrz. 

 
 
 
 
 
Ol 
Brz 
So 

 
 
 
 
 
55 
35 
35 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
33 
17 
17 

 
 
 
 
 
22 
16 
16 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 
3 
3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(12) 
  (3) 
  (3) 

Chronić naturalny przebieg 
sukcesji i poziom wody 
utrzymywany przez bobry 
 
 
Chronić bez zabiegów 

  0,05  droga w rezerwacie            
  0,19  linia oddz. w rezerwacie            
R-m 175  0,24 24,39 = 24,63 ha          (18)  
176 j   9,39 T. równy 

Torfowisko niskie 
Zbior. Salicetum pentandro-
cinereae 
G. torfowa torf. niskich 
Pokrywa zad.: turzyce, 
bobrek, wełnianka, skrzyp 

Zb. Przekształcone 
Sukcesja allogeniczna 
regresywna wtórna  
Stadium zespołu przejściowe 
Faza optymalna wczesna 
Proces dynam. regeneracja 

         Chronić naturalny przebieg 
sukcesji i poziom wody 
utrzymywany przez bobry 
 

  0,17  linia oddz. w rezerwacie            
R-m 176  0,17 9,39 = 9,56 ha            
210 a   31,03 T. równy 

Torfowisko niskie. 
Zbiorowiska: 45% 
Scheuchzerio-Caricetea 
fuscae, 30% z kl. Alnetea 
glutinosae, 10% związek 
Magnocaricion, 10% zw. 
Molinietalia, 5% zw. 
Phragmition 
G. torfowa torf. niskich 
Pokrywa zad.: turzyce, 
bobrek, wełnianka, skrzyp 

Zb. Naturalne 
Sukcesja allogeniczna 
regresywna wtórna  
Stadium zespołu przejściowe 
Faza optymalna wczesna 
W cz. środ. zadrz. 
 

 
 
 
 
 
Ol 

 
 
 
 
 
45 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
22 

 
 
 
 
 
21 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(52) 

Chronić naturalny przebieg 
sukcesji i poziom wody 
utrzymywany przez bobry 
 
 
 

210 j   1,44 T. poch. z wyst. Pn. Zbior. z 
kl. Sedo-Scleranthetea 
GR. POR. g. rdz. bielic. pias. 
luź. 
P. zadarn. trawy, turzyce 

Zb. Naturalne  
Sukcesja allogeniczna 
progresywna wtórna; stadium 
przejściowe 
Proces dynamiczny regeneracja 
Faza optymalna 

         Chronić - stosować ochronę 
zachowawczą - usuwać młode 
samosiewy 

      W cz. Pn zadrz. 
 

So 35  30 15   3     (5)  

210 k   4,65 T. równy  
Zbior. z kl. Sedo-
Scleranthetea, z kępami 
samosiewów So. 
GR. POR. 

Zb. Naturalne  
Sukcesja allogeniczna 
progresywna wtórna; stadium 
przejściowe. Proces 
dynynamiczny regeneracja 

         Chronić - stosując ochronę 
zachowawczą 
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G. rdz. bielic. pias. luź. 
P. zadarn. trawy, turzyce 

Faza  optymalna 

     W cz. Pn zadrz. So 30  20 17  3   (35) W kęp. So II kl. w. C.S. 
210 m   0,81 T. równy. Zbior. Molinietalia 

Torfowisko niskie 
G. torfowa torf. niskich 
Pokrywa zad.: turzyce, 
skrzyp, pokrzywa, przytulia 

Zb. Naturalne 
Sukcesja allogeniczna 
regresywna wtórna  
Stadium zespołu przejściowe 
Faza optymalna wczesna 

          
Chronić bez zabiegów 

210 n   4,44 T. równy 
Zbior. z kl. Alnetea 
glutinosae 
Torfowisko niskie 
G. torfowa torf. niskich 
Pokrywa zad.: turzyce, 
bobrek, wełnianka, skrzyp 

Zb. Naturalne 
Sukcesja allogeniczna 
regresywna wtórna  
Stadium zespołu przejściowe 
Faza optymalna wczesna 

         Chronić naturalny przebieg 
sukcesji i poziom wody 
utrzymywany przez bobry 
 

     W cz. środ. zadrz. Ol 25  16 16    3    (3)  
210 o 0,87  

 
 
 
 
 
 
 
0,29 

 T. poch. z wyst. Pd-Wsch 
Zbior. Peucedano-Pinetum 
GR. POR. g. rdz. bielic. pias. 
luź. 
P. zad. Trawy 
 
 
 
rów w rezerwacie 

Zb. Zastępcze Antropogeniczne 
(zalesienie porolne)  II 
tyczkowina 
Proces dyn. regeneracja 
Faza rozwojowa d-stanu 
młodociana 
Bśw  
So z sadz. 20 l od Zach. smug. 
Św 20 l, 20 % spał. Zw. peł. 
fragm. umiark. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
So 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CP 
TW 
Nie konserwować 

R-m 210 0,87 0,29 42,37 = 43,53 ha          (95)  
Ogółem 0,87 0,70 76,15 = 77,72 ha rezerwatu w L-

ctwie Dębowiec 
         

(95) 
 

Woj. Warmińsko - Mazurskie,  Gm Jedwabno,  Obr. ewidencyjny Kot,  L-ctwo Uścianek 
242 l   61,17 T. równy 

Zbiorowiska: z kl. 
Scheuchzerio-Caricetea 
fuscae - 65%, z  kl. Alnetea 
glutinosae - 18%, ze zw. 
Phragmition - 15%, ze zw. 
Magnocaricion - 2% 
Torfowisko niskie 
G. torfowa torf. niskich 
Pokrywa zad.: turzyce, 
bobrek, wełnianka, skrzyp 

Zb. Naturalne 
Sukcesja allogeniczna 
regresywna wtórna  
Stadium zespołu przejściowe 
Faza optymalna wczesna 

         Chronić naturalny przebieg 
sukcesji i poziom wody 
utrzymywany przez bobry 
 

     W cz. środ. zadrz. Ol 55  27 20   3  (50)  
242 n 1,10   T. równy. zbior. z kl. Alnetea 

glutinosae 
OL 
GR. POR 
G. torforfowa torf. niskich 
(głęboka) 
P. zad. pokrz. skrzyp, 
trzcina, ostroŜeń warzyw., 
tojeść, bobrek, turz. paproć 
bag., psianka, niecierpek, 
przyt. 

Zb. Naturalne d-stan dojrzały  
Proces dyn. regeneracja 
Faza optymalna 
Ol. (45-55) 50 l. na obrzeŜu 
smug. Ol.25 l. W cz. Pn kep. Ol. 
30 l. 
Zw. umiark i przer. 
Pjd posusz jał. 
Podsz.20% pow. Czm, Jrz, 
porz., wb, krusz., bez cz. 

 
 
 
 
Ol 

 
 
 
 
50 

 
 
 
 
0,7 

 
 
 
 
22 

 
 
 
 
20 

 
 
 
 
III 

 
 
 
 
33 

 
 
 
 
190 

 
 
 
 
210 

 
 
Chronić naturalny przebieg 
sukcesji stosując ochronę 
bierną, ścisłą 

R-m 242 
1,10 

 
61,17 = 62,27 ha 

         210 
(50) 

 

271 a   2,40 T. równy. zbior. ze zw. 
Phragmition 
Torfowisko niskie 
G. torfowa torf. niskich 
Pokrywa zad.: turzyce, 
bobrek, wełnianka, skrzyp 

Zb. Naturalne 
Sukcesja allogeniczna 
regresywna wtórna  
Stadium zespołu przejściowe 
Faza optymalna wczesna 

         Chronić naturalny przebieg 
sukcesji poziom wody 
utrzymywany przez bobry 
 

  0,33  rów w rezerwacie           Nie konserwować 
R-m 271  0,33 2,40 = 2,73 ha            
273 b   0,30 T. równy. Zbior. ze zw. 

Phragmition 
Torfowisko niskie 
G. torfowa torf. niskich 
Pokrywa zad.: turzyce, 
bobrek, wełnianka, skrzyp 

Zb. naturalne 
Sukcesja allogeniczna 
regresywna wtórna  
Stadium zespołu przejściowe 
Faza optymalna wczesna 

         Chronić naturalny przebieg 
sukcesji i poziom wody 
utrzymywany przez bobry 
 

  0,04  rów w rezerwacie           Nie konserwować 
R-m 273  0,04 0,30 = 0,34            
274 a   6,94 T. równy. Zbior z kl. Alnetea 

glutinosae 
Torfowisko niskie 
G. torfowa torf. niskich 
Pokrywa zad.: turzyce, 
bobrek, wełnianka, skrzyp 

Zb. naturalne 
Sukcesja allogeniczna 
regresywna wtórna  
Stadium zespołu przejściowe 
Faza optymalna wczesna 

         Chronić naturalny przebieg 
sukcesji i poziom wody 
utrzymywany przez bobry 
 

     W cz. środ. zadrz. Ol 
Ol 
Brz 

25 
55 
75 

 18 
32 
36 

15 
25 
25 

 3 
3 
3 

 (11) 
(11) 
  (6) 

 

  0,01  Linia oddz. w rezerwacie            
  0,35  rów w rezerwacie           Nie konserwować 
R-m 274  0,36 6,94 = 7,30 ha          (28)  

Ogółem 1,10 0,73 70,81 
= 72,64 ha rezerwatu w L-
ctwie Uścianek 

         210 
 (78) 

 

Rezerwat 
ogółem 

1,97 1,43 146,96 = 150,36 ha 
         210 

(173) 
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1.7. Dotychczasowa ochrona i ocena wykonania 

poprzedniego planu ochrony 
 
Rezerwat „Małga” nie posiadał dotychczas planu ochrony. 

Niniejsze opracowanie będzie pierwszym planem ochrony tego 
rezerwatu 

Dotychczasowa ochrona była ochroną bierną i w sytuacji 
zachodzących tu, drogą naturalną, korzystnych przemian, było to 
podejście jak najbardziej właściwe. Przemiany te polegają na 
podnoszeniu poziomu wód w rezerwacie skutkiem zarastania 
mniejszych rowów a szczególnie wskutek budowania przez bobry 
tam. Następuje regeneracja torfowiska niskiego (miejscami 
przejściowego), jego flory, fauny i układu wodnego. 

Historię uŜytkowania i ochrony obszaru dzisiejszego 
rezerwatu przedstawiono w rozdziale 1.5. i 1.6.b., zbędne jest 
więc jej powtarzanie. Podobnie wcześniej ustosunkowano się, w 
rozdziale 1.5. i 1.6.b, do trafności delimitacji granic rezerwatu i 
celowości ich rozszerzenia na zachód, aŜ do zachodniej granicy 
Długiego Bagna za „Patelnią” i na południu poprzez włączenie 
zabagnionej doliny strugi z Ŝeremiami bobrów, olszynami i 
brzezinami bagiennymi i z licznymi stanowiskami storczyków. 
 

1.8. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu 
 
  a) Charakterystyka fizjograficzna 

 
Rezerwat połoŜony jest w mezoregionie Równiny 

Mazurskiej, w pobliŜu granicy z mezoregionem Pojezierza 
Olsztyńskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu 
przewaŜają równiny sandrowe, ale na pobliskim, południowym 
skłonie Pojezierza Olsztyńskiego teren jest bardziej 
urozmaicony, zbudowany z piasków i Ŝwirów akumulacji 
wodnolodowcowej, poprzecinanych ciągami wzgórz 
morenowych ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, fazy 
pomorskiej. NajbliŜsze z tych pasm to, odległe o ok. 5 km na 
Pn.-Zach., Jastrzębie Góry.  Rezerwat połoŜony jest na 
wysokości ok. 128 m n.p.m., a wypiętrzenie między oddz. 210 i 
242 osiąga 140 m n.p.m. Jak juŜ wspomniano obszar 
rezerwatu (jeszcze na początku XIX w.) pokrywały płytkie wody 
jeziora przepływowego. Prawdopodobnie, nawet gdyby nie 
przeprowadzono prac odwadniających, jezioro to uległoby 
eutrofizacji i zabagnieniu. Gdyby nie tzw. prace melioracyjne, w 
tym pogłębienie koryta rzeki Omulew, teren rezerwatu 
pozostawałby pod bezpośrednim oddziaływaniem jej wód 
(zwłaszcza roztopowych), a roślinność rezerwatu byłaby 
typową roślinnością zabagnionych dolin rzecznych. Ten układ 
podlega regeneracji, choć bez sztucznego spiętrzenia wód 
(mocno przekształconej pracami melioracyjnymi) rzeki Omulew 
trudno liczyć na  odtworzenie pierwotnego układu i 
bezpośredniego oddziaływania wód rzecznych na roślinność 
rezerwatu i na jej charakterystyczny ongiś układ strefowy. 
Klimat okolic rezerwatu omówiono w rozdziale 1.6.c. 
Prowincje biogeograficzne 

Według J.M. Matuszkiewicza (1993) rezerwat „Małga” 
połoŜony jest w następujących regionach geobotanicznych 
(podział hierarchiczny): 

Prowincja środkowoeuropejska 
F. Dział Północny Mazursko - Białoruski 
F.1. Kraina Mazurska 
F.1 a. Podkraina Zachodniomazurska 
F.1 a.2. Okręg Puszczy Napiwodzkiej 
F.1 a. 2 b. Podokręg Omulewsko - Muszacki 
 
Krajobraz rezerwatu i okolic zbliŜony jest do naturalnego, 

zaburzają go nieco nowe (sprzed 3 lat) zalesienia porolne 
przy Pn-Zach. granicy rezerwatu. Rezerwat bezpośrednio 
graniczy z rzeką Omulew, jest to więc zlewnia II rzędu rzeki 
Narew, stanowiącej bezpośredni dopływ Wisły w zlewisku 
Bałtyku. 
Gleby 

W rezerwacie „Małga” dominują gleby hydrogeniczne 
naleŜące do rzędu gleb bagiennych. Są to gleby torfowe 
torfowisk niskich, podścielone gytią wapienną i detrytusowo-
wapienną. Znaczny obszar, w środkowych częściach rezerwatu, 
zajmują gleby naleŜące do typu mułowych. Są to gleby gytiowe 
występujące na trzęsawiskach oraz gleby torfowo-mułowe 
tworzące się na tzw. mułowiskach. Wszystkie gleby znajdują się 

w fazie akumulacji z czynnym procesem torfotwórczym. Tego 
typu siedliska są obecnie rzadkie w Polsce i w pełni zasługują na 
ochronę. Niewielką powierzchnię na obrzeŜach rezerwatu 
zajmują gleby naleŜące do rzędu pobagiennych, typu gleb 
murszowych, podtypu gleb torfowo-murszowych. 

Otoczenie rezerwatu pokrywają gleby mineralne, 
naleŜące do rzędu gleb bielicoziemnych. Pierwotnie 
występujące, na obszarze tzw. „Patelni”, gleby rdzawe 
zostały zniszczone przez pojazdy wojskowe. Obecnie 
występują tu gleby mineralne bezwęglanowe słabo 
wykształcone. Są to gleby inicjalne luźne (regosole) oraz 
gleby słabo wykształcone, wytworzone ze skał luźnych 
(arenosole). Miejsca mniej przekształcone zajmują gleby 
rdzawe porolne. 

 
  b) Szczegółowy opis przedmiotu ochrony 

 
Fauna 

Głównym przedmiotem ochrony jest zamieszkująca 
rezerwat fauna, a zwłaszcza bardzo bogata ornitofauna. W 
trakcie prowadzonych obserwacji i badań w latach 1985-2000 
na terenie rezerwatu stwierdzono obecność 22 gatunków 
ssaków, 140 gatunków ptaków, 5 gatunków gadów, 6 
gatunków płazów i 44 gatunki motyli dziennych.  

Otoczone rozległymi lasami torfowiska i tereny bagienne, 
graniczące z otwartymi powierzchniami nieuŜytków, oddalone od 
siedzib ludzkich i uczęszczanych szlaków, są bardzo waŜną 
ostoją fauny. Rezerwat jest miejscem występowania wielu 
gatunków ptaków wodno-błotnych i drapieŜnych. Na uwagę 
zasługuje obecność 4 gatunków chruścieli, w tym rzadkiej 
zielonki i kropiatki, oraz 5 lęgowych gatunków siewkowych, co w 
przypadku Pojezierza Mazurskiego zdarza się nieczęsto. 
Rezerwat jest liczącą się w kraju i w regionie ostoją Ŝurawia (8 
par lęgowych, do 90 ptaków koczujących i do 1500 przelotnych). 
Do połowy lat 90 teren ten był jedną z waŜniejszych ostoi 
cietrzewia; obecnie kurak ten znalazł się tu na granicy wyginięcia. 
Ptaki drapieŜne reprezentowane są przez błotniaki - stawowego i 
popielatego; orlika krzykliwego, myszołowa, bielika i kobuza. 
Listę tę uzupełnia kilka gatunków zalatujących nieregularnie z 
sąsiedztwa, jak: krogulec, jastrząb, trzmielojad, pustułka, kanie - 
czarna i rdzawa. Bardzo długa jest lista ptaków wróblowych (11 
gatunków), związanych z torfowiskami i terenami podmokłymi, a 
najcenniejszym ich przedstawicielem jest wodniczka. Drugą 
grupą są ptaki związane z otwartymi nieuŜytkami i łąkami oraz 
skrajem lasu; naleŜą do nich: przepiórka, derkacz, lerka, 
świergotek polny, gąsiorek, srokosz, pokląskwa, krętogłów i 
dzięcioł zielony.  

Na terenie rezerwatu i na jego obrzeŜach stwierdzono 
obecność 9 gatunków ssaków drapieŜnych, wśród nich wilka i 
wydry. 

Bogata i zróŜnicowana jest fauna zwierząt bezkręgowych.  
Przedmiotem bardziej dokładnych badań w roku 2000 były 
tylko motyle dzienne i częściowo prostoskrzydłe, ale dla obu 
tych grup wykazano obecność gatunków rzadkich, 
zamieszkujących zarówno tereny podmokłe, jak i środowiska 
kserotermiczne.  

Rezerwat i tereny proponowane do ochrony z uwagi na 
wielką róŜnorodność biotopów charakteryzują się duŜym 
zróŜnicowaniem zamieszkującej jej fauny, co w pełni 
potwierdza słuszność objęcia tego terenu ochroną 
rezerwatową. 

 
  c) Ocena dynamiki procesów i zjawisk 

 
Jak juŜ wcześniej wspomniano, na przełomie XVIII i XIX 

w. większość powierzchni obecnego rezerwatu była płytkim 
jeziorem. Jezioro odwodniono zapewne w XIX w. celem 
stworzenia uŜytków zielonych. Wówczas obniŜono teŜ dno 
rzeki Omulew. Północna część obiektu była uŜytkowana jako 
łąki, natomiast na obrzeŜach części południowej pozyskiwano 
torf. Taki stan trwał do czasu likwidacji wsi Małga, tj. do 1953 
r. Następnie, skutkiem zarastania nieczyszczonych  rowów 
odwadniających i nieuŜytkowania łąk rozpoczął się powolny 
proces wtórnego zabagniania terenu, zahamowany ok. 1985 
r. poprzez wykopanie głębokiego rowu przez wojsko. Proces 
renaturalizacji obszarów bagiennych zdecydowanie 
przyspieszyły bobry, budując od 1991 r. tamy 
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powstrzymujące odpływ wody z rezerwatu. Na gruntach 
mineralnych (oddz. 643 j,k,o) powstały grupy i kępy 
samosiewów sosnowych. Generalnie jednak sukcesja leśna 
hamowana była przez biwakujące tu wojsko oraz pasącą się 
zwierzynę płową. W 1980 r. zalesiono sosną z domieszką 
świerka pododdział 643 o.  

Dynamikę zmian fauny, a zwłaszcza awifauny rezerwatu 
moŜna przedstawić dzięki obserwacjom prowadzonym tu od 
1985 r. (Szymkiewicz 1985, 1988, 1998; Szymkiewicz et al. 
1999).  

W okresie badawczym, obejmującym lata 1985-2000, 
omawiany teren opuściły łoś i piŜmak, a spośród ptaków (jako 
lęgowe): bocian biały, białorzytka i kuropatwa. Na granicy 
wyginięcia znalazł się cietrzew. W tym samym okresie obszar 
ten został zasiedlony przez bobry (początek lat 90-tych) i norkę 
amerykańską, a z ptaków - brodźca krwawodziobego i 
ponownie przez  wodniczkę. Wraz z postępującym 
uwodnieniem, spowodowanym działalnością bobrów, wzrosła 
znacznie liczebność następujących gatunków: krzyŜówka, 
cyraneczka, wodnik, zielonka, kropiatka, Ŝuraw, czajka, kszyk, 
samotnik, brzęczka, trzciniak i trzcinniczek. Jednocześnie teren 
ten stał się waŜną ostoją koczujących i nielęgowych bielików, a 
takŜe waŜnym Ŝerowiskiem kobuza i czapli siwej. Na 
niezmienionym poziomie utrzymuje się liczebność orlika 
krzykliwego i łabędzia oraz częstotliwość spotkań wilka. 

 
1.9. Ocena zagroŜeń i stanu naturalności przyrody 

 
Największym zagroŜeniem dla rezerwatu i tworzącego 

się w nim procesu renaturalizacji oraz sukcesji, tak flory jaki 
i fauny, byłoby odwodnienie terenu. Mogłoby ono nastąpić 
przez rozebranie tam bobrowych lub wycofanie się bobrów 
z tego terenu. Jest to raczej mało prawdopodobne, ale 
gdyby wystąpiło, naleŜałoby utrzymywać obecny poziom 
wody metodą sztucznych piętrzeń.  

Znacznie bardziej realnym zagroŜeniem dla wartości 
(zwłaszcza faunistycznych i krajobrazowych) rezerwatu 
byłoby zalesienie (sztuczne czy naturalne) przyległych 
gruntów, a szczególnie „Patelni”. Wiele gatunków zwierząt 
Ŝyjących w rezerwacie lub ściśle z nim związanych 
straciłoby teren stanowiący biotop lęgowy (świergotek 
polny, lerka, pokląskwa, srokosz, częściowo przepiórka, 
czajka i derkacz), miejsce toków (cietrzew), miejsce 
Ŝerowania i gromadzenia się (orlik krzykliwy, myszołów, 
błotniaki: stawowy i popielaty; bielik, Ŝuraw). Oznaczałoby 
to takŜe znaczne pogorszenie się warunków egzystencji 
szeregu cennych gatunków motyli (modraszek arion, 
skalnik semele, modraszek korydon) i prostoskrzydłych 
(trajkotka czerwona i siwoszek błękitny). Szansę bytu 
straciłyby teŜ gatunki roślinności kserotermicznej, tak 
istotne dla krajobrazu Równiny Mazurskiej i decydujące o 
występowaniu wielu gatunków zwierząt, zwłaszcza 
owadów. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia zachowania 
obecnych walorów krajobrazowych, gdzie otwarta, rozległa 
przestrzeń otoczona lasami i terenami podmokłymi tworzy 
układ o wielkich walorach estetycznych. 

Spośród innych zagroŜeń, jakie zaobserwowano w 
ostatnich latach, warto wymienić narastający w okresie 
wiosenno-letnim ruch turystyczny. Większość turystów 
przybywa tu samochodami bądź rowerami. Na szczęście 
są oni zainteresowani nie tyle samym rezerwatem, co 
wieŜą kościelną i ruinami byłej wsi Małga. Jednocześnie 
warto nadmienić, Ŝe penetrację rezerwatu (w tym przede 
wszystkim torfowisk) utrudnia wysoki stopień jego 
uwodnienia. W roku 2000 był on na tyle duŜy, Ŝe 
częściowo uniemoŜliwiał przeprowadzenie pełnej 
inwentaryzacji przyrodniczej. 

Marginalne znaczenie ma połów ryb siecią, prowadzony 
przez kłusowników na rzece Omulew na wysokości 
rezerwatu, poniewaŜ odbywa się to sporadycznie. Większym 
zagroŜeniem, zwłaszcza dla duŜych ssaków, jest 
wnykarstwo. Ulubionym miejscem stawiania wnyków przez 

kłusowników, docierających na teren rezerwatu z 
miejscowości Kot i Rekownica, są łozowiska pomiędzy 
Patelnią a rzeką Omulew oraz brzeziny przylegające do 
Patelni od północy i północnego wschodu. W miejscach tych, 
w trakcie prowadzonych badań, znaleziono kilkadziesiąt 
wnyków oraz kilka sztuk martwych zwierząt róŜnych 
gatunków (lis, jenot, dzik, jeleń - łania) we wnykach.  

Inne zagroŜenia są raczej mało istotne. Naturalność 
rezerwatu, mimo Ŝe podlegał on wielokrotnie ingerencjom 
człowieka, ocenić naleŜy wysoko i co waŜniejsze wyraźny 
jest proces wzrastania stopnia naturalności rezerwatu. 
 

1.10. Podział przestrzenny i opis biochor 
 

Podział przestrzenny obszarów leśnych otaczających 
rezerwat jest podziałem regularnym. Tworzą go linie 
gospodarcze (ostępowe), biegnące z północnego 
wschodu na południowy zachód, i linie oddziałowe, 
biegnące z południowego wschodu na północny zachód; 
miejscami podział przestrzenny oparty jest na drogach, 
ciekach wodnych lub granicach rodzajów uŜytkowania 
gruntów. Podobnie jest w rezerwacie, z tym, Ŝe tu główną 
rolę odgrywają cieki wodne (rzeka Omulew - wschodnia 
granica rezerwatu; rowy melioracyjne), granice między 
torfowiskiem a drzewostanami leśnymi. Powierzchnię 
rezerwatu tworzą głównie torfowiska niskie - grunty o 
glebach bagiennych; jedyne powierzchnie z glebami 
mineralnymi zajmują oddz. 210 j, k, o. 

Opisy taksacyjne i wskazania ochronne zestawiono w 
tabeli 3. 
 

1.11. Zasady ochrony i zadania konserwatorskie 
 
  a) Lista gatunków specjalnej troski 

Wykaz gatunków zwierząt specjalnej troski 
przedstawiono w zestawieniu (w operacie faunistycznym), 
prezentującym gatunki umieszczone na kartach: 
  - „Europejskiej czerwonej listy zwierząt i roślin 

zagroŜonych wyginięciem w skali światowej”, 
  - „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” (Głowaciński et all. 

1992, Głowaciński et al. w druku), 
  - „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagroŜonych w 

Polsce” (Głowaciński et al. 1992), 
  - „Listy gatunków zagroŜonych w skali europejskiej” (Dyrcz 

1989). 
Na terenie rezerwatu i obszarach proponowanych do 

ochrony (Patelnia i Długie Bagno) stwierdzono łącznie 34 
gatunki zwierząt specjalnej troski, w tym: 3 gatunki ssaków, 
22 gatunki ptaków, 1 gatunek gada i 8 gatunków owadów (7 
gatunków motyli dziennych i 1 prostoskrzydły). Lista obejmuje 
gatunki regularnie wykorzystujące rezerwat jako miejsce 
rozrodu, Ŝerowania, odpoczynku, czy teŜ te, dla których 
omawiany teren stanowi fragment ich rozległego rewiru (wilk, 
częściowo wydra).  

 
  b) Proponowane metody i środki ochrony 

Nie naleŜy ingerować w bieg procesów naturalnych na 
powierzchni o glebach organicznych. Działania ochronne 
ograniczyć jedynie do obserwacji obecności bobrów i ich 
budowli. W przypadku opuszczenia rezerwatu przez bobry 
(co jest mało prawdopodobne) naleŜy utrzymywać poziom 
wody na torfowisku poprzez konserwację (odtwarzanie) 
istniejących piętrzeń. Na gruntach mineralnych w oddz. 210 j, 
k naleŜy hamować sukcesję roślinności krzewiastej i 
drzewiastej (ochrona zachowawcza), a w kępach sosny 
dopuszcza się prowadzenie zimą cięć sanitarnych - usuwania 
drzew przygłuszonych (ze względu na ochronę sąsiednich 
drzewostanów sosnowych). W drzewostanie porolnym oddz. 
210 o, pochodzącym z odnowienia sztucznego, prowadzić 
czyszczenia późne i trzebieŜe. 

W sąsiedztwie rezerwatu naleŜałoby intensywnie 
redukować liczebność drapieŜników nie objętych ochroną 
gatunkową. 
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  c) Wnioski i propozycje dotyczące działań ochronnych 
- dwa razy w ciągu roku monitorować poziom wody w 

rowach i na torfowisku oraz obecność bobrów, 
- utrzymanie dotychczasowego stanu dróg; nie zaleca się 

odbudowy mostów, nawet prowizorycznych, na rzece 
Omulew w pobliŜu rezerwatu, 

- warto rozwaŜyć moŜliwość zmiany statusu drogi 
publicznej Puchałowo-Małga na drogę leśną 
(ograniczenie ruchu samochodowego), 

- kontrola łozowisk w okresie jesienno-zimowym celem 
ewentualnej likwidacji wnyków, 

- w związku z duŜymi walorami przyrodniczymi i 
krajobrazowymi Patelni i Długiego Bagna proponuje się 
włączenie tych terenów do rezerwatu, 

- w przypadku włączenia Patelni w granice rezerwatu lub 
uznania jej za otulinę naleŜy ograniczać proces sukcesji 
gatunków drzewiastych (sosny, brzozy i osiki) usuwając 
samosiewy (np. 40% co 3 lata) w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. 
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Tabele i ryciny wymienione w tekście planu ochrony znajdują się 
w operatach szczegółowych sporządzonych podczas 
wykonywania planu. 
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Załącznik Nr 15 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 

 
PLAN OCHRONY REZERWATU PRZYRODY „D ĘBY NAPIWODZKIE” 

 
SPIS TREŚCI 

Wstęp 
1.1. Podstawa prawna utworzenia rezerwatu 
1.2. Wykaz wykorzystanych materiałów i dokumentów 
1.3. Stan zbadania i wykorzystania rezerwatu 
1.4. Znaczenie rezerwatu w krajowym systemie ochrony 

przyrody 
1.5. Ogólny opis rezerwatu  

A. PołoŜenie rezerwatu 
B. Granice i otoczenie 
C. Stan środowiska 
D. Drogi i infrastruktura techniczna 
E. Rodzaj i typ rezerwatu 

1.6. Stan posiadania z tabelą działek własnościowych i 
rodzajów uŜytków 

1.7. Dotychczasowa ochrona i ocena wykonania 
poprzedniego planu ochrony 

1.8. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu 
A. Charakterystyka fizjograficzna 
B. Szczegółowy opis przedmiotów ochrony 
C. Charakterystyka florystyczna rezerwatu 
D. Analiza siedliskowo-glebowa i torfoznawcza 
E. Charakterystyka faunistyczna 
F. Dynamika procesów i zjawisk 

1.9. Ocena zagroŜeń i stanu naturalności przyrody 
1.10. Podział przestrzenny i opis biochor 
1.11. Zasady ochrony i zadania konserwatorskie 

A. Lista gatunków drzew i krzewów oraz preferencje 
względem nich 
B. Zadania konserwatorskie 
C. Zakres udostępniania rezerwatu 
D. Organizacja ochrony 
E. Ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

1.12. Piśmiennictwo 
 

Wstęp 
 

Obowiązek opracowania planów ochrony rezerwatów 
przyrody wynika z zapisu art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 16 
października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, 
poz. 492 z późn. zm.). W celu ujednolicenia postępowania 
przy opracowywaniu planów ochrony Główny Konserwator 
Przyrody w dniu 4 czerwca 1997 r. zatwierdził „Wytyczne 
sporządzania planów ochrony rezerwatów przyrody” oraz 
„Wytyczne wykonywania zabiegów ochronnych w róŜnych 
typach rezerwatów”. 

Niniejszy plan ochrony rezerwatu przyrody „Dęby 
Napiwodzkie” podporządkowany jest w/w wytycznym. 
 

1.1. Podstawa prawna utworzenia rezerwatu 
 

Rezerwat „Dęby Napiwodzkie” został utworzony na 
mocy zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i 
Zasobów Naturalnych z dnia 11 maja 1989 r. w sprawie 
uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 17, poz 120). 
Kopia tego aktu prawnego zamieszczona jest w 
załącznikach. PoniewaŜ zarządzenie dotyczy aŜ 10 
rezerwatów, aby udogodnić czytanie przepisów tekst 
odnoszący się właśnie do rezerwatu „Dęby Napiwodzkie” 
zaznaczono kolorem Ŝółtym. 

Celem ochrony jest zachowanie, ze względów 
naukowych i dydaktycznych, zbiorowisk o charakterze 
naturalnym - grądu, łęgu jesionowo-olszowego i boru 
mieszanego, występujących na wale ozowym. „Dęby 
Napiwodzkie” to rezerwat częściowy leśny, w którym 
głównym przedmiotem ochrony są naturalne fitocenozy 
oraz wiele starych pomnikowych dębów. Według 
klasyfikacji: Typy i podtypy rez. przyr. wg głównego 
przedmiotu ochrony - prof. E. Symonides (zał. Nr 11 do 
„Wytycznych sporządzania planów ochrony rezerwatów 
przyrody”) „Dęby Napiwodzkie” naleŜy określić jako 
rezerwat typu fitocenotycznego, podtypu zbiorowisk leśnych 
- 2.1. Fi. zl. Według zaś głównego typu środowiska (zał. Nr 
12) przedmiotowy rezerwat naleŜy do typu - Lasów i borów, 
podtypu lasów mieszanych nizinnych - 01. 3 L. lmn. 
 Cały obszar rezerwatu znajduje się w administracji 
Nadleśnictwa Jedwabno, podlegającego Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. 
 Niniejsze opracowanie jest pierwszym planem ochrony 
dla tego rezerwatu. Wcześniej, przed sporządzeniem 
wniosku o uznanie za rezerwat przyrody, wykonano 
„Charakterystykę przyrodniczą projektowanego rezerwatu 
Ostańce Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej”.  
 

1.2. Wykaz wykorzystanych materiałów i dokumentów 
  a) Biuro Urządzania i Geodezji Leśnej Oddział w 

Olsztynie - „Plan urządzenia lasów Nadleśnictwa 
Jedwabno na okres gospodarczy od 1.I.1996 r. do 
31.XII.2005 r.” 

  b) Chudyba H., Endler Z. 1985. Charakterystyka 
przyrodnicza projektowanego rezerwatu „Ostańce 
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej”. Ekspertyza Nr 
4/OCH/85, Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i 
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. 16 str. plus 1 tab., 
3 rys., 3 zdjęcia fot. 

  c) Dokumentacja geologiczna torfowisk Jedwabno. Biuro 
Projektów Wodno-Melioracyjnych. (wykonawca Jan 
Bernat), Warszawa, 1961. 84 str. plus 2 załączniki. 

  d) Notatki Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w 
Olsztynie i protokoły z kontroli rezerwatu. 

  e) Piskur P. 1997 - „Stan zdrowotny oraz plan ochrony 
rezerwatu przyrody „Dęby Napiwodzkie”. Maszynopis 
pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Ochrony 
Lasu i Ekologii SGGW w Warszawie. 66 str. 

 
1.3. Stan zbadania i wykorzystania rezerwatu 

 
W 1985 r. na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody w Olsztynie botanicy z olsztyńskiej ART. - doc. 
dr hab. Henryk Chudyba i dr Zbigniew Endler, wykonali 
ekspertyzę tego obiektu, który w 1991 r. nazwano „Dęby 
Napiwodzkie”. W ramach tego opracowania wykonano 20 
zdjęć fitosocjologicznych, opisano zespoły roślinne 
rezerwatu, zinwentaryzowano i pomierzono 65 
pomnikowych dębów, wykonano dwa profile glebowe i na 
ich podstawie scharakteryzowano gleby, przedstawiono 
wnioski wskazujące na celowość objęcia tego obszaru 
ochroną rezerwatową. 
 Rezerwat nie był miejscem intensywnych badań 
naukowych. Prowadzono tu jednak obserwacje 
przyrodnicze. Obserwacje prowadzili m. in.: Wojewódzki 
Konserwator Przyrody, Dział Przyrody Muzeum Warmii i 
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Mazur, członkowie Komitetu Ochrony Orłów, pracownicy 
Lasów Państwowych, a zwłaszcza Nadleśnictwa 
Jedwabno. Z obserwacji tych wiemy, Ŝe w rezerwacie 
często przebywa zwierzyna, zwłaszcza płowa, gniazdował 
tu rybołów. Gdy zimą 1992/93 r. wiatr strącił jego gniazdo 
w Pd.-Wsch. części rezerwatu wybudowano platformę 
gniazdową, która jednak nie została zajęta. W rezerwacie 
od co najmniej 1989 r. istnieje czynne gniazdo bociana 
czarnego. Na granicy rezerwatu obserwowano orlika 
krzykliwego. W 1991 r. przy południowej granicy 
rezerwatu znaleziono „latrynę” wilka (kał oddany 
kilkakrotnie w tym samym miejscu). W 1995 r. stwierdzono 
podtopienie olesu w Pn-Zach. części rezerwatu, skutkiem 
spiętrzenia wody rzeki Czarna przez dość duŜą tamę 
wybudowaną przez bobry na wysokości ½ długości oddz. 
335 a. W pobliŜu tamy znaleziono odchody wydry i ścięty 
przez bobry jałowiec (niewątpliwie tylko w celu ścierania 
zębów na jego twardym drewnie). Zaobserwowano takŜe 
występowanie na starych dębach dość rzadkiego grzyba - 
ozorka dębowego (Fistulina hepatica). 

W 1997 r. w Katedrze Ochrony Lasu Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod kierunkiem 
prof. dr hab. Andrzeja Grzywacza, Piotr Piskur wykonał 
pracę magisterską pod tytułem: „Stan zdrowotny oraz plan 
ochrony drzewostanów w rezerwacie przyrody Dęby 
Napiwodzkie”. W pracy tej szczególną uwagę poświęcono 
patogenom grzybowym i owadzim występującym na 
pomnikowych dębach (zinwentaryzowano 89 dębów w 
rezerwacie i dwa 20 m za jego wschodnią granicą). W tej 
pracy przedstawiono teŜ propozycję wykonania zabiegów 
leczniczych na pomnikowych dębach oraz prac 
trzebieŜowych w drzewostanach rezerwatowych. 
Opracowanie to, choć w tytule zawierało określenie „plan 
ochrony drzewostanów rezerwatu”, formalnie za plan 
ochrony rezerwatu nie zostało uznane. 

Granica rezerwatu połoŜona jest zaledwie 260 m na 
zachód od szosy Jedwabno-Nidzica. Ze względu na 
znaczną liczbę pomnikowych dębów, ich lokalizację w 
interesujących zespołach leśnych, usytuowanych na wale 
ozowym, w pobliŜu łąk często odwiedzanych przez 
zwierzynę płową i Ŝurawie, w pobliŜu rzeki penetrowanej 
przez bobry i wydry - jest to obiekt bardzo interesujący. 
Opisany został w kilku przewodnikach i folderach 
turystycznych (Dąbrowski, Polakowski, Wołos 1999; 
Dąbrowski (red.) 1999; Warmia i Mazury - przewodnik 
1993). Nie był jednak polecany i specjalnie udostępniany 
dla turystyki, ze względu na rygorystyczne przepisy ochrony 
gniazd rzadkich ptaków (w tym przypadku bociana 
czarnego a wcześniej takŜe rybołowa). Nie ustawiono teŜ 
(rozmyślnie i w uzgodnieniu z Woj. Konserwatorem 
Przyrody) znaków zakazu wstępu do rezerwatu. Liczba 
osób odwiedzających rezerwat „Dęby Napiwodzkie” w ciągu 
jednego roku szacowana jest na 40 osób. 
 

1.4. Znaczenie rezerwatu w krajowym systemie 
ochrony przyrody 
 

Powtarzając za Chudybą i Endlerem (1985) podkreślić 
naleŜy następujące aspekty mówiące o znaczeniu 
rezerwatu: 
  a) Jeszcze przed uznaniem za rezerwat przyrody obszar 

ten naleŜał do lasów grupy I jako las krajobrazowy. 
  b) Na terenie rezerwatu zachowały się, w mało 

zmienionej formie, zespoły roślinne przypominające 
walory pierwotnych puszcz porastających przed 
wiekami ziemie Pojezierza Olsztyńskiego. 

  c) Rezerwat wyróŜnia się szczególnie obecnością 98 
pomnikowych starych dębów, które stanowią cenny 
element naturalnego, pierwotnego układu drzewostanu 
zbiorowiska grądowego. 

  d) Na terenie rezerwatu rośnie 7 gatunków roślin 
chronionych, z których najistotniejsze znaczenie ma 
obecność lilii złotogłów. Ponadto gniazduje tu bocian 
czarny. Rezerwat odwiedzany jest teŜ przez orlika 
krzykliwego, bobry, wilki, wydry. 

  e) WaŜnym elementem uzupełniającym walory rezerwatu 
jest obecność w zbiorowisku grądowym gleb 
brunatnych właściwych, naleŜących do podtypu 
typowych, niezbyt często spotykanych obecnie pod 
lasami na terenie Pojezierza Olsztyńskiego. Gleby te 
mogą stanowić doskonały obiekt doświadczalny dla 
gleboznawstwa leśnego, 

  f) Istotnym elementem, godnym szczególnego 
podkreślenia, jest dobrze zachowany układ 
geomorfologiczny terenu, rzadko spotykany wał ozowy 
wraz z naturalnym zbiorowiskiem leśnym. 
Rezerwat ma istotne znaczenie w regionalnym 
systemie ochrony przyrody; w skali kraju znaczenie 
jego jest średnie. 
 
Wysoka potencjalnie wartość dydaktyczna i turystyczna 

nie jest wykorzystana z powodu rygorów obowiązujących w 
strefach ochronnych gniazd rzadkich ptaków. 
 

1.5. Ogólny opis rezerwatu: połoŜenie, granice, 
otoczenie i stan środowiska w rejonie rezerwatu, drogi, 
infrastruktura techniczna 
 

A. PołoŜenie rezerwatu 
 

Rezerwat „Dęby Napiwodzkie” w całości połoŜony jest 
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w gminie 
Jedwabno, wśród Lasów Napiwodzko-Ramuckich (wg R. 
Zaręby w Puszczy Nidzickiej), w Leśnictwie Nowy Las 
Nadleśnictwa Jedwabno, podlegającego Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Rezerwat 
płoŜony jest na Mazurach, na prawym brzegu rzeki Czarna, 
około 2 km na zachód od jej ujścia do rzeki Omulew, około 
1,6 km na południowy zachód od wsi Nowe Borowe i około 
4 km na północny zachód od wsi Kot. Współrzędne 
geograficzne tego rezerwatu są następujące: 20°39’07”-
20°40’00” długo ści geograficznej wschodniej i 53°30’00” - 
53°30’20” szeroko ści geograficznej północnej.  

Rezerwat leŜy w pobliŜu szosy asfaltowej: Jedwabno - 
Nidzica. Od szosy tej na zachód biegnie leśna droga 
gruntowa, która po 260 m osiąga północno-wschodni skraj 
rezerwatu, następnie biegnie niemal przez środek 
rezerwatu (prawie wzdłuŜ jego osi podłuŜnej) i po ok. 1,2 
km osiąga północno-zachodni naroŜnik rezerwatu, 
wybiegając na łąki, z którymi rezerwat graniczy od zachodu. 

Rezerwat połoŜony jest w odległości (w prostej linii) 
ok. 5 km na południowy zachód od siedziby gminy i 
nadleśnictwa w Jedwabnie oraz ok. 32 km (w prostej linii) 
na południowy wschód od siedziby Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Według podziału fizyczno-geograficznego (Kondracki 
1998) rezerwat usytuowany jest na:  
  - Obszarze Europy Wschodniej,  
  - Podobszarze NiŜu Wschodnioeuropejskiego, 
  - w Podprowincji Pojezierza Wschodniobałtyckiego, 
  - w Makroregionie Pojezierza Mazurskiego, 
  - w Mezoregionie Równina Mazurska (symbol w 

układzie dziesiętnym: 842.87). 
Według podziału przyrodniczo-leśnego (Trampler i in. 

1990) rezerwat leŜy w II Krainie Mazursko-Podlaskiej, w 
południowej części Dzielnicy 2 - Równina Mazurska, w 
Mezoregionie Równina Mazurska. 
Stosownie do podziału wg W. Szafera i B. Pawłowskiego 
(1972) rezerwat leŜy w: 
  - Dziale Bałtyckim,  
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  - Pododdziale: Pas Równin Pomorskich i Wysoczyzn 
Pomorskich, 

  - Krainie: Pojezierze Pomorskie, 
  - Okręgu geobotanicznym: Olsztyńskim. 

Według J.M. Matuszkiewicza (1993) rezerwat „Dęby 
Napiwodzkie” połoŜony jest w następujących regionach 
geobotanicznych (podział hierarchiczny): 

Prowincja środkowoeuropejska 
F. Dział Północny Mazursko - Białoruski 
F.1. Kraina Mazurska 
F.1 a. Podkraina Zachodniomazurska 
F.1 a.2. Okręg Puszczy Napiwodzkiej 
F.1 a. 2 b. Podokręg Omulewsko - Muszacki. 

 
B. Granice i otoczenie 

 
Rezerwat połoŜony jest w bezpośredniej zlewni rzeki 

Czarna - lewego dopływu Omulwi. Granice rezerwatu są 
dość wyraźne. Od północy rezerwat graniczy z 
nadrzecznymi torfowiskami niskimi (są to łąki wtórnie 
zabagnione skutkiem nieuŜytkowania). Od wschodu i od 
południa rezerwat graniczy z łąkami stanowiącymi 
własność rolników ze wsi Kot. W łąki te wcinają się, w 
trzech miejscach, wąskie pasy uŜytków zielonych, 
będących w administracji Nadleśnictwa Jedwabno i w 
jednym miejscu, połoŜony (jak i w/w uŜytki zielone) poza 
rezerwatem, 85 letni drzewostan olchowo-dębowy 
naleŜący do Lasów Państwowych. Od zachodu do 
rezerwatu przylegają prywatne łąki mieszkańców wsi Kot. 
Łąki uŜytkowane są coraz bardziej ekstensywnie; nie 
zagraŜa to interesom ochrony rezerwatu. Zabagnienia 
powstałe między chronionymi drzewostanami a Czarną 
godne są włączenia do rezerwatu 

Większość drzewostanów rezerwatu (wszystkie oprócz 
olesów) rośnie na wyodrębnionym fizjograficznie wale 
ozowym ciągnącym się południkowo.  

Wał ozowy otoczony jest obniŜeniami z licznymi 
rowami odwadniającymi. Wyniesienie wału nad otaczający 
teren jest niewielkie. Podstawa wału znajduje się na 
wysokości 129,3 m, a najwyŜsze wyniesienie znajduje się 
na wysokości 143 m n.p.m. W ujęciu geomorfologicznym 
jest to oz subglacjalny (Chudyba, Endler 1985). Obszar 
ten ukształtowany został pomiędzy II a III fazą 
zlodowacenia bałtyckiego, stadium pomorskiego. 
Dominuje tu krajobraz sandrowy z udziałem 
dennomorenowego (Chudyba, Endler 1985). 
 

C. Stan środowiska 
 

Rezerwat usytuowany jest wewnątrz duŜego 
kompleksu leśnego zwanego ongiś Puszczą Patrąk (lub 
Patrąg) obecnie Lasami Napiwodzko-Ramuckimi (lub 
Puszczą Nidzicką), z dala od ośrodków przemysłowych. 
NajbliŜsze małe wioski leŜą w odległości 1,6 km - Nowe 
Borowe i 4 km - Kot. NajbliŜsze miasta to Pasym - 18 km, 
Szczytno i Nidzica - po 22 km ( w prostej linii). Szosa 
Szczytno - Jedwabno - Nidzica przebiega w odległości 
260 m od granicy rezerwatu. Z powyŜszego wynika, Ŝe 
lokalne zagroŜenia są mało istotne. 

Klimat okolicy naleŜy do klimatów pojeziernych 
(Romer 1949), wyodrębniony w osobny region klimatyczny 
Pojezierza Mazurskiego. Charakteryzuje się on 
występowaniem cech klimatu atlantyckiego i 
kontynentalnego. Opady półrocza letniego od kwietnia do 
września wynoszą 63,5% opadów rocznych, co świadczy 
o duŜym wpływie klimatu kontynentalnego. Cechą 
charakterystyczną jest duŜa wilgotność powietrza - ok. 
82% oraz częste okresy suszy na początku okresu 
wegetacyjnego - w kwietniu i maju. Okres wegetacyjny 
trwa tu ok. 200 dni w roku. W okresie tym często 

występują przymrozki wczesne (początek września) i 
przymrozki późne (w maju, a nawet na początku i czasem 
ok. połowy czerwca). Panujące wiatry wieją głównie z 
zachodu, czasem powodując wywroty i złomy w 
drzewostanach.  

Poziom wód gruntowych w drzewostanach 
Nadleśnictwa Jedwabno określono przeciętnie jako 
korzystny; około 60 % drzewostanów z poziomem wody 
gruntowej od 2 do 5 m.  

Na terenie Nadleśnictwa Jedwabno zlokalizowano sieć 
stałych powierzchni obserwacyjnych monitoringu 
biologicznego I rzędu słuŜących do rejestracji stanu 
zdrowotnego drzewostanów na podstawie szacowania 
cech morfologicznych u wybranych drzew wg metodyki 
wypracowanej przez IBL.  

W wyniku przeprowadzonej oceny drzew na 
powierzchniach rozpoznawczych w 1995 r. nie 
stwierdzono ubytku aparatu asymilacyjnego, wyraźnych 
zahamowań przyrostu pędu wierzchołkowego i pędów 
bocznych. Przeciętny wskaźnik uszkodzeń nie przekraczał 
0,50. W związku z powyŜszym lasy Nadleśnictwa 
Jedwabno zaliczono do 0 (zerowej) strefy zagroŜenia 
przemysłowego (imisja - SO2 wynosi 2,546 mg/m2/dobę a 
NO3 0,11 mg/m2/dobę (BULiGL 1996). W pobliŜu 
rezerwatu nie ma źródeł emisji do atmosfery, nie ma teŜ 
wyrobisk, studni, wysypisk odpadów i śmieci.  

Całość terenu Nadleśnictwa Jedwabno zaliczono do II 
kategorii zagroŜenia poŜarowego, co oznacza średnie 
zagroŜenie poŜarowe lasu. 
 

D. Drogi i infrastruktura techniczna 
 
Przez rezerwat, niemal po osi długości wału ozowego, 

przebiega leśna droga gruntowa o szerokości 3 m. 
Biegnie ona od połoŜonej 260 m na wschód od rezerwatu 
szosy asfaltowej, do łąk leŜących przy zachodniej granicy 
rezerwatu. Od tej drogi, u jej styku z zachodnią granicą 
rezerwatu, na wschód, aŜ do linii oddziałowej, po granicy 
olesu (oddz. 335 b) i sośniny (oddz. 335 c) biegnie inna 
gruntowa droga leśna. W środkowej części oddz. 335, od 
południowo-wschodniego krańca poddz. f  na wschód, do 
głównej drogi rezerwatu biegnie ślad starej drogi 
gruntowej. Obecnie stan tych dróg jest dość dobry i nie 
wymagają one remontu. W przyszłości, w razie potrzeby, 
moŜna dopuścić remont dróg przy uŜyciu Ŝwiru. 

Między oddz. 334 i 335 biegnie linia oddziałowa 
szerokości 4 m. W północnej części zarastają ją krzewy 
leszczyny. Linię tę naleŜy oczyścić z krzewów, co ułatwi 
orientację w terenie w przypadku prowadzenia prac 
badawczych w rezerwacie.  
 

E. Rodzaj i typ rezerwatu 
 

Rezerwat „Dęby Napiwodzkie” naleŜy do rodzaju 
rezerwatów leśnych objętych ochroną częściową; 
głównym przedmiotem ochrony są tu naturalne fitocenozy 
leśne oraz stare, pomnikowe dęby. 

Według głównego przedmiotu ochrony rezerwat „Dęby 
Napiwodzkie” naleŜy do typu rezerwatów 
Fitocenotycznych, podtypu Zbiorowisk leśnych (symbol 
2.1. Fi. zl.) 

Według głównego typu środowiska rezerwat naleŜy 
zaliczyć do typu Lasów i borów, podtypu Lasów 
mieszanych nizinnych (symbol 01. 3. L. lmn). 
 

1.6. Stan posiadania z tabelą działek własnościowych i 
rodzajów uŜytków 
 

Rezerwat „Dęby Napiwodzkie” wg stanu z dnia objęcia 
ochroną (zarządzenie MOSiZN z dnia 11 maja 1989 r.) 
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obejmował oddziały lasu 334 a-h,j, 335 a-l; powierzchnię jego 
wyliczono wówczas na 37,11 ha i taka figuruje w zarządzeniu 
o utworzeniu rezerwatu. Obecnie przy nie zmienionych 
granicach (ani numerach oddziałów) rezerwatu, zmianie 
uległy oznaczenia pododdziałów. Wg obecnych  
(obowiązujących od 1 I 1996 r.) oznaczeniach, w skład 
rezerwatu (przy nie zmienionych granicach) wchodzą 
oddziały: 334 b-h, k, 335 b-h Leśnictwa Nowy Las w 
Nadleśnictwie Jedwabno. Powierzchnia rezerwatu wynosi 
równieŜ 37,11 ha, w tym 37,11 ha powierzchni leśnej, z 
czego 0,68 ha łącznie zajmują drogi leśne i linia oddziałowa.  

Cała powierzchnia rezerwatu stanowi własność 
Skarbu Państwa i znajduje się w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Bezpośrednim 
zarządcą rezerwatu jest Nadleśnictwo Jedwabno, 
podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Olsztynie. Zestawienie powierzchni wg numerów działek 
geodezyjnych - oddziałów, z uwzględnieniem 
pododdziałów oraz rodzajów uŜytkowania przedstawia 
poniŜszy rejestr powierzchniowy wykonany na podstawie 
mapy w skali 1:5000 oraz opisów taksacyjnych z planu 
urządzenia N-ctwa. 
 
Tabela 1. Rejestr powierzchniowy rezerwatu „Dęby 
Napiwodzkie” 
 

Powierzchnia leśna w ha 
związana z gospodarką leśną Oddz. 

poddz. zalesiona niezalesiona 
drogi leśne 

linie 
oddz. Razem 

Pow. 
nieleśna w 

ha 
Bagno 

Ogółem 
6+7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Województwo Warmińsko-Mazurskie, Gm Jedwabno, Obr. ewid. Kot, L-ctwo Nowy Las 
334 b 2,44    2,44  2,44 
334 c 1,54    1,54  1,54 
334 d 1,22    1,22  1,22 
334 f 2,28    2,28  2,28 
334 g 7,01    7,01  7,01 
334 h 1,00    1,00  1,00 
334 k 2,01    2,01  2,01 

droga w rez.  0,20   0,20  0,20 
Razem 17,50 0,20   17,70  17,70 
335 a -       
335 b 2,22    2,22  2,22 
335 c 3,49    3,49  3,39 
335 d 4,57    4,57  4,57 
335 f 1,01    1,01  1,01 
335 g 5,86    5,86  5,86 
335 h 1,78    1,78  1,78 

drogi w rez.   0,22  0,22  0,22 
linie w rez.    0,26 0,26  0,26 

Razem 18,93  0,22 0,26 19,41 - 19,41 
Ogółem w 

rez. 
36,43  0,42 0,26 37,11  37,11 

 
1.7. Dotychczasowa ochrona i ocena wykonania 

poprzedniego planu ochrony 
 

„Dęby Napiwodzkie” nie posiadały dotychczas planu 
ochrony, posiadały zaś charakterystykę przyrodniczą, 
wykonaną w 1985 r. jako materiał do wniosku o uznanie za 
rezerwat przyrody. Mimo, Ŝe autorzy charakterystyki 
przyrodniczej piszą, Ŝe w obiekcie tym „zachowały się 
walory pierwotnych puszcz porastających przed wiekami 
ziemie Pojezierza Olsztyńskiego” trzeba powiedzieć, Ŝe 
drzewostany wchodzące w skład rezerwatu były wcześniej 
uŜytkowane. Autorzy  „Planu Urządzenia Nadleśnictwa 
Jedwabno” (BULiGL 1996 r.) w opisach taksacyjnych piszą 
nawet, Ŝe wszystkie drzewostany, oprócz oddz. 335 d, 
pochodzą z odnowienia sztucznego. Zapewne uwaga o 
pochodzeniu z odnowień sztucznych większości 
drzewostanów obecnego rezerwatu jest słuszna, 
potwierdza to występowanie buka poza zasięgiem i 
drzewostanu z 80 % udziałem sosny (Lśw w oddz. 335 c). 
Wydaje się jednak, Ŝe niektóre fragmenty olszyn pochodzą 
z odnowień naturalnych. Na siedliskach grądowych zaś 
fragmenty z klonem, a zwłaszcza z grabem w I i II piętrze 
(oddz. 335 g), pochodzą raczej z samosiewu. 

W czasie składania wniosku o uznanie za rezerwat 
przyrody w oddz. 335 d (wg obecnego oznakowania 
pododdziałów), zwłaszcza w jego części środkowej, rosło 
jeszcze sporo, ponad 100-letnich osik, większość z nich 
obumarła i wywróciła się. Przerzedzony starodrzew w 
oddz. 335 d nie mógł doczekać się młodego pokolenia 
poniewaŜ wszystkie siewki zgryzane były i wydeptywane 
przez liczną tu zwierzynę płową. Wcześniej zresztą dziki 
wybierały większość opadłych Ŝołędzi. W tej sytuacji luki w 
starodrzewie wypełniła leszczyna. 

Pod koniec lat 80. grupy Ŝołnierzy z WSUiE w Olsztynie 
w ramach „czynu na rzecz ochrony przyrody” usuwały kępy 
leszczyn z północnej części oddz. 335 d, aby przygotować 
teren pod wprowadzenie dębowych podsadzeń 
produkcyjnych. Powierzchnię odsłonięto z gęstych 
podszytów leszczynowych. Skutkiem tych prac bocian 
czarny, o którego gnieździe wówczas nie wiedziano, 
przeniósł się ze środkowej do południowej części 
rezerwatu. Choć do dziś leszczyna nie wykazuje ponownej 
ekspansji na miejsca, z których ją wyrugowano, nie widać 
tu odnowień naturalnych (poza grupami grabów i klonów), 
rosną zaś młode świerki, posadzone ok. 1996 r. bez 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. 
Rosną one w północnej części poddz. 335 d na niewielkiej 
powierzchni (ok. 0,10 ha) w pobliŜu drogi. Przed 
zgryzaniem zabezpieczane były pakułami. Na przełomie 
1999/2000 r. w drzewostanie usunięto wywroty świerkowe, 
wykonano teŜ delikatną trzebieŜ w oddz. 334 g oraz 335 g. 
Najstarsze, 300-350 letnie dęby powoli obumierają, martwe 
sztuki tych pomnikowych okazów pozostawione są (od 
czasu utworzenia rezerwatu) na pniu.  

Generalnie moŜna stwierdzić, Ŝe rezerwat jest w 
dobrym stanie, nie stracił swych wcześniejszych walorów 
(oprócz opuszczenia rezerwatu przez rybołowa). Granice 
rezerwatu wyznaczono trafnie. Obecnie nadarza się 
okazja do skorygowania granic, gdyŜ nadrzeczne 
torfowisko niskie (od dawna nieuŜytkowane łąki) w oddz. 
334 g (4,82 ha powierzchni) i 335 a (1,22 ha) znajdują się 
obecnie w administracji Nadleśnictwa i powinny być 
włączone do rezerwatu.  
 

1.8. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu 
 

A. Charakterystyka fizjograficzna 
 

Rezerwat połoŜony jest w mezoregionie Równina 
Mazurska, w pobliŜu granicy z Pojezierzem Olsztyńskim. 
Na pobliskim, południowym skłonie Pojezierza 
Olsztyńskiego teren jest bardzo urozmaicony, zbudowany 
z piasków i Ŝwirów akumulacji wodnolodowcowej, 
poprzecinanych ciągami wzgórz morenowych ostatniego 
zlodowacenia bałtyckiego, fazy pomorskiej. NajbliŜsze z 
tych pasm to, odległe o około 4 km na południe Jastrzębie 
Góry, najwyŜszy punkt 185 m n.p.m., następne - 10 km na 
południe Złote Góry (229 m n.p.m.). 

Główną część rezerwatu stanowi wał ozowy ciągnący się 
południkowo, graniczący od północy z doliną rzeki Czarna, 
będącej lewym dopływem rzeki Omulew. Łąki otaczające wał 
ozowy od wschodu, południa i zachodu równieŜ stanowią 
dolinę Czarnej. Podstawa wału ozowego znajduje się na 
wysokości 129,3 m, a najwyŜsze wyniesienie osiąga 143 m 
n.p.m. W ujęciu geomorfologicznym jest to oz subglacjalny 
(Chudyba, Endler 1985).  

NajbliŜsze jeziora to Omulew połoŜone ok. 4 km na 
zachód i DłuŜek ok. 4 km na północ od rezerwatu. 
 

B. Szczegółowy opis przedmiotów ochrony 
 

Przedmiotami ochrony rezerwatu „Dęby Napiwodzkie” 
wg zarządzenia (o uznaniu za rezerwat przyrody) są leśne 
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zbiorowiska: grądu, łęgu jesionowo-olszowego i boru 
mieszanego oraz stare (300-350 letnie) dęby występujące 
na wale ozowym. 

Na terenie rezerwatu występuje kilka siedlisk. Największą 
część zajmuje las liściasty grądowy Stellario-Carpinetum, na 
obszarze którego występują pomnikowe dęby, a takŜe 
imponujących rozmiarów, ok. 200 letnie, sosny. W północno-
zachodniej części rezerwatu (oddz. 335 c) występuje 
antropogeniczny, dość zniekształcony bór mieszany Pino-
Quercetum na Ŝyznym siedlisku lasu świeŜego (Lśw). 
Północny pas drzewostanów (od Pn-Wsch. do Pn-Zach.), w 
obniŜeniu, zajmuje łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum z 
olszami w wieku od 45 do 95 lat. Niewielkie płaty z 
drzewostanem olszowym w zespole Circaeo - Alnetum 
występują teŜ na południowym obrzeŜu rezerwatu. Między 
lasem łęgowym a rzeką Czarna (poza północną granicą 
rezerwatu) znajduje się torfowisko niskie godne włączenia do 
rezerwatu. Występuje tam oles porzeczkowy Ribo nigri-
Alnetum, zakrzaczenia wierzbowe Salicetum pentandro-
cinereae oraz niewielkie powierzchnie szuwaru manny 
mielec Glycerietum maximae i turzycowisk turzycy prosowej 
Caricetum paniculatae. 

Bardzo istotną wartość rezerwatu stanowią liczne 
pomnikowe 300-350 letnie dęby i ok. 200 letnie sosny. Ich 
wymiary i krótką charakterystykę przedstawia poniŜsze 
zestawienie. Numery drzew odpowiadają ich numerom na 
szkicu (ryc.2). Uwaga - pierwsze dwa dęby (Nr 1-2) rosną 
poza rezerwatem, przy drodze leśnej wiodącej od szosy, 
poprzez młody drzewostan sosnowy i łąkę, do rezerwatu. 
Dęby te rosną na wschodniej granicy łąki przed 
rezerwatem. Tworzą jakby bramę do rezerwatu. Jeden z 
tych pomnikowych dębów niestety obumarł. 
 
Tabela 2. Wykaz dębów 
 

Nr 
drzewa 

Obwód 
d1,3 
(cm) 

Uwagi (stan zdrowotny przedstawiono w 7 stopniowej skali: 
b.db, db, dość db, słaby, zły, martwy) 

1 340 martwy 
2 397 stan dość dobry 15% suszu w koronie 

3 437 
stan dość dobry, ok. 25% suszu w koronie, wys. ok. 30 m, guz u odziomka, 
od wys. 13 m rozwidlenie na dwa przewodniki, tu duŜa dziupla po 
odłamanym konarze 

4 370 stan db, 15% suszu  
5 437 stan dość db, 20% suszu 
6 416 stan słaby, 35% suszu, korona mocno przerzedzona 

7 485 
stan dość db, 15% suszu, korona dobrze rozwinięta, u odziomka 2 duŜe 
guzy, jeden intensywnie penetrowany przez owady (ksylofagi) 

8 322 stan śr., 35% suszu 

9 312 
stan śr., 30% suszu, w korzeniach nory tchórza lub norki, obok 30 szt. 
Lilium martagon 

10 455 stan db., 15% suszu, w części odziomkowej kolonia mrówek 
11 470 stan db, 15% suszu, w korzeniach nora (tchórza?) 
12 344 stan słaby, 50% suszu, złamany na wys. 18 m , tam zgnilizna brunatna 
13 433 stan db, 20% suszu, wys. ok. 33 m, obok ok. 20 szt. Lilium martagon 
14 342 stan dość db, 30% suszu, 2 guzy na wys. 3,5-4 m 

15 420 
stan dość db, 20% suszu, złamany na wys. ok. 20 m, w korzeniach nora 
lisa 

16 300 stan db, 25% suszu 

17 380 
stan db, 10% suszu, na wys. 14 m rozwidlenie na dwa przewodniki i duŜa 
dziupla 

18 342 stan db, 20% suszu, na wys. 7 m narośl - guz 

19 508 
stan dość db, 25% suszu, od 16 m trzy przewodniki, na głównym duŜa 
martwica boczna dł. 4, szer. 1 m 

20 417 stan db, 20% suszu, na wys. 17 m kikut po odłamanym konarze 

21 373 
stan db, 15% suszu, u odziomka malowniczy Ŝywy „pasierb” (gałąź 
rosnąca niemal równolegle do pnia) 

22 50 
stan db, 20% suszu głównie w dolnej części korony, w korzeniach spore 
nory (lisa, jenota lub borsuka) 

23 321 
martwy, w odziomku mrowisko. 30 m na Pd-Zach od dębu rośnie młody 
jarząb mączny wys. 1 m 

24 367 stan słaby, korona przerzedzona 35% suszu, wys. 28 m 

25 473 
stan dość db, korona rzadka, 30% suszu, w tym dwa grube kikuty 1 i 4 m 
długości, w części odziomkowej ślady po owocnikach huby siarkowej i 
ubytek (dziupla) ukazujący wypróchniałe wnętrze ze zgnilizną brunatną 

26 368 stan słaby, korona przerzedzona, 25% suszu, wys. 34 m 

27 384 
stan dość db, od wys. 17 m dwa przewodniki na jenym z nich od Pd duŜa 
martwica boczna dług. 4 m i szer. do 1,5 m 

28 360 
stan dość db, 25% suszu, na wys. 19 m na kikucie (po konarze) 2 płaskie 
owocniki huby 

29 417 
stan db, 25% suszu, w koronie gniazdo orlika (nieczynne). Wokół pnia 
bardzo licznie rosną pokrzywy (co wskazuje, Ŝe gniazdo bywało zajęte 
przez ptaki) 

30 422 stan dość db, 30% suszu, wys. ok. 32 m 

31 396 
stan dość db, 30% suszu, od Pd stara listwa mrozowa dł. 5 m, od Pd 
(pokryta korą) martwica boczna 2,5m x 0,7 m 

32 403 
stan dość db, korona gęsta, 20% suszu, od Zach. ubytek kominowy o 
wąskim otworze dł. 1,5 m 

33 428 stan db, 20% suszu 

34 470 
stan db, korona gęsta, 20% suszu, w koronie czynne gniazdo bociana 
czarnego 

35 448 stan dość db, 25% suszu 

36 347 
stan słaby, 30% suszu, na wys. 23 m martwica boczna dł. 4 m szer. 1-1,5 
m 

37 460 stan db, gęsta korona, 15% suszu 

38 446 
stan db, 15% suszu, u odziomka martwica boczna 2m x 5-15 cm po listwie 
mrozowej 

39 323 stan dość db, 20% suszu, korona przerzedzona 
40 330 martwy 
41 366 stan słaby, 40% suszu, 2 owocniki huby ogniowej i 1 gmatwka dębowego 
42 356 stan db, 20% suszu, na wys.11 m kikut po odłamanym konarze 
43 384 stan słaby, korona przerzedzona, 40% suszu, 4 guzy na wys. 4-13 m 
44 325 martwy 
45 432 stan dość db, 35% suszu 
46 310 stan dość db, 20% suszu 
47 412 stan dość db, korona gęsta, 15 % suszu, w odziomku dziupla 170x40 cm 
48 220 stan dość db, 20% suszu 
49 388 stan db, 10% suszu 
50 308 stan db, 10% suszu 

51 431 
stan b.db, 10% suszu, od Pn narośl kalusowa na korzeniu, od Wsch w 
korzeniach nora 

52 362 stan db, 15% suszu 
53 390 stan słaby, korona przerzedzona, 35% suszu 

54 377 
stan słaby, korona przerzedzona, 35% suszu, od Pn na wys. 1-5 m listwa 
mrozowa 

55 364 stan dość db, 25% suszu 
56 352 stan dość db, 25% suszu (obok świerk 260 cm) 
57 323 stan db, 15% suszu 
58 253 stan słaby, 40% suszu, korona przerzedzona 
59 357 stan db, 15%, u odziomka trociny z Ŝerowiska owadów 
60 396 stan dość db, 30% suszu, korona rzadka 
61 348 martwy, złamany na wys. 17 m 
62 395 stan słaby, 20% suszu, korona przerzedzona 

63 330 
stan słaby, 20% suszu, korona przerzedzona, od Pn na wys. 1,3-5 m 
martwica 3,7x0,5 m 

64 353 
stan słaby, 20% suszu, korona przerzedzona, od Zach. pod korą martwica 
boczna 

65 290 stan słaby, 15% suszu, 2 huby ogniowe 
66 375 stan db, 20% suszu, korona gęsta, od Pn listwa mrozowa do 5 m wys. 
67 332 stan dość db, 20% suszu 
68 325 stan dość db, 20% suszu 

69 407 
stan zły, pień złamany na wys. 18 m, do wys 8 m martwica boczna na 50% 
obwodu 

70 313 stan słaby, 35% suszu, korona przerzedzona 
71 353 stan dość db, 15% suszu 
72 358 martwy, z resztką liści 
73 378 martwy 

74 384 
stan db, 25% suszu, korona gęsta, na wys. 2 m od Pd huba ogniowa i 
mała dziupla 

75 308 stan db, 20% suszu, korona gęsta 

76 337 
stan db, 20% suszu, korona gęsta, u odziomka mrowisko z nawisem 
kalusowym 

77 376 
stan db, 15% suszu, korona gęsta, na wys. 15-17 m dwie martwice boczne 
30 na 5 cm i 60 na 20 cm 

78 395 stan db, 15% suszu, korona gęsta 
79 407 stan db, 15% suszu, korona gęsta 
80 351 stan słaby, 40% suszu, korona bardzo rzadka 
81 412 martwy 
82 468 stan dość db, 25% suszu, korona przerzedzona, na wys. 3 m guz 
83 445 stan dość db, 30% suszu, korona przerzedzona 
84 430 martwy 
85 435 stan db, 20% suszu, korona gęsta 
86 392 stan db, 10% suszu, od Pn guz; obok drzewa system nor lisa lub borsuka 
87 295 stan średni, 30% suszu 
88 320 martwy 
89 340 stan db, 15% suszu, korona gęsta 
90 372 stan słaby, 35% suszu 
91 421 stan db, 15% suszu 
92 323 stan dość db, 20% suszu 
93 560 stan db (najgrubszy dąb w rezerwacie) 
94 420 martwy, złamany na wys. 1,5 m 
95 422 stan db, 10% suszu 
96 367 stan słaby, 50% suszu 
97 340 stan db, 15% suszu 
98 343 stan db, 15% suszu 

 
Spośród w/w dębów, dwa rosną 30 m na wschód od 

rezerwatu. Jeden z nich jest martwy, stan drugiego 
oceniono jako dość dobry. Wśród 96 dębów znajdujących 
się w rezerwacie, 10 jest martwych. Stan pozostałych 
oceniono następująco: bardzo dobry - 1 szt., dobry - 36, 
dość dobry - 27, średni - 3, słaby - 18, zły - 1. Dwa dęby 
osiągnęły obwód przekraczający 500 cm (508 i 560 cm), 
28 dębów miało obwód mieszczący się w przedziale 400-
499 cm, 3 dęby w przedziale 200-299 cm, obwody 
pozostałych mieściły się w przedziale 300-399 cm. 
Obwody mierzono taśmą metalową (dł. 5 m), na 
wysokości pierśnicy tj. 1,3 m od ziemi. 
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Tabela 3. Wykaz grubszych sosen w wieku od 180 do 200 lat 
Nr 

drzewa 
Obwód d1,3 

(cm) 
Uwagi 

1 260 + 214 dwa pnie - stan db 
2 254 stan db 
3 268 stan db, w koronie „czarcia miotła” 
4 250 stan db 
5 250 stan db 
6 214 stan db 
7 260 stan db 
8 220 stan db 
9 250 stan db 
10 281 stan db, na wys. 1 m ślady Ŝywicowania 

 
C. Charakterystyka florystyczna rezerwatu 

Metodyka pracy 
W celu charakterystyki szaty roślinnej wykonano 12 zdjęć 

fitosocjologicznych powszechnie stosowaną metodą Braun-
Blanqueta (Szata roślinna Polski, 1977). Lokalizację zdjęć 
przedstawia rysunek 1. Zdjęcia te zestawiono w 2 tabelach 
analitycznych (Tab. 4 i 5). Klasyfikację i nazewnictwo zespołów 
roślinnych oparto głównie na opracowaniu Matuszkiewicza (1982) 
oraz W. Matuszkiewicza i J.M. Matuszkiewicza (1996). Spisywano 
teŜ wszystkie spotkane w terenie gatunki roślin naczyniowych. 
Nazwy gatunkowe roślin naczyniowych podano według Mirka i in. 
(1995), a nazwy gatunkowe mchów według Ochyry i in. (1992). 
Zestawienie Nr 1 podaje listę wszystkich dotychczas (łącznie z 
inwentaryzacją w roku 2000) stwierdzonych gatunków roślin w 
rezerwacie „Dęby Napiwodzkie” i na terenie proponowanym do 
włączenia do rezerwatu, a Zestawienie Nr 2 podaje listę gatunków 
roślin stwierdzonych zarówno w rezerwacie jak i na terenie 
połoŜonym nad rzeką Czarną w czasie inwentaryzacji wykonanej w 
roku 2000. W tabelach 6 i 7 podano waloryzację gatunków roślin 
pod kątem ochrony przyrody. Oprócz gatunków pod ochroną 
(Polakowski, 1995) i zagroŜonych gatunków flory torfowisk 
(Jasnowska, Jasnowski, 1977), wyróŜniono w tych tabelach grupę 
gatunków „rzadszych”, które moŜna traktować jako „gatunki 
specjalnej troski”. Wybór gatunków do tej grupy oparto między 
innymi na listach regionalnych dotyczących terenu Polski 
Środkowej (Jakubowska-Gabara, Kucharski, 1999) oraz Pomorza 
Zachodniego i Wielkopolski (śukowski, Jackowiak, 1995), gdyŜ 
brak jest listy gatunków rzadkich dla Polski północno-wschodniej. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe niektóre gatunki podane w tabeli 7 (kozłek 
dwupienny Valeriana dioica, trzcinnik prosty Calamagrostis stricta, 
wierzba rokita Salix rosmarinifolia) nie są rzadkie ani teŜ zagroŜone 
w naszym regionie, lecz mogą stopniowo zanikać w miarę 
przekształcania terenów. 
 
Ogólna charakterystyka flory  

Dotychczas w rezerwacie „Dęby Napiwodzkie” stwierdzono 
występowanie 10 gatunków grzybów - patogenów drzew 
(Zestawienie Nr 1). Dane te pochodzą z pracy Piskura (1997). 
Badania przeprowadzone przez Chudybę i Endlera (1985) 
wykazały obecność w rezerwacie 106 gatunków roślin 
naczyniowych i 15 gatunków mszaków. Przeprowadzona w roku 
2000 inwentaryzacja koncentrowała się na podmokłym terenie nad 
rzeką Czarną, który dotychczas nie był badany. Listę gatunków 
roślin stwierdzonych na tym obszarze podaje Zestawienie Nr 2. 
Zawiera ono takŜe gatunki nie notowane poprzednio w rezerwacie 
w jego dotychczasowych granicach. 

Dotychczas w rezerwacie „Dęby Napiwodzkie” i na terenie 
proponowanym do włączenia do rezerwatu stwierdzono 20 
gatunków mszaków i 215 gatunków roślin naczyniowych 
(Zestawienie Nr 1). Jak wynika z tabeli 6 w rezerwacie występują 
3 gatunki roślin pod ochroną ścisłą: wawrzynek wilczełyko 
Daphne mezereum, lilia złotogłów Lilium martagon i podkolan 
biały Platanthere bifolia oraz z grzybów - sromotniki Phallus sp. 
Ochronie częściowej podlegają: kopytnik pospolity Asarum 
europaeum, konwalia majowa Convallaria majalis, kruszyna 
pospolita Frangula alnus i marzanka wonna Galium odoratum. Z 
rzadszych gatunków roślin na uwagę zasługują: czartawa drobna 
Circaea alpina, skrzyp zimowy Equisetum hyemale, gwiazdnica 
długolistna Stellaria longifolia i konietlica łąkowa Trisetum 
flavescens. DuŜe walory florystyczne posiada takŜe teren nad 
rzeką Czarną, proponowany do włączenia do rezerwatu (Tab. 7). 
Rosną tam 2 gatunki pod ochroną ścisłą: kukułka krwista 
Dactylorhiza incarnata i kruszczyk szerokolistny Epipactis 
helleborine oraz 11 gatunków uznanych za rzadsze i potencjalnie 
zagroŜonych. Są to głównie gatunki związane z siedliskami 

podmokłymi. Rozmieszczenie wybranych gatunków roślin na 
badanym terenie przedstawia rys. 3. 
 
Zbiorowiska ro ślinne 

W rezerwacie dominują zbiorowiska leśne (Chudyba, Endler, 
1985; 1987). Są to lasy grądowe Stellario-Carpinetum, bór 
mieszany Pino-Quercetum oraz łęg jesionowo-olszowy Circaeo-
Alnetum (Rys. 2). Zbiorowiska te zostały dokładnie 
scharakteryzowane przez Chudybę i Endlera (1985) w oparciu o 
20 zdjęć fitosocjologicznych (Tab. 3 w Załącznikach z 
opracowania Chudyby i Endlera, 1985). 

Na obszarze rezerwatu wyróŜniono (Chudyba, Endler 1985) 
trzy zespoły leśne: 
  - grąd nizinny gwiazdnicowy Stellario-Carpinetum Oberd. 1957, 
  - (antropogeniczny) bór mieszany Pino-Qercetum Kozł. 1925 

em. Mat. et Pol. 1955, 
  - łęg jesionowo-olszowy Circaeo-Alnetum Oberd. 1953. 

NajwaŜniejszym zespołem jest tu, występujący na wale 
ozowym, grąd gwiazdnicowy. Jego przynaleŜność do związku 
Carpinion nie budzi wątpliwości. Drzewostan zespołu budują: dąb 
szypułkowy (Quercus robur), grab zwyczajny (Carpinus betulus), 
klon zwyczajny (Acer platanoides), buk zwyczajny (Fagus 
sylvatica), sosna pospolita (Pinus sylvestris) i świerk pospolity 
(Picea abies). Buk zwyczajny występuje tu poza zasięgiem 
naturalnego występowania, wprowadzony przez człowieka. 
Chudyba i Endler (1985) zespół grądowy omawianego rezerwatu 
zaliczyli do grądów typowych i zespołu Stellario - Carpinetum 
typicum. Cechą wyróŜniającą omawiany syntakson jest obecność w 
drzewostanie buka (Fagus sylvatica) jako gatunku subatlantyckiego 
(choć tu poza zasięgiem, wprowadzony przez człowieka), 
dominacja graba (Carpinus betulus) w niŜszej warstwie 
drzewostanu oraz panowanie gwiazdnicy wielkokwiatowej (Stellaria 
holostea) w runie, co uwaŜane jest za waŜną cechę diagnostyczną 
(Matuszkiewicz 1981; Oberdorfer 1957; Chudyba i Endler 1985). 
WaŜną cechą diagnostyczną jest teŜ brak gatunków 
subkontynentalnych wyróŜniających Tilio - Carpinetum (Chudyba, 
Endler 1985). 

W omawianym zespole bardzo dobrze rozwinięta jest 
warstwa krzewów. Tworzą ją głównie: leszczyna (Corylus 
avellana) dominująca zwłaszcza w przerzedzeniach drzewostanu 
i w lukach, oraz mniej licznie trzmielina brodawkowata 
(Euonymus verrucosa) i szakłak (Rhamnus cathartica). 

Runo jest bardzo bogate w gatunki głównie mezotroficzne. 
Cechą charakterystyczną jest ich aspektowość. Jeszcze przed 
ulistnieniem drzew, tworząc aspekt wiosenny, charakterystyczny 
wygląd zespołowi nadaje przylaszczka pospolita (Hepatica 
nobilis), wraz z zawilcem gajowym (Anemona nemorosa) i 
rutewką orlikolistną (Thalictrum aquilegifolium). Aspekt letni 
tworzy, kwitnąca łanowo, marzanka wonna (Galium odoratum = 
Asperula odorata) oraz liczny, choć występujący pojedynczo 
dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium). Niska 
frekwencja mszaków (stwierdzono występowanie 9 gatunków) 
jest cechą wyróŜniającą mezotroficzne lasy liściaste. Wśród roślin 
runa, oprócz licznych gatunków z rzędu Fagetalia i klasy Querco-
Fagetea, występuje równieŜ grupa gatunków z klasy Vaccinio-
Piceetea. Liczba gatunków tej klasy jest jednak mniejsza i 
występują one z mniejszą ilościowością. Jedynie trzcinnik leśny 
(Calamagrostis arundinacea), konwalia majowa (Convallaria 
majalis), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) i sosna pospolita 
(Pinus sylvestris) spotykane są częściej. Liczna jest w zespole 
grupa roślin towarzyszących, z których najczęściej występują: 
dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans), bodziszek cuchnący 
(Geranium robertianum). Zespół róŜnicuje się w terenie na 
warianty: wilgotniejszy z niecierpkiem pospolitym (Impatiens noli-
tangere) i drugi mezotroficzny z bukiem (Fagus sylvatica) 
(Chudyba, Endler 1985). 

W oddziale 335 c na siedlisku grądowym występuje 
drzewostan z sadzenia. Skutkiem ingerencji człowieka ma on 
charakter boru mieszanego Pino - Quercetum i tak został 
sklasyfikowany przez Chudybę i Endlera (1985). Zespół ten 
obejmuje drzewostany mieszane złoŜone z Pinus sylvestris, 
Picea abies, Quercus robur, Carpinus betulus, Betula pendula. 
Warstwa krzewów jest tu słabiej wykształcona niŜ w sąsiednich 
drzewostanach grądowych, w których ingerencja ludzka była 
łagodniejsza. Podszyt tworzą: Corylus avellana, Rhamnus 
cathartica i Sorbus aucuparia. Skutkiem zakwaszenia gleby przez 
opad igliwia sosnowego i świerkowego równieŜ runo jest tu 
uboŜsze. W składzie gatunkowym runa większy udział mają 
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gatunki klasy Vaccinio-Piceetea, natomiast udział gatunków 
związku Carpinion i rzędu Fagetalia jest znacznie mniejszy 
(Chudyba, Endler 1985). 

PoniewaŜ w rezerwacie (w jego obecnych granicach) 
znaczny obszar zajmują lasy łęgowe, które zostały 
scharakteryzowane przez Chudybę i Endlera (1985) przez jedno 
zdjęcie fitosocjologiczne, zaszła potrzeba uzupełnienia 
rozpoznania tych zbiorowisk. W celu charakterystyki zbiorowisk 
łęgowych i olesowych wykonano 9 zdjęć fitosocjologicznych, z 
tego 6 zdjęć w rezerwacie i 3 na terenie proponowanym do 
włączenia do rezerwatu. Lokalizację tych zdjęć przedstawia 
rysunek 1. 

Od północnego zachodu do północnego wschodu, poza 
północną krawędzią wału ozowego, w dolinie rzeki Czarna, 
ciągnie się pas łęgu jesionowo-olszowego Circaeo - Alnetum. 
Zespół ten występuje takŜe w południowej części rezerwatu w 
obniŜeniach, tworząc dwa płaty o łącznej powierzchni około 2 ha.  

W zbiorowiskach łęgowych warstwę drzew buduje głównie olsza 
czarna Alnus glutinosa, inne gatunki drzew (np. świerk pospolity 
Picea abies) mają mniejszy udział (Tab.4). W łęgu występują liczne 
gatunki z klasy Querco-Fagetea, co wynika z bliskiego sąsiedztwa z 
grądem. Mają one jednak nieduŜy udział w pokryciu terenu. W 
niektórych zdjęciach większy udział mają gatunki z klasy 
Phragmitetea, co wskazuje na pewną tendencję do podnoszenia się 
poziomu wody na badanym terenie. Występujący w rezerwacie łęg 
jesionowo-olszowy wykazuje pewne cechy zniekształcenia 
spowodowane zmianami stosunków wodnych na otaczających 
terenach oraz wypasem bydła w minionych latach. Drzewostan 
olszowy jest w fazie regeneracji (Chudyba, Endler 1985). 
Genetycznie łęg ten związany jest z bagiennymi olesami, które przed 
melioracjami wykonywanymi od drugiej połowy XIX wieku w dolinie 
Czarnej, zajmowały większy obszar i kontaktowały się z wałem 
ozowym (Dokumentacja torfowisk Jedwabno, 1961). W całym 
okresie po drugiej wojnie światowej obserwuje się wysoki poziom 
wody gruntowej, która w wielu miejscach łęgu zalega na głębokości 
20-30 cm. Suchsze płaty łęgu występują w południowej części 
rezerwatu (Rys. 1 i 2, zdjęcia fitosocjologiczne 7 i 8). Lasy łęgowe 
stanowią cenne uzupełnienie leśnych zbiorowisk roślinnych 
występujących w rezerwacie. Łęgi są typowym składnikiem szaty 
leśnej Warmii i Mazur, lecz obecnie dobrze wykształcone płaty są 
rzadziej spotykane z powodu gospodarczej ingerencji człowieka 
(Polakowski, 1971). 

W miarę zbliŜania się do rzeki Czarnej las łęgowy 
stopniowo przechodzi w bagienny las olszowy (oles). W 
zbiorowiskach olesowych obok olszy czarnej w warstwie 
drzew współdominuje brzoza omszona Betula pubescens. 
Jest to dość młody las olszowy (wiek drzew ok. 40-60 lat), 
który na ogół nie wykazuje charakterystycznej dla olsów 
struktury kępowo-dolinkowej (Kloss, 1990). W niektórych 
miejscach (np. zdjęcia fitosocjologiczne Nr 10 i 11) 
charakterystyczne jest masowe występowanie turzycy 
błotnej Carex acutiformis, co umoŜliwia wyróŜnienie 
wariantu z Carex acutiformis. W południowej części 
rezerwatu (Rys. 1 i 2), w okolicy zdjęcia Nr 9 występuje 
nieduŜy płat olesu z większym udziałem sitowia leśnego 
Scirpus sylvaticus. Istotny jest teŜ udział gatunków z klasy 
Phragmitetea, które przechodzą do olesu z nadrzecznych 
szuwarów i turzycowisk. Widoczny jest wpływ bobrów na 
zbiorowiska leśne. Bobry systematycznie od kilku lat 
ścinają drzewa i w ten sposób powstają miejsca otwarte 
opanowywane przez zbiorowiska turzycowiskowe. 
Występujące na terenie proponowanym do włączenia do 
rezerwatu zbiorowiska olesowe są dość zróŜnicowane 
(Tab. 4) i wykazują pewne cechy zniekształcenia 
spowodowane zmianami stosunków wodnych i ingerencją 
człowieka. PrzewaŜają płaty mezo- i eutroficznego olesu 
zbliŜone do zespołu Ribo nigri-Alnetum. Oles 
porzeczkowy występuje zwłaszcza w strefie kontaktowej z 
łęgiem. Bardzo interesujące są płaty silnie zabagnionego 
olesu bezpośrednio przylegającego do zakrzaczeń 
wierzbowych (zdjęcie fitosocjologiczne 10 i 11). Występuje 
tam torfowiec Sphagnum squarrosum i kilka składników 
nisko - i przejściowo torfowiskowych (Tab. 4). Zbiorowisko 
to wykazuje pewne podobieństwo do dystroficznego olesu 

torfowcowego (Sphagno squarrosi-Alnetum). Występujące 
zabagnione starorzecza powodują, Ŝe oles ten przybiera 
fizjonomie kępowo-dolinkowa, typową dla tego zespołu. 

W kilku miejscach nad Czarną występują zakrzaczenia 
wierzbowe naleŜące do zespołu Salicetum pentandro-
cinereae. Zajmują one częściowo zlądowiałe starorzecza. 
Większy udział w tym zbiorowisku obok krzaczastych 
wierzb ma kruszyna pospolita Frangula alnus. 

Niewielką powierzchnię nad Czarną zajmują 
zbiorowiska nieleśne (Tab. 5, Rys. 2). MoŜna wśród nich 
wyróŜnić szuwar manny mielec Glycerietum maximae oraz 
turzycowisko turzycy prosowej Caricetum paniculatae. 
Miejsca obecnie pokryte przez turzycowiska 
prawdopodobnie w przeszłości częściowo uŜytkowane były 
łąkowo o czym świadczą zarastające rowy melioracyjne. 
Obecnie poziom wody gruntowej zalega tuŜ pod 
powierzchnią terenu i jest odpowiedni dla omawianego 
zespołu. Na terenie proponowanym do włączenia do 
rezerwatu występują niewielkie płaty zbiorowisk łąkowych 
(zdjęcie Nr 12). Są to zbiorowiska bogate florystycznie. 
Ogółem w zdjęciu Nr 12 stwierdzono 50 gatunków roślin. 
Podobne zbiorowiska trawiaste naleŜące do łąk 
zmiennowilgotnych (Molinietalia) spotkać moŜna nad rzeką 
Czarną na wschód od rezerwatu (Rys. 2). 

Reasumując naleŜy podkreślić, Ŝe występujące nad 
rzeką Czarną zbiorowiska roślinne stanowią cenne 
uzupełnienie zespołów roślinnych chronionych w 
rezerwacie „Dęby Napiwodzkie” w jego dotychczasowych 
granicach. Po włączeniu proponowanego terenu do 
rezerwatu, ochroną zostanie objęta cała południowa 
zalesiona część doliny rzeki Czarnej z 
charakterystycznym przejściem zbiorowisk roślinnych 
spowodowanym warunkami wodnymi. Na omawianym 
terenie na stosunkowo nieduŜej powierzchni, daje się 
zaobserwować sekwencję zbiorowisk roślinnych od zarośli 
wierzbowo-kruszynowych przez oles do łęgu i grądu. 
Pewne zniekształcenia zaobserwowane w omawianych 
zbiorowiskach będą podlegać spontanicznym procesom 
regeneracji. W tym kontekście waŜne jest duŜe bogactwo 
florystyczne badanego obszary, w tym liczne 
występowanie gatunków charakterystycznych dla róŜnych 
syntaksonów zbiorowisk leśnych i torfowiskowych. 
 

D. Analiza siedliskowo-glebowa i torfoznawcza 
rezerwatu przyrody „Dęby Napiwodzki e” i terenu 
połoŜonego nad rzeką Czarną (proponowanego do 
włączenia do rezerwatu) 
 
Charakterystyka torfowisk 

Z Dokumentacji Torfowisk Jedwabno (1961) wynika, 
Ŝe rezerwat „Dęby Napiwodzkie” otoczony jest ze 
wszystkich stron torfowiskami oznaczonymi jako złoŜe C5. 
Wał ozowy stanowiący główny obszar rezerwatu jest wiec 
mineralną „wyspą” wyniesioną wśród basenu 
sedymentacyjnego uformowanego w dolinie rzeki Czarnej 
(Rys. 4). Powierzchnia torfowiska C5 wynosi 116 ha. Na 
obszarze 51 ha złoŜe torfowe podścielone jest gytią. 
Średnia miąŜszość torfu wynosi 1,48 m, a średnia 
miąŜszość gytii 1,85 m. W złoŜu występują torfy niskie o 
stopniu rozkładu średnio 30% i popielności średnio 12,8%. 

W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu wykonano 
dwa wiercenia Nr VII i VIII (Rys. 4). Profile stratygraficzne 
wykonane na podstawie tych wierceń przedstawia rysunek 
5. Wiercenie Nr VII wykonano nad rzeką Czarną przy 
północnej granicy wału ozowego. Całkowita miąŜszość 
osadów wynosi tam 6 metrów. W części stropowej złoŜa, 
do głębokości 2 metrów, występuje torf określony w 
Dokumentacji jako „bagnicowy”, a poniŜej zalega gytia 
organiczna (glonowa). Interesujące jest występowanie w 
podłoŜu iłu, gdyŜ otaczające tereny pokryte są przez 
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piaski wodno-lodowcowe. Profil Nr VIII jest płytszy i w 
całości zbudowany z torfu. Stropową warstwę (0-40 cm) 
buduje mursz z mułem. Głębiej zalega torf drzewny 
(olesowy) przechodzący w dole w torf sosnowo-sfagnowy. 
PodłoŜem jest piasek luźny. 

Na podstawie rysunku 4 daje się zauwaŜyć pewne 
prawidłowości w rozmieszczeniu złóŜ torfowych. W 
bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Czarnej złoŜa są 
głębokie, zawierają w spągu gytię i są podścielone iłem. 
W przeszłości były to więc przepływowe jeziora, a 
torfowiska określić moŜna jako pojeziorne (Okruszko, 
1955). ObrzeŜa doliny i enklawy wcinające się w grunty 
mineralne mają złoŜa płytsze (miąŜszość do 1 metra) w 
całości zbudowane z torfu olesowego. Geneza ich wiąŜe 
się z wkraczaniem olszy czarnej Alnus glutinosa na gleby 
mineralne w wilgotniejszych okresach holocenu (Marek, 
1965; Stasiak, 1969). 

Jak wynika z Dokumentacji (1961), torfowisko na 
północ od rezerwatu było uŜytkowane łąkowo i 
odwadniane gęstą siecią rowów z zastawkami. UŜytki te 
określono jako kwaśne łąki kaczyńcowe, a poziom wody 
gruntowej zalegał na głębokości 0,7-0,8 m. Nad Czarną i 
w obniŜeniu na wschód od wału ozowego (Rys. 4) w 
czasie wykonywania dokumentacji geologicznej torfowisk 
występowały zarośla wierzbowo-kruszynowe zajmujące 
łączną powierzchnie 15 ha. Poziom wody zalegał na 
głębokości ok. 0,1 - 0,2 m. Na podstawie obserwacji 
terenowych z roku 2000 moŜna stwierdzić, Ŝe taki układ 
zalegania poziomu wody gruntowej utrzymuje się równieŜ 
obecnie. Jest on korzystny dla występujących tam 
zbiorowisk roślinnych. 
 
Warunki glebowe 

W związku z opracowywaniem projektu rezerwatu „Dęby 
Napiwodzkie” wstępnie rozpoznano jego warunki glebowe 
(Chudyba, Endler, 1985). Wykonano wówczas dwie odkrywki 
glebowe zlokalizowane w zbiorowisku grądowym (Rys. 2 w 
Załącznikach z opracowania Chudyby i Endlera, 1985). 
Profile glebowe przedstawia rysunek 3, a podstawowe 
właściwości gleb tabela 4 w Załącznikach z opracowania 
Chudyby i Endlera (1985). Gleby występujące na wale 
ozowym naleŜą do następujących jednostek systematyki 
gleb (Systematyka gleb Polski, 1989): 

Dział: gleby autogeniczne 
Rząd: gleby brunatnoziemne 
Typ: gleby brunatne właściwe 
Podtyp: typowe. 
Terenowe rozpoznanie w roku 2000 wskazuje, Ŝe gleby 

brunatne właściwe występują na całym wale ozowym, 
zarówno pod zbiorowiskami gradowymi jak i pod borem 
mieszanym. Gleby te wykazują skład granulometryczny 
piasku gliniastego lekkiego, rzadziej piasku gliniastego 
mocnego (wg BN-78/9180-11). Według (BULiGL 1996) jest 
to gleba brunatna właściwa, wyługowana, wykształcona z 
piasku słabo gliniastego na Ŝwirze piaszczystym. W profilu 
występuje węglan wapnia, a jego zawartość wzrasta 
znacznie na głębokości 130 - 140 cm. W glebach pokrytych 
przez zespół Stellario-Carpinetum w poziomie próchnicznym 
pH (H2O) wynosi 6,9 - 7,0. Bogaty kompleks sorpcyjny 
wysycony jest głównie jonami Ca, zawartość próchnicy w 
poziomie A1 wynosi 1,84 - 1,96%, a stosunek C:N wynosi 5 - 
6 (Chudyba, Endler 1985). Są to najczęściej gleby 
eutroficzne, a rzadziej mezotroficzne, co uwarunkowane jest 
charakterem skały macierzystej (Uggla, Uggla, 1979). Skałą 
macierzystą są nieprzemyte piaski wodno-lodowcowe, 
bogate w łatwo wietrzejące minerały krzemianowe oraz w 
dolnej części profilu w odłamki wapieni. Charakterystyczny 
jest duŜy udział frakcji Ŝwiru. Dlatego utwory te moŜna 
określić jako piaski Ŝwirowe. Niektóre gleby występujące w 
niewielkich obniŜeniach w grądzie oraz na granicy grądu z 

łęgiem (tzw. grąd wilgotny) mają większą zawartość 
próchnicy i moŜna je zaliczyć do gleb brunatnych właściwych, 
podtypu : gleb szarobrunatnych.  

Występujące w łęgu gleby naleŜą do następujących 
jednostek systematyki gleb: 
Dział: gleby hydrogeniczne 
Rząd: gleby pobagienne 
Typ: gleby murszowate 
Podtypy: gleby mineralno-murszowe 

gleby murszowate właściwe 
gleby murszaste. 

Dalej od granicy wału ozowego, w łęgu i w olesie 
występują średnio głębokie i głębokie gleby organiczne: 
Dział: gleby hydrogeniczne 
Rząd: gleby pobagienne 
Typ: gleby murszowe 
Podtypy: gleby torfowo-murszowe. 

Natomiast bliŜej rzeki występują gleby hydrogeniczne 
w fazie akumulacji: 
Dział: gleby hydrogeniczne 
Rząd: gleby bagienne 
Typ: gleby torfowe 
Podtypy: gleby torfowisk niskich. 

W rezerwacie i na terenie proponowanym do 
włączenia do rezerwatu występują gleby hydrogeniczne 
zarówno w fazie akumulacji jak i w fazie decesji 
(Okruszko, Piaścik, 1990). Gleby te naleŜą do róŜnych 
podtypów i odmian troficznych. NajwaŜniejsze z nich są 
gleby w fazie akumulacji, gdyŜ nieodwodnione gleby tego 
typu są juŜ rzadko spotykane w kraju. 

Rezerwat „Dęby Napiwodzkie” posiada naturalną 
pokrywę glebową powiązaną z odpowiednimi 
zbiorowiskami leśnymi. Gleby pokrywające wał ozowy 
nigdy nie były uŜytkowane rolniczo, co moŜna wykazać 
przynajmniej dla czasów historycznych (np. mapa 
Schroettera-Engelhardta z lat 1796-1802). Lasy rezerwatu 
są pozostałością rozległej puszczy pokrywającej aŜ do 
średniowiecza południowa część Pojezierza Mazurskiego 
(m. in. Uggla, 1965). Stwarza to rzadką juŜ okazję do 
badań związków między naturalną szatą roślinną a 
właściwościami gleb (Prusinkiewicz, Biały, 1976). WaŜne 
jest występowanie w pobliŜu w dolinie Czarnej głębokich 
osadów biogenicznych, które umoŜliwiają datowanie 
(metoda palinologiczna, metoda radiowęglowa) zjawisk 
związanych z rozwojem pokrywy glebowej (Tobolski, 
Mocek, Dzięciołowski, 1997). W tym kontekście rezerwat 
jest cennym obiektem w skali kraju do badań 
paleopedologicznych, paleoekologicznych i ogólnie badań 
środowiskowych. NaleŜy spodziewać się, Ŝe w przyszłości 
zainteresuje się nim kompetentny zespół badawczy. 
Dlatego teŜ do widocznych walorów przyrodniczych 
rezerwatu naleŜy dodać nie mniej waŜne, chociaŜ ukryte 
pod powierzchnią terenu, archiwum historii środowiska. 
 

E. Charakterystyka faunistyczna 
 
Stan i metodyka bada ń 

Rezerwat „Dęby Napiwodzkie” nie był dotąd obiektem 
szczegółowych badań faunistycznych. Informacje dotyczące 
awifauny i teriofauny gromadzono w czasie róŜnego typu 
wizyt, najczęściej związanych z inwentaryzacją gniazd 
duŜych ptaków drapieŜnych i kontrolami stanowiska 
lęgowego bociana czarnego. Pełniejsze materiały zebrano 
dopiero w roku 2000, w trakcie 9 kontroli odbytych od 
kwietnia do sierpnia. Dane te pozwoliły na jakościowe 
poznanie awifauny lęgowej, a dla części gatunków uzyskano 
teŜ wyniki ilościowe. Zebrano takŜe informacje o gatunkach 
zalatujących z sąsiedztwa lub gniazdujących i Ŝerujących na 
przylegających do rezerwatu łąkach. W przypadku ssaków, 
oprócz obserwacji bezpośrednich, notowano wszystkie 
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napotkane tropy i inne ślady świadczące o ich obecności 
(odchody, ślady Ŝerowania). Część danych dotyczących tej 
grupy zwierząt uzyskano od mieszkającego w sąsiedztwie 
leśniczego Janusza Łukasiewicza, za co składamy mu 
serdeczne podziękowanie.  

Obserwacje prowadzono w większości w godzinach 
porannych. Odbyto dwie kontrole późno wieczorne. 
Informacje na temat motyli zbierano w pełni dnia (w dni 
słoneczne), gdy aktywna jest większość gatunków 
dziennych. 

W przypadku ptaków nazwy polskie i łacińskie podano 
za Tomiałojciem (1990), ssaków za Puckiem et. all. 
(1984), a motyli za Buszko (1997). 
 

Wykaz gatunków zwierz ąt kręgowych i motyli 
dziennych Ŝyjących lub obserwowanych w rezerwacie 

„Dęby Napiwodzkie” 
Ssaki  

1. JeŜ wschodni (Erinaceus concolor) 
2. Kret (Talpa europaea) 
3. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 
4. Zając (Lepus europaeus) 
5. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 
6. Bóbr (Castor fiber) 
7. Nornica ruda (Clethrionomys glareolus) 
8. Mysz leśna (Apodemus flavicollis) 
9. Wilk (Canis lupus) 

10. Lis (Vulpes vulpes) 
11. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 
12. Borsuk (Meles meles) 
13. Wydra (Lutra lutra) 
14. Kuna leśna (Martes martes) 
15. Dzik (Sus scrofa) 
16. Jeleń (Cervus elaphus) 
17. Sarna (Capreolus capreolus) 
 
Ptaki 
L - gatunek lęgowy lub prawdopodobnie lęgowy, WLN - wcześniej 
lęgowy, obecnie nie gniazduje, Z - zalatujący, S -  gniazduje w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
1. Bocian czarny (Ciconia nigra)    WLN 
2. KrzyŜówka (Anas platyrhynchos)   Z 
3. Gągoł (Bucephala clangula)     Z 
4. Trzmielojad (Permis apivorus)    Z 
5. Kania czarna (Milvus migrans)    Z 
6. Kania rdzawa (Milvus milvus)    Z 
7. Bielik (Haliaëtus albicilla)     Z 
8. Błotniak stawowy (Circus aeroginosus)  Z 
9. Myszołów (Buteo buteo)     L 

10. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)   L 
11. Rybołów (Pandion haliaëtus)    WLN 
12. Przepiórka (Coturnix coturnix)    S 
13. Derkacz (Crex crex)      S 
14. śuraw (Grus grus)       Z 
15. Kszyk (Gallinago gallinago)     S 
16. Słonka (Scolopax rusticola)     L 
17. Grzywacz (Columba palumbus)    L 
18. Turkawka (Streptopelia turtur)    L 
19. Kukułka (Cuculus canorus)     L 
20. Puszczyk (Strix aluco)      L 
21. Lelek (Caprimulgus europeus)    Z 
22. Zimorodek (Alcedo atthis)     Z 
23. Krętogłów (Jynx torquilla)     L 
24. Dzięcioł zielony (Picus viridis)    Z 
25. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)  Z 
26. Dzięcioł duŜy (Dendrocopos major)   L 
27. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius)  Z 
28. Dzięciołek (Dendrocopos minor)   L 
29. Świergotek drzewny (Anthus trivialis)  L 
30. Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)  S 
31. StrzyŜyk (Troglodytes troglodytes)   L 

32. Pokrzywnica (Prunella modularis)   L 
33. Rudzik (Erithacus rubecula)     L 
34. Słowik szary (Luscinia luscinia)    L 
35. Pokląskwa (Saxicola rubetra)    S 
36. Kos (Turdus pilaris)       L 
37. Kwiczoł (Turdus pilaris)      S 
38. Drozd śpiewak (Turdus philomelos)   L 
39. Paszkot (Turdus viscivorus)     L 
40. Strumieniówka (Locustella fluviatilis)  L 
41. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) S 
42. Gajówka (Sylvia borin)      L 
43. Kapturka (Sylvia atricapilla)     L 
44. Świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix)  L 
45. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita)  L 
46. Piecuszek (Phylloscopus trochilus)   L 
47. Mysikrólik (Regulus regulus)    L 
48. Muchołówka szara (Muscicapa striata)  L 
49. Muchołówka mała (Ficedula parva)   L 
50. Muchołówka Ŝałobna (Ficedula hypoleuca) L 
51. Raniuszek (Aegithalos caudatus)   L 
52. Sikora czarnogłowa (Parus  montanus)  L 
53. Czubatka (Parus cristatus)     L 
54. Sosnówka (Parus ater)      L 
55. Modraszka (Parus caeruleus)    L 
56. Bogatka (Parus major)      L 
57. Kowalik (Sitta europaea)     L 
58. Pełzacz leśny (Certhia familiaris)   L 
59. Wilga (Oriolus oriolus)      L 
60. Gąsiorek (Lanius collurio)     L 
61. Srokosz (Lanius excubitor)     S 
62. Sójka (Garrulus glandarius)     L 
63. Orzechówka (Nucifraga caryocatactes)  Z 
64. Kruk (Corvus corax)       Z 
65. Zięba (Fringilla coelebs)      L 
66. Gil (Pyrrhula pyrrhula)      L 
67. Trznadel (Emberiza citrinella)    L 
68. Potrzos (Emberiza schoeniclus)    L 
 
Gady  
1. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 
2. Jaszczurka Ŝyworodna (Lacerta agilis) 
3. Padalec zwyczajny (Anguis fragilis) 
4. śmija zygzakowata (Vipera berus) 

 
Płazy  
1. Ropucha szara (Bufo bufo) 
2. śaba wodna (Rana esculenta) 
3. śaba jeziorkowa (Rana lessonae) 
4. śaba moczarowa (Rana arvalis) 
 
Motyle (dzienne) 
1. Bielinek kapustnik (Pieris brassicae) 
2. Bielinek bytomkowiec (Pieris napi) 
3. Zorzynek rzeŜuchowiec (Anthocharis cardamines) 
4. Latolistek cytrynek (Gonepteryx rhamni) 
5. Czerwończyk Ŝarek (Lycaena phlaeas) 
6. Czerwończyk dukacik (Lycaena virgaureae) 
7. Modraszek wieszczek (Celastrina argiolus) 
8. Modraszek ikar (Polyommatus icarus) 
9. Mieniak tęczowiec (Apatura iris) 

10. Mieniak struŜnik (Apatura ilia) 
11. Rusałka Ŝałobnik (Nymphalis antiopa) 
12. Rusałka pawik (Inachis io) 
13. Rusałka admirał (Vanessa atalanta) 
14. Rusałka pokrzywnik (Aglais urticae) 
15. Rusałka ceik (Polygonia c-album) 
16. Rusałka kratkowiec (Araschnia levana) 
17. Dostojka malinowiec (Argynnis paphia) 
18. Dostojka aglaja (Agynnis aglaja) 
19. Dostojka eufrozyna (Boloria euphrosyne) 
20. Przeplatka atalia (Melitaea athalia)   
21. Przestrojnik jurtina (Maniola jurtina) 
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22. Przestrojnik trawnik (Aphantopus hyperantus) 
23. Strzępotek glicerion (Coenonympha glycerion) 
24. Osadnik egeria (Pararge aegeria) 
25. Karłątek kniejnik (Ochlodes venatus) 
 
Wykaz gatunków ptaków i motyli stwierdzonych w 
rezerwacie D ęby Napiwodzkie, które umieszczone s ą 
na kartach:  
  - Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, 
  - Czerwonej listy zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce, 
  - Listy ptaków zagroŜonych w Europie 

 
1. Bocian czarny (C. nigra) 
2. Rybołów (P. haliaëtus) 
3. Orlik krzykliwy (A. pomarina) 
4. Muchołówka mała (F. parva) 
5. Gąsiorek (L. collurio) 
6. Rusałka Ŝałobnik (N. antiopa) 
7. Mieniak struŜnik (A. ilia) 
8. Mieniak tęczowiec (A. iris) 

 
Wykaz gatunków koczuj ących, zalatuj ących i 
gniazduj ących na obrze Ŝach rezerwatu umieszczonych 
na kartach: 
  - Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, 
  - Czerwonej listy zwierząt ginących i zagroŜonych w 

Polsce, 
  - Listy ptaków zagroŜonych w Europie 
 
Ssaki 
1. Wilk (C. lupus) 
2. Wydra (L. lutra) 
3. Bóbr (C. fiber) 
Ptaki  
1. Gągoł (B. clangula) 
2. Trzmielojad (P. apivorus) 
3. Kania rdzawa (M. milus) 
4. Kania czarna (M. migrans) 
5. Bielik (H. albicilla) 
6. Błotniak stawowy (C. aeroginosus) 
7. Derkacz (C.crex) 
8. śuraw (G. grus) 
9. Lelek (C. europaeus) 
10. Zimorodek (A. atthis) 
11. Dzięcioł czarny (D. martius) 
12. Dzięcioł średni (D. medius) 
13. Pokląskwa (S. rubetra) 
14. Srokosz (L. excubitor) 
 
Przegl ąd wybranych gatunków 
Bóbr (C. fiber) - liczne zgryzy bobrowe, zarówno stare jak i 
świeŜe, znaleziono w olsie nad rzeką Czarną. 
Wilk (C. lupus) - kompleksy leśne otaczające rezerwat są 
regularnie penetrowane przez wilki kaŜdego roku. Tropy i 
odchody wilków napotykano w rezerwacie wielokrotnie, 
najczęściej zimą. 
Borsuk (M. meles) -  tropy borsuka napotkano w dniu 
03.06.2000 r. na piasku wyrobiska, w południowej części 
rezerwatu. 
Wydra (L. lutra) - drapieŜniki te regularnie penetrują rzekę 
Czarną, takŜe na wysokości rezerwatu. Tropy wydry 
obserwowano tu wielokrotnie, najczęściej zimą. 
Dzik (S. scrofa) - kilkakrotnie obserwowano dziki w 
rezerwacie, a jeszcze częściej spotykano ślady ich 
Ŝerowania w postaci zbuchtowanej ziemi. 
Jeleń (C. elaphus) - przedstawicieli tego gatunku 
spotykano podczas prawie kaŜdej kontroli rezerwatu. Były 
to najczęściej grupy łani i młodzieŜy.  
Bocian czarny (C. nigra) - do roku 1998 bocian czarny 
odbywał regularne lęgi w rezerwacie. Wokół gniazda 
usytuowanego na dębie, na zachodnim skraju rezerwatu, 
wyznaczono strefę ochronną. Od dwóch lat gniazdo jest 

niezajęte, ale bociany odwiedzają je co jakiś czas i 
niewykluczone, Ŝe ponownie się tu osiedlą. Ptaki te są 
bardzo przywiązane do swych rewirów  lęgowych i nawet 
po kilku latach nieobecności wracają do starych gniazd. 
Trzmielojad (P. apivorus) - 10.06.2000 r. obserwowano 
ptaka krąŜącego nad rezerwatem i sąsiadującymi łąkami. 
Kania czarna (M. migrans) i kania rdzawa (M. milvus) - 
obserwowano polujące i krąŜące nad sąsiadującymi z 
rezerwatem łąkami pojedyncze ptaki naleŜące do obu 
gatunków. Kierunki odlotu wskazywały na ich gniazdowanie 
w sąsiedztwie leŜącego w pobliŜu jeziora Omulew. 
Bielik (H. albicilla) - krąŜące bieliki (od 1 do 3) 
obserwowano nad łąkami i połoŜonymi w sąsiedztwie 
kompleksami leśnymi, takŜe nad rezerwatem i rzeką 
Czarną. Rewir lęgowy bielika znajduje się w drzewostanie 
przylegającym do północnej części Wielkiej Łąki. 
Błotniak stawowy (C. aeroginosus) - krąŜące pojedyncze 
ptaki, najczęściej samce, obserwowano nad 
przylegającymi do rezerwatu łąkami. 
Myszołów zwyczajny (B. buteo) - na terenie rezerwatu 
gniazduje jedna para. Gniazdo, zbudowane na sośnie, 
znajduje się w zachodniej części rezerwatu. W roku 2000 
opuściło je szczęśliwie troje młodych. 
Orlik krzykliwy (A. pomarina) - na terenie rezerwatu od 
kilku lat gnieździ się para tych ptaków. W latach 
poprzednich jej gniazdo było usytuowane na jednym z 
dębów, a w roku 2000 prawdopodobnie w koronie sosny, 
z gęstą i duŜą czarcią miotłą, w pobliŜu gniazda czarnego 
bociana. Obserwowano tu zaniepokojone i często 
odzywające się orliki. 
Rybołów (P. haliaëtus) - tylko przez jeden sezon, w 1991 
r., w rezerwacie gniazdowała para rybołowów. Gniazdo 
znajdowało się na wierzchołku wyniosłej sosny. W 
następnym roku nie zostało ono zajęte, a w kolejnym wiatr 
zrzucił puste gniazdo na ziemię. Z inicjatywy Komitetu 
Ochrony Orłów na sośnie tej wybudowano platformę 
lęgową, która nie została przez rybołowy zajęta, natomiast 
wielokrotnie przesiadywały na niej kruki. 
Przepiórka (C.coturnix) - kilkakrotnie słyszano 
nawołującego samca na łące, na zachód od rezerwatu. 
Derkacz (C. crex) - w maju i czerwcu, na łąkach 
połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, 
odzywały się 3 samce. 
śuraw (G. grus) - nielęgowa para trzymała się podmokłych 
łozowisk i łąk przylegających do południowej części 
rezerwatu. 
Puszczyk (S. aluco) - wykryto dwie pary lęgowe. 
Dzięcioł zielony (P. viridis) - koczującego samca 
obserwowano na zachodnim skraju rezerwatu w dniu 
10.06.2000 r. 
Dzięcioł duŜy (D. major) - na terenie rezerwatu wykryto 3 
dziuple z pisklętami. 
Strumieniówka (L. fluviatilis) - śpiewającego samca 
wykryto w olsie, w pobliŜu rzeki Czarnej (w południowo-
wschodnim krańcu). 
Muchołówka mała (F. parva) - stwierdzono obecność 
dwóch śpiewających samców. 
Kowalik (S. europaea) - liczebność oceniono na 
przynajmniej 6-8 par. 
Mieniak struŜnik (A. ilia) i Mieniak tęczowiec (A. iris) - 
pojedyncze okazy obu gatunków mieniaków obserwowano 
podczas kontroli rezerwatu w lipcu 2000 r. 
Dostojka eufrozyna (B. euphrosyne) - kilkanaście okazów 
obserwowano na silnie podmokłym turzycowisku przy 
północno-zachodnim skraju rezerwatu. 
 
Charakterystyka faunistyczna rezerwatu 

W trakcie badań, na terenie rezerwatu i na jego 
obrzeŜach, stwierdzono obecność 17 gatunków ssaków 
(bez szczegółowych badań nietoperzy i drobnych ssaków) 
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i 68 gatunków ptaków, spośród których 47 gniazduje lub 
gniazdowało w rezerwacie, 8 gniazduje w bezpośrednim 
sąsiedztwie rezerwatu, a 13 pojawiało się regularnie w 
rezerwacie i w jego sąsiedztwie, przylatując z bardziej 
oddalonych miejsc. Ponadto stwierdzono po 4 gatunki 
gadów i płazów oraz 25 gatunków motyli dziennych (w tym 
wiele na przylegających do rezerwatu łąkach). 

Uwzględniając fakt, Ŝe powierzchnia rezerwatu wynosi 
tylko 38 ha, to jego faunę naleŜy uznać za bogatą. DuŜe 
bogactwo faunistyczne to efekt nie tylko obecności 
zróŜnicowanego i starego drzewostanu grądowego, z 
licznymi starymi, dziuplastymi dębami, ale takŜe wyspowy 
charakter rezerwatu, który z trzech stron otoczony jest 
śródleśnymi łąkami, a od wschodu bagienną doliną rzeki 
Czarnej. Nie bez znaczenia jest takŜe lokalizacja rezerwatu w 
miejscu dość odludnym, w głębi duŜego kompleksu leśnego. 

Spośród ptaków, które do niedawna gniazdowały lub 
nadal gniazdują, naleŜy wyróŜnić rybołowa, bociana 
czarnego i orlika krzykliwego. Wszystkie te 3 gatunki 
umieszczone są na kartach „Polskiej Czerwonej Księgi 
Zwierząt” (Głowaciński et all. 1992) i na „Czerwonej liście 
zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce”. Wprawdzie 
rybołów nie gniazduje juŜ wiele lat, ale potencjalne 
moŜliwości gniazdowania dla tego gatunku istnieją tu 
nadal. Bocian czarny, który od 3 lat nie wyprowadza 
potomstwa w rezerwacie, nadal się tu pojawia, 
odwiedzając stare gniazdo i jest wysoce prawdopodobne, 
Ŝe gniazdo to ponownie moŜe być zajęte. 

Szczególnie bogato reprezentowane są dziuplaki, 
naleŜące do róŜnych rodzin: puszczyk, dzięcioł duŜy, 
dzięciołek, 5 gatunków sikor, kowalik, pełzacz, 3 gatunki 
muchołówek. DuŜa liczba starych, dziuplastych dębów, 
obfitujących w róŜnego typu dodatkowe szczeliny i ukrycia, 
tworzy dla tej grupy ptaków bardzo dobre moŜliwości 
gniazdowania. Dodatkowo i tak korzystne warunki 
poprawiają jeszcze skrzynki lęgowe, chętnie zajmowane 
przez ptaki pomimo duŜej liczby naturalnych dziupli. 

Równie ciekawa grupa ptaków bytuje na otaczających 
rezerwat łąkach, bezpośrednio do niego przylegających. 
Wymienić tu moŜna: Ŝurawia, derkacza, przepiórkę, 
bekasa kszyka, srokosza, świergotka łąkowego. Rozległe 
połacie tzw. Wielkiej Łąki, usytuowane na południe od 
rezerwatu, częściowo nadal koszone, były waŜnym 
miejscem Ŝerowania 3 par orlików krzykliwych, kań 
rdzawych i czarnych, błotniaka stawowego, trzmielojada; 
często przebywały tu bieliki. Niektóre z tych drapieŜników 
odpoczywały na ścianie rezerwatu (kanie, bieliki).  

Rezerwat i jego obrzeŜa są teŜ ostoją zwierzyny 
łownej: saren, dzików i jeleni, a bezpośrednie sąsiedztwo 
rzeki decyduje o występowaniu bobra i wydry. 

Spośród motyli na szczególną uwagę zasługują dwa 
gatunki okazałych mieniaków (tęczowiec i struŜnik) oraz 
dostojka eufrozyna, która na terenie Polski (w tym i na 
Poj. Mazurskim) występuje w duŜym rozproszeniu 
(Buszko 1997). 
 

F. Dynamika procesów i zjawisk 
 

Wśród procesów zachodzących w rezerwacie 
szczególną uwagę naleŜy zwrócić (ze względu na 
potrzebę podjęcia działań konserwatorskich) na początek 
rozpadu starodrzewów w oddz. 334 c oraz 335 d, 
połączony z zahamowaniem fluktuacji, spowodowanym 
duŜą ilością zwierzyny czarnej i płowej. Rezerwat 
połoŜony wśród atrakcyjnego dla zwierzyny kompleksu 
łąk, od północy chroniony rzeką i trudnymi do przebycia 
mokradłami, stanowi ulubione miejsce odpoczynku i 
Ŝerowania dzików, sarn i jeleni. UniemoŜliwiają one 
naturalne odnawianie się gatunków drzewiastych. Dziki 

wyjadają Ŝołędzie, jeleniowate zgryzają i wydeptują 
samosiewy. Skutkiem braku odnowień gatunków 
drzewiastych, przerzedzenia i luki wypełniają krzewy, 
głównie leszczyna, pogarszając warunki do powstawania 
odnowień naturalnych. Z tego powodu w drzewostanach, 
w których toczy się proces rozpadu wymagana jest 
ingerencja człowieka. Jaskrawym przykładem wpływu 
zwierzyny płowej na florę dna lasu jest luka istniejąca w 
zachodniej części drzewostanu. Tu presja jeleniowatych 
jest tak duŜa, Ŝe znaczny procent powierzchni tej luki w 
ogóle nie ma runa, gdyŜ jest ono zupełnie wydeptane. 

Inne, interesujące procesy toczą się w północnej 
części rezerwatu, gdzie skutkiem spiętrzenia wody przez 
bobry, zmieniły się warunki wodne w odwodnionym 
uprzednio łęgu jesionowo-olszowym (zwłaszcza w jego 
części północnej), toczy się sukcesja regresywna i 
wracają gatunki (bagiennych) olesów. 

Podobnie interesująca sukcesja regresywna toczy się na 
byłych łąkach, będących obecnie torfowiskami niskimi, które 
połoŜone są między rezerwatem a Czarną. Ze względu na 
interesującą, zaawansowaną regenerację zbiorowisk 
torfowisk niskich (i nieprzydatność do uŜytkowania) obszar 
ten godny jest włączenia do rezerwatu. 
 

1.9. Ocena zagroŜeń i stanu naturalności przyrody 
 

Drzewostany grądowe, pokrywające wał ozowy odznaczają 
się duŜym stopniem naturalności, chociaŜ wcześniej były 
obiektem i przedmiotem gospodarki ludzkiej. Występowanie  
buków, poza granicą zasięgu, jest jednym ze skutków ingerencji 
ludzkiej. Jej wpływ najbardziej widoczny jest w oddz. 335 c, gdzie 
na glebie brunatnej właściwej występuje zespół Pino-Quercetum, 
drzewostan niemal jednowiekowy ze zdecydowaną przewagą 
sosny, niewątpliwie antropogenicznego pochodzenia. Olesy choć 
w znacznej części wprowadzone przez człowieka posiadają spory 
stopień naturalności. 

ZagroŜenia zewnętrzne dla rezerwatu obecnie nie mają (poza 
ewentualnymi huraganami) istotnego znaczenia. Brak 
zainteresowania intensywnym uŜytkowaniem łąk i zabagnienie 
(przylegającej do rezerwatu) części doliny Czarnej nie zagraŜają 
rezerwatowi, a przeciwnie powodują wzrost stanu naturalności, 
szczególnie zespołów łęgowych. 

Wykaszanie sąsiadujących z rezerwatem (głównie od zachodu 
i Pn-Zach.) łąk utrzymuje ich atrakcyjność dla jeleniowatych, co 
czyni z rezerwatu ostoję tych zwierząt. Obecność duŜej liczby 
jeleniowatych w rezerwacie stanowi (wewnętrzne) stałe zagroŜenie 
dla procesu odnawiania się gatunków drzewiastych. Nawet przy 
zmniejszeniu pogłowia jeleniowatych na terenie Nadleśnictwa, 
rezerwat nie przestanie być ich ostoją. Dlatego „wybieg” jeleni - 
lukę w zachodniej części rezerwatu, moŜna pozostawić w obecnym 
stanie. Natomiast inne luki i przerzedzenia w oddz. 334 c, 335 d 
oraz lukę (mniejszą) w oddz. 335 c naleŜy ogrodzić Ŝerdzinami i 
dolesić. 
 

1.10. Podział przestrzenny i opis biochor 
 

A. Podział przestrzenny 
 

Rezerwat stanowią części dwóch oddziałów lasu - 334 i 335. 
Północna i południowa granica tych oddziałów, to granice 
naturalne. Na północy jest to rzeka Czarna, na południu zaś linia 
graniczna między zbiorowiskami leśnymi a łąkowymi. Granica 
rezerwatu nie przylega do rzeki, w związku z czym wszystkie 
granice rezerwatu stanowi linia graniczna między zbiorowiskami 
leśnymi a łąkowymi i torfowiskowymi torfowisk niskich. Linia 
oddziałowa między w/w dwoma oddziałami biegnie z 
południowego wschodu na północny zachód i stanowi część 
regularnego, sztucznego podziału przestrzennego lasów 
Nadleśnictwa Jedwabno. RóŜniące się między sobą drzewostany 
wyodrębniono jako poszczególne pododdziały w oddziałach 334 i 
335. 

Opis biochor - stanowi poniŜszy opis taksacyjny 
drzewostanów (tabela 4). 
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Tabela 4. Opis taksacyjny lasu i wskazań ochronnych dla rezerwatu „Dęby Napiwodzkie” 
 

Powierzchnia Siedlisko Drzewostan Przeciętne 
leśna 

Zasobność 
brutto m3 
grubizny 

Oddz. 
Poddz. 

zal. związ. 
z gosp. 

nieleś
na 

Teren - zbiorowisko 
roślinne 

Siedliskowy typ lasu 
Gleba i runo 

Forma fitocenozy - faza rozw. - 
proces dynamiczny - skład 

gat., wiek, zmiesz., zwarcie, 
nal. podr., podsz., luki, opis 

pow. niel. 

Gat. Kl. i 
podkl 
wieku 

zadrze
w. 

wys. pierśn. bon. jak 

na 
1 ha 

na 
całej 
pow 

Cel ochrony - 
zalecane 
czynności 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Woj. warmińsko-mazurskie Gm. Jedwabno obr. ewid. Kot  L-ctwo Nowy Las 

334 b 2,44   T. równy 
Zbiorowisko Circaeo - 
Alnetum 
Ol 
G. Torf. mursz. torf. nis. 
głęb. 
P. zad.: jask., kukl., pokrz., 
sledz., przyt., gwiazd., 
psianka, narecz. bł. 

Forma fitocenozy - d-stan 
dojrzały 
Faza rozwojowa - optymalna 
wczesna 
Proces dynamiczny - 
regeneracja f. późna 
Ol. pjd Brz, spor. Db (40-50) 45 
l. Zw. umiark. 
Podsz.: pjd. wb, ol, brz., krusz. 

 
 
 
 
 

Ol 

 
 
 
 
 

III a 

 
 
 
 
 

1,4 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 

II/III 

 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 

390 

 
 
 
 
 

950 

Cel - ochrona 
zespołu łęgu 
olchowego 
 
 
TP - konieczność 
zachowania 
zasad 
dotyczących 
strefy częściowej 
ochrony gniazda 

334 c 1,54   T. n. fal. 
Zbiorowisko - naturalne - 
Stellario-Carpinetum 
typicum 
L św 
G. brun. właść. wył. pias. 
sł. glin. na Ŝwir. piaszcz. 
P. zaz. fragm. zadarn.: 
gwiazd., przyl., prosown., 
narecz., grosz. maj., 
pokrz., kopyt., mal. 

Forma fitocenozy - starodrzew 
Faza rozwojowa - optymalna 
późna 
Proces dynamiczny - fluktuacja 
zahamowana przez nadmierny 
stan zwierzyny, początek 
symptomów rozpadu. 
6 So (170-190) 180 l., 1 0s pjd        
Brz, Db, spor. Św. Ol (90-110) 
100 l., 3 Db (320-340) 330 l., 
pjd. Db, Brz III kl.w. z samo. 
zmiesz. jedn. i grp. Zw. przer. 
Db gałęzisty, dziuplasty, So w 
30% z hubą, Os w 80% 
krzywa, dziuplasta. Podsz.: 
leszcz. grp. na 80%. w cz. Pn-
Zach ca 0,30 ha luka pokryta 
leszczyną 

 
 
 
 
 
 
 

So 
Os 
Db 

 
 
 
 
 
 
 

IX b 
V b 
XVII 

 
 
 
 
 
 
 

0,7 

 
 
 
 
 
 
 

29 
24 
29 

 
 
 
 
 
 
 

70 
37 

114 

 
 
 
 
 
 
 
I 
II 
III 

 
 
 
 
 
 
 

3 
3 
3 

 
 
 
 
 
 
 

196 
29 

120 
345 

 
 
 
 
 
 
 

300 
45 

180 
525 

 
 
 
 
 
 
CS. W lukach 
zwarte kępy 
leszcz. usunąć 
luki ca 0,4 ha 
ogrodzić 
Ŝerdziami dol. Db, 
Gb, Kl z sadz. lub 
siewu. Piel, CW, 
CP. 
Uwaga! strefa 
częściowej 
ochrony gniazda 

334 d 1,22   T. równy 
Zbiorowisko Circaeo - 
Alnetum 
Ol 
G. jak w „b” 
P. zad. pokrz., ostroŜeń, 
kukl., gwiazd., psianka, 
malina 

Forma fitocenozy - d-stan 
dojrzały 
Faza rozwojowa - optymalna 
późna 
Proces dynamiczny - 
stabilizacja 
8 Ol 95 l., 2 Ol 45 l. zmiesz. 
jedn., pjd Brz III-IV kl.w. 
Zw. przer. fragm. luźne. 
Podsz. pjd. wb, ol, krusz. 

 
 
 
 
 
 

Ol 
Ol 

 
 
 
 
 
 

V b 
III a 

 
 
 
 
 
 

0,7 

 
 
 
 
 
 

25 
19 

 
 
 
 
 
 

46 
26 

 
 
 
 
 
 

III 
II/III 

 
 
 
 
 
 

3 
3 

 
 
 
 
 
 

170 
50 

220 

 
 
 
 
 
 

210 
60 

270 

Cel - ochrona 
zespołu łęgu 
olchowego 
metodą bierną 
(cz. strefa 
ochrony ścisłej 
gniazda). W 
przypadku szkód 
np. 
huraganowych 
dopuszczalne CS. 

334 f 2,28   T. równy 
Zbiorowisko Circaeo - 
Alnetum 
Ol 
G jak w „b” 
P.zad.: pokrz., ostroŜeń, 
śmiał. darń, kuklik, 
nareczn. bł., malina 

Forma fitocenozy - d-stan 
dojrzały 
Faza rozwojowa - optymalna 
wczesna 
Proces dynamiczny - 
regeneracja  f. późna 
Ol pjd., w cz Pd grp Brz., spor. 
Św (48-53) 50 l. miejsc. Ol, 
spor Brz III b -V kl. w. Zw. 
umiark. miejsc. drobne luki. 
Podsz. pjd. Ol, Wb, spor. 
krusz., św. 

 
 
 
 
 
 

Ol 

 
 
 
 
 
 

III a 

 
 
 
 
 
 

0,9 

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

II/III 

 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 

260 

 
 
 
 
 
 

590 

Cel - ochrona 
zespołu łęgu 
olchowego 
 
 
 
TP 
Uwaga ! strefa cz. 
ochrony gniazda 

334 g 7,01   T. n. fal. 
Zbiorowisko Stellario - 
Carpinetum typicum 
Lśw 
G. jak w „c” 
P. zad. fragm. zaz.: 
majow., przyl., gwiazdn., 
prosow., kopyt., groszek. 

Forma fitocenozy - d-stan 
dojrzały 
Faza rozwojowa - optymalna 
Proces dynamiczny - 
stabilizacja 
5 Db, 1 Ol, 1 So pjd. Brz. Os, 
Gb  (80-90) 85 l. 3 Db (300-
320) 310 l. pjd. So VII kl. w., 
Św. Brz V-VI kl. w. Zmiesz. 
jedn. Ol grp., d.kęp. Zw. 
umiark., fragm. przer. Podsz. 
leszcz., gb, bk, św, db na 50% 
W cz. Pd-Zach. 2 bagna ca. 
0,50 ha. 

 
 
 
 
 

Db 
Ol 
So 
Db 

 
 
 
 
 

85 
85 
85 

310 

 
 
 
 
 

0,9 

 
 
 
 
 

27 
25 
26 
30 

 
 
 
 
 

36 
41 
29 

132 

 
 
 
 
 

I/II 
II/III 

I 
II/III 

 
 
 
 
 

3 
3 
3 
3 

 
 
 
 
 

235 
60 
50 

100 
445 

 
 
 
 
 

1650 
420 
350 
700 

3120 

Cel - ochrona 
zespołu grądu 
 
 
 
TP tylko w cz. 
Wsch. 
 
Uwaga ! 
Zachować zasady 
cz. ochrony strefy 
gniazda. 
Większość 
powierzchni w 
strefie ochrony 
ścisłej - zakaz 
wycinania drzew i 
krzewów. 

334 h 1,00   T. równy 
Zbiorowisko Circaeo - 
Alnetum 
Ol 
G. jak w „b” 
P. zad.: pokrz., turz., 
trawy, nareczn. bł. 

Forma fitocenozy - d-stan 
dojrzały 
Faza rozwojowa - optymalna 
późna 
Proces dynamiczny - 
stabilizacja 
8 Ol, 1 Brz, 1 Db spor So (80-
90) 85 l. Zmiesz jedn. i grp. Zw.       
przer. 
Podsz. krusz., wb, brz., ol na 
40% 

 
 
 
 

Ol 
Brz 
Db 

 
 
 
 

V a 
V a 
V a 

 
 
 
 

0,7 

 
 
 
 

22 
23 
23 

 
 
 
 

35 
29 
39 

 
 
 
 

III/IV 
II/III 
II/III 

 
 
 
 

3 
3 
2 

 
 
 
 

240 
30 
25 

295 

 
 
 
 

240 
30 
25 

295 

Cel - ochrona 
zespołu łęgu 
olchowego 
Ochrona bierna 

334 k 2,01   T. n. fal 
Zbiorowisko Stellario - 
Carpinetum typicum 
Lśw. 
G. jak w „c” 
P. zad. fragm. zaz.: 
trzcinnik, przyl., konw., 
gwiazd., groszek 

Forma fitocenozy - d-stan 
dojrzały 
Faza rozwojowa - optymalna 
późna 
 
Proces dynamiczny - fluktuacja 
4 Db (320-340) 330 l., 3 Db, 1 
Os, Brz pjd Gb, Ol, So (80-90) 
85 l., 2 Św pjd So (110-130) 
115 l. Zmiesz. jedn. i grp. Zw. 
przer. 
Podsz. leszcz., trzmiel., św, db, 

 
 
 
 
 
 
 

Db 
Db 
Os 
Św 

 
 
 
 
 
 
 

XVII 
V a 
V a 
VI b 

 
 
 
 
 
 
 

0,8 

 
 
 
 
 
 
 

32 
26 
26 
28 

 
 
 
 
 
 
 

143 
37 
44 
62 

 
 
 
 
 
 
 

II 
II 

II/III 
III 

 
 
 
 
 
 
 

3 
3 
3 
3 

 
 
 
 
 
 
 

135 
135 
50 
70 

390 

 
 
 
 
 
 
 

270 
270 
100 
140 
780 

Cel - ochrona 
zespołu grądu 
 
 
 
 
 
TP i ewentualnie 
CS bez prawa 
usuwania (nawet 
martwych) Db 
XVIII kl. w. 
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gb na 70% Uwaga ! strefa 
częściowej 
ochrony gniazda. 

  0,20  Drogi w rezerwacie            
R-z 334 17,50 0,20  = 17,10          6530  
335 b 2,22   T. równy 

Zbiorowisko Circaeo - 
Alnetum 
Ol. 
G. mursz. torf. śred. głęb. 
na pias. luź. mokra 
P. zad.: pokrz., śmiał. 
darn., malina, kukl., turz., 
śledz. 

Forma fitocenozy - d-stan 
dojrzały 
Faza rozwojowa - optymalna 
wczesna 
Proces dynamiczny - 
regeneracja faza późna 
6 Ol pjd., grp Brz (50-60) 55 l. 
4 Ol (70-80) 75 l. spor. So, Św 
VI-VII kl. w. Zmiesz. jedn. i grp. 
D-stan z sam. i odr. Zw. 
nierównom. umiark. Podsz. wb, 
krusz, ol 10% pow. 

 
 
 
 
 
 

Ol 
Ol 

 
 
 
 
 
 

III b 
IV b 

 
 
 
 
 
 

1,2 

 
 
 
 
 
 

20 
22 

 
 
 
 
 
 

27 
44 

 
 
 
 
 
 

III 
III/IV 

 
 
 
 
 
 

3 
3 

 
 
 
 
 
 

200 
130 
330 

 
 
 
 
 
 

445 
290 
735 

Cel - ochrona 
zespołu łęgu 
olchowego 
 
 
 
TP 

335 c 3,49   T. n. fal. 
Zbiorowisko zastępcze 
Pino - Quercetum 
Lśw, fragm. LM 
G. brun. właść. wył. z pias. 
glin. lek. 
P. zad.: trzcin., orl., szcz., 
przyl., miejsc. pokrzywa, 
prosow. 

Forma fitocenozy - d-stan 
dojrzały 
Faza rozwojowa - optymalna 
Proces dynamiczny - 
stabilizacja 
8 So, 1 Św, 1 Db pjd Brz, Os, 
spor. Ol, Kl (75-85) 80 l. spor. 
So IX kl. w. Zmiesz. jedn. i grp. 
Zw. umiark. 
Podsz.: gb, św, leszcz., db na 
40% 
Wcz. Pn-Zach 2 luki 0,25 ha 

 
 
 
 
 

So 
Św 
Db 

 
 
 
 
 

IV b 
IV b 
IV b 

 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 
 

27 
28 
27 

 
 
 
 
 

34 
41 
46 

 
 
 
 
 

I a/I 
I/II 
I/II 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

360 
55 
55 

470 

 
 
 
 
 

1255 
190 
190 

1635 

Cel ochrony - 
stopniowe 
doprowadzenie 
do składu 
potencjalnego, tj. 
do Stellario - 
Carpinetum typ.  
 
TP na korzyść 
Db. dopuszczalne 
CS. 
Poszerzyć lukę 
0,10 ha w Pn 
części d-stanu, 
dol. Db mat. 
zadrzewieniowym 
lub ogrodzić 
Ŝerdziami. 
Piel., CW, CP 
Luki w cz. Zach. 
nie dolesiać. 

335 d 4,57   T. n. fal. 
Zbiorowisko Stellario - 
Carpinetum typicum 
Lśw 
G. jak w „c” 
P. zaz. fragm. zad.: przyl., 
gwiazd., kopyt., zawil., 
gajow., miejsc. orl., trzcin., 
prosow. 

Forma fitocenozy - starodrzew 
Faza rozwojowa - starodrzewu 
Proces dynamiczny - fluktuacja 
zaburzona przez zwierzynę, w 
cz. Pn początek rozpadu. 
W cz. Pd d-stan 2-piętrowy  
I p. 5 Db (300-330) 320 l. 1 So 
(180-200) 190 l., 4 Db pjd Brz, 
Os, Św (90-110) 95 l. zmiesz. 
jedn. i grp. Zw. b. nierównom. 
na Pn luźne, na Pd przer. 
fragm. umiark. 
II p. Gb pjd Brz (55-65) 60 l. w 
cz. Pd Podsz. leszcz., gb, bk 
na 50% 
W cz. Pn-Zach na Pn. od drogi 
ca 0,08 ha św 7 l. z dol. 

 
 
 
 
 
 
 

Db 
So 
Db 

 
 

Gb 

 
 
 
 
 
 
 

XVI 
X b 
V b 

 
 

III b 

 
 
 
 
 
 
 

0,6 
 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 
 
 
 

30 
28 
29 

 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 

115 
75 
39 

 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 

II/III 
I 

I/II 
 
 

I/II 

 
 
 
 
 
 
 

3 
3 
2 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 

145 
25 

135 
305 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 

665 
110 
615 

1390 
 

135 

Cel - ochrona 
zespołu grądu 
W Pn. cz. d-stanu 
na pow. 1,06 ha 
(na Pn od drogi) 
usunąć podsz., 
ogrodzić 
Ŝerdziami dol. Db, 
Lp grp. cisem 
pochodzenia 
generatywnego 
(np. z Leszna w 
N-ctwie 
Wipsowo), 
podsiać miejsc. 
Gb. Piel, CW, CP. 
W cz. środkowej 
(między poddz. „f” 
i „g”) na pow. 0,85 
ha usunąć podsz. 
pozostawiając 
samosiewy Gb, 
Db, Kl, Bk, 
ogrodzić 
Ŝerdziami 
pozostawić do 
samosiewu. Piel, 
CW, CP 
Prace prowadzić 
z zachowaniem 
zasad ochrony 
strefy częściowej 
gniazda. 

335 f 1,01   T. równy 
Zbiorowisko Stellario - 
Carpinetum typicum 
Lśw 
G. jak w „c” 
P.zaz.: przyl., gwiazdn., 
gajow., kopyt., przyt., orl. 

Forma fitocenozy - d-stan 
dojrzały 
Faza rozwojowa - optymalna 
wczesna 
 
Proces dynamiczny - 
stabilizacja 
Db pjd i grp. Kl, Gb, miejsc. 
Św, spor So (95-105) 100 l. 
Zw. umiark. 
Podsz. bk z sadz., Gb, db, kl, 
leszcz. na 40% 

 
 
 
 
 
 
 

Db 

 
 
 
 
 
 
 

V b 

 
 
 
 
 
 
 

0,8 

 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 

II/III 

 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 

325 

 
 
 
 
 
 
 

325 

Cel - ochrona 
zespołu grądu 
 
 
 
 
 
TP na korzyść Kl, 
Gb 
Uwaga ! cz. w 
strefie ochrony 
częściowej 
gniazda. 

335 g 5,86   T. n. fal. 
Zbiorowisko Stellario - 
Carpinetum typicum 
Lśw 
G. jak w „c” 
P. zaz.: gwiazd., zaw., 
przyl., gajow., groszek 
 

Forma fitocenozy - d-stan 
dojrzały 
Faza rozwojowa - optymalna 
wczesna 
 
Proces dynamiczny - 
stabilizacja 
9 Db kęp Gb (80-90) 85 l. 
1 Db grp Gb miejsc. Ol (45-55) 
50 l. pjd. Brz 65 l., Os 80 l., So 
180 l., Db 310 l. 
Zmiesz. jedn. Zw. umiark. 
Podsz.: leszcz. gb, kl, miejsc 
bk z zasadz. na 70% 
W cz. Wsch. i Pd-Wsch. 2 
bagna ca 0,45 ha 

 
 
 
 
 
 
 

Db 
Db 

 
 
 
 
 
 
 

V a 
III a 

 
 
 
 
 
 
 

1,3 

 
 
 
 
 
 
 

26 
19 

 
 
 
 
 
 
 

39 
21 

 
 
 
 
 
 
 

II 
I/II 

 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 

460 
40 

500 

 
 
 
 
 
 
 

2695 
235 

2930 

Cel - ochrona 
zespołu grądu 
 
 
 
 
 
W cz. Pn-Zach 
poza strefą ścisłej 
ochrony gniazda 
TP stabilizacyjna 

335 h 1,78   T. n. fal. 
Zbiorowisko Stellario - 
Carpinetum typicum 
Lśw 

Forma fitocenozy - d-stan 
dojrzały 
Faza rozwojowa - optymalna 
wczesna 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cel - ochrona 
zesp. grądu 
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G. jak w „c” 
P. zaz.: zwil., przyl., marz., 
groszek 

 
Proces dynamiczny - 
stabilizacja 
5 So, 1 Brz pjd. Św, Bk (75 - 
85) 80 l. 
4 Db (95-105) 100 l. 
zmiesz. kęp. Zw. umiark. 
Podsz.: bk, gb, lp na 70% 

 
 
 

So 
Brz 
Db 

 
 
 

IV b 
IV b 
V b 

 
 
 

1,1 

 
 
 

25 
26 
23 

 
 
 

34 
42 
29 

 
 
 
I 

I/II 
III 

 
 
 

22 

 
 
 

180 
45 

180 
405 

 
 
 

320 
80 

320 
720 

 
 
Poza strefą ścisłej 
ochrony gniazda 
TP stabilizacyjna 
na korzyść gat. 
liściastych. 

  0,22  Drogi l. w rezerwacie            
  0,26  Linie istn. w rezerwacie            

R-m 
335 

18,93 0,48  =  19,41            

Ogółem 
rezerwat 

36,43 0,68  =  37,11            

 
Opisy taksacyjne przyjęto z „Planu urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Jedwabno”, wykonanego w 1996 r. 

przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddz. w Olsztynie. Opisy taksacyjne uaktualniono zmieniając wiek 
drzewostanów (dodając 5 lat do wieku wykazanego w 1996 r.), rozbudowując nieco opisy runa i podszytów. Masa, 
zadrzewienie i skład drzewostanów w 1996 r. w większości przypadków zostały ustalone przy pomocy relaskopu. W 
powyŜszym opisie masę uaktualniono przez doliczenie przyrostu wg wskazań „Skróconych tabel zasobów drzewostanów i 
wskaźników trzebieŜowych dla najwaŜniejszych gatunków drzew leśnych” - Z. Larendowicz, Kraków 1973. W jednym 
przypadku zmieniono wiek 1 składnika drzewostanu (334 c), a w oddz. 335 d do składu dodano występującą tam sosnę. 
 Opisy taksacyjne wzbogacono o informacje o zbiorowiskach roślinnych, formach fitocenozy, ich fazach rozwojowych, 
procesach dynamicznych oraz celach i zadaniach ochronnych 
 

1.11. Zasady ochrony i zadania konserwatorskie 
 

A. Lista gatunków drzew i krzewów oraz preferencje względem nich 
 

Mimo niewielkiej powierzchni rezerwatu, występuje w nim 13 gatunków drzew i 9 gatunków krzewów. Zarówno drzewa, jak 
i krzewy, z punktu widzenia wskazań gospodarczo-ochronnych, naleŜą do gatunków popieranych i tolerowanych. Brak jest 
gatunków niepoŜądanych. 

Do gatunków popieranych naleŜą: 
  - dąb szypułkowy 
  - grab pospolity 
  - klon zwyczajny 
  - jesion wyniosły 
  - lipa drobnolistna 
  - olsza czarna 
  - wiąz szypułkowy 
  - wiąz górski 
  - brzoza brodawkowata 
  - brzoza omszona 
  - topola osika (osika) 
  - sosna zwyczajna 
  - świerk pospolity 
  - leszczyna pospolita (orzech laskowy) 
  - jarząb pospolity 
  - jarząb mączny 
  - trzmielina brodawkowata 
 

Za gatunki niepoŜądane w warstwie runa naleŜy uwaŜać te gatunki, które tworzą zwarte darnie np. trzcinnik leśny, śmiałek 
darniowy lub gatunki tworzące pokrywy zdziczałe np.: malina, pokrzywa. Rośliny te, występujące w nadmiarze skutecznie 
hamują odnawianie gatunków lasotwórczych. 
 

B. Zadania konserwatorskie 
 

Zadania konserwatorskie, z podziałem na obligatoryjne, warunkowe i postulowane przedstawiono poniŜej w tabeli 5 
„Szczegółowy plan zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych”. 
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Tabela 5. Szczegółowy plan zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych. 
 

PLAN 
Pow. w ha Lokalizacja 

Skrócony opis fitocenozy 
Faza rozwojowa 

Proces dynamiczny manip. zred. 
Opis czynności z podziałem na zadania: obligatoryjne, 

warunkowe i postulowane 
Wykonanie 

1 2 3 4 5 6 
334 b Ol 45 l 

F. optymalna wczesna 
P. regeneracja f. późna 

2,42  Zadanie postulowane - TP, uwaga cz. Pd w zasięgu strefy 
ochrony częściowej gniazda. 
                                         - „ - 

 

334 c 6 So 180 l. 10s, Brz, Db, Ol 100 l., 
3 Db 330 l 
F. optymalna późna 
P. fluktuacja zahamowana przez 
zwierzynę; początek rozpadu 

1,54 0,40 Zadania obligatoryjne - w lukach głównie w cz. Pn-Zach. w I 10-
leciu usunąć leszczynę, luki dol. materiałem zadrzewieniowym 
Db, Kl, Js, Lp, Gb pjd, grp Św, So, Wzi zabezpieczyć osłonkami; 
lub ogrodzić Ŝerdziami i dol. gatunkami j.w. Przygotowanie gleby 
ręczne. 
CW -  w I 10-leciu 
CP -  w II 10-leciu 
Zadania warunkowe 
1. CS w przypadku wystąpienia np. drzew trocinkowych, czy 
szkód huraganowych. JeŜeli ze względów ekonomicznych 
usuwanie ewentualnych szkód byłoby nieopłacalne, a stan 
sanitarny nie był zagroŜony, nie wykonywać. 
2. W przypadku powstawania nowych luk w d-stanie dol. je wg 
w/w zasad.  
Uwaga! drzewostan w strefie częściowej ochrony gniazda. 

 

334 d 8 Ol 95 l., 2 Ol 45 l. 
F. Optymalna późna 
P. Stabilizacja 

1,22  Zadanie warunkowe 
W przypadku wystąpienia istotnych szkód huraganowych 
dopuszczalne CS. 
Uwaga ! Pn cz. d-stanu w strefie częściowej, pd w strefie ścisłej 
ochrony gniazda. 

 

334 f Ol 50 l. 
F. optymalna wczesna 
P. regeneracja f. późna 

2,28  Zadanie postulowane 
TP w I 10-leciu 
Uwaga ! D-stan w strefie częściowej, a fragment pd-zach w 
strefie ścisłej ochrony gniazda. 

 

334 g 5 Db, 1 Ol, 1 So 85 l. 
3 Db 310 l. 
F. optymalna 
P. stabilizacja 

7,01 1,20 Zadanie postulowane 
TP w I 10-leciu, tylko poza strefą ochrony ścisłej, przy 
zachowaniu zasad częściowej ochrony gniazda.  
Zadanie obligatoryjne - ochrona bierna w strefie ścisłej ochrony 
gniazda. 

 

334 h 8 Ol, 1 Brz, 1 Db 85 l. 
F. optymalna późna 
P. stabilizacja 

1,00  Zadanie obligatoryjne 
Ochrona bierna 
Strefa ścisłej ochrony gniazda 

 

334 k 4 Db 330 l., 3 Db, 10 s 85 l., 2 Św 
115 l. 

2,01  Zadanie postulowane 
W I 10-leciu TP bez prawa usuwania (nawet martwych) Db XVIII 
kl.w. 
Zadanie warunkowe 
W przypadku szkód huraganowych lub od kornika dopuszczalne 
CS. 
W przypadku powstania luk dol. mat. zadrzewieniowym Db, Lp, 
Gb, Kl, Św. 
Uwaga ! D-stan w strefie częściowej ochrony gniazda. 

 

335 b 6 Ol 55 l., 4 Ol 75 l 
F. optymalna wczesna 
P. regeneracja f. późna 

2,22  Zadanie postulowane 
TP w I 10-leciu 
Zadanie warunkowe 
W przypadku wystąpienia istotnych szkód, np. huraganowych, 
dopuszczalne CS. 

 

3,49  
0,10 

Zadanie obligatoryjne w I 10-leciu 
Dol. luki w cz. pn (dopuszczalne jej poszerzenie) materiałem 
zadrzewieniowym Db, pjd Kl, Js, Lp, Gb i zabezpieczyć 
osłonkami, lub ogrodzić Ŝerdziami i dol. gatunkami jw. 

 335 c 8 So, 1 Św, 1 Db 80 l. 
F. optymalna 
P. stabilizacja 

 3,49 Zadanie postulowane 
1. Lukę w cz. Pn-Zach. pozostawić bez dol. 
2. TP na korzyść Db w I 10-leciu 
Zadanie warunkowe 
W przypadku szkód od korników i huraganu dopuszczalne CS. 

 

 
1,06 

Zadanie obligatoryjne na I 10-lecie 
1. Pn cz. d-stanu ogrodzić Ŝerdziami, usunąć leszczynę, dol Db 
grp Kl, Lp, Gb wprowadzić grp cis pochodzenia generatywnego 
(np. z N-ctwa Wipsowo), lub dol. mat. zadrzewieniowym gat. j.w. 
           Piel, CW w I  10-leciu 
           CP          w II  10-leciu 

335 d 5 Db 320 l., 1 So 190 l., 4 Db 95 l.  
w II p. Gb 60 l. zd 0,1 
F. starodrzew 
P. fluktuacja zahamowana przez 
zwierzynę, w cz. Pn i środk. 
początek rozpadu d-stanu 

4,57 

0,85 2. W cz. środk. (między poddz. „f” i „g”) usunąć podszyt z 
pozostawieniem samosiewów Gb, Db, Kl, Bk, ogrodzić 
Ŝerdziami, pozostawić do samosiewu. 
             Piel. Cw  w I  10-leciu 
             CP           w II 10-leciu 
Zadanie warunkowe 
W przypadku wystąpienia istotnych szkód w Pd cz. d-stanu 
dopuszczalne CS (o ile uzasadnione ekonomicznie i wskazane 
ze wzgl. ochrony lasu). Powstające ewentualnie luki dol. Db, 
cisem, Kl, Lp, Św. 
Uwaga ! Wsch. cz. d-stanu w strefie częściowej ochrony gniazda. 

 

335 f Db 100 l. 
F. optymalna wczesna 
P. stabilizacja 

1,01  Zadanie postulowane na I  10-lecie 
TP na korzyść Kl, Gb. 

 

335 g 9 Db 85 l., 1 Db 50 l. 
F. optymalna wczesna 

5,86  Zadanie obligatoryjne 
Bierna ochrona ścisłej strefy gniazda 
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 P. stabilizacja  5,00 Zadanie postulowane na I 10-lecie 
TP poza strefą ochrony ścisłej. 
Uwaga! Pd-wsch. cz. d-stanu w strefie ścisłej ochrony gniazda, 
reszta w strefie ochrony częściowej. 

 

1,78  Zadanie obligatoryjne 
Bierna ochrona wsch. cz. d-stanu w strefie ścisłej ochrony 
gniazda 

 

 1,50 Zadanie postulowane na I 10-lecie 
TP na korzyść Db i gat. domieszkowych z zachowaniem 
wymogów ochrony częściowej strefy gniazda. 
Zadania warunkowe 
W przypadku wystąpienia istotnych szkód np. huraganowych 
dopuszczalne CS. 

 

335 h 5 So, 1 Brz 80 l., 4 Db 100 l. 
F. optymalna wczesna 
P. stabilizacja 

  Zadania postulowane 
Włączenie do rezerwatu oddz. 334 a i 335 a celem ochrony 
naturalnych procesów sukcesji regresywnej na torfowisku niskim. 

 

334 a 
335 a 

 4,82 
1,23 

   

 
Podsumowanie działań do wykonania 
I. Zadania obligatoryjne 
  na I 10-lecie na II 10-lecie 
oddz. 334 1) dol. luk 0,40 ha - 
 2) CW 0,40 ha - 
 3) CP - 0,40 ha 
oddz. 335 1) dol. luk 1,16 ha - 
 2) piel. 1,91 ha - 
 3) CW 1,91 ha - 
 4)CP 1,91 ha 0,85 
 
II. Zadania postulowane 
oddz. 334 1) TP 7,91 ha 
 2) włączenie pow. do rezerwatu 4,81 ha 
oddz. 335 1) TP 11,00 ha 
 2) włączenie pow. do rezerwatu 1,23 ha 
 

Wykonując wszystkie zabiegi w rezerwacie naleŜy brać pod uwagę wymogi ochrony gniazda bociana czarnego. TrzebieŜe, nawet poza 
strefami ochrony gniazda, moŜna wykonywać tylko w okresie jesienno-zimowym, inaczej nie moŜna by wywieźć drewna, gdyŜ jedyna droga 
wywozowa przebiega przez strefę ścisłej ochrony gniazda bociana czarnego. 

Przygotowanie gleby do dolesień moŜna wykonać ręcznie lub mechanicznie. 
Plan nie określa masy przeznaczonej do pozyskania w trakcie trzebieŜy. Intensywność zabiegów musi wynikać z zamierzonych celów i 

znana będzie w momencie wykonywania. 
Plan nie przewiduje przebudowy drzewostanów przy pomocy rębni. W praktyce mogą jednak zaistnieć zdarzenia losowe, o charakterze klęsk 

Ŝywiołowych. W takich wypadkach moŜe być konieczne odnowienie lasu na powierzchniach otwartych. W zasadzie nawet działania zakwalifikowane 
w planie jako dolesienia w północnej części drzewostanu, w oddz. 335 d, bliskie są odnowieniom.  

Zespół Pino-Quercetum jest tu antropogenicznym zbiorowiskiem zastępczym i w razie potrzeby odnowienia w pododdziale 335 c 
naleŜałoby przyjąć skład odnowień taki jak dla zespołu Stellario-Carpinetum. 

W zakresie ochrony fauny proponujemy następujące działania:  
  - stałą kontrolę rezerwatu w okresie lęgowym z uwagi na stanowiska bociana czarnego i orlika krzykliwego, których miejsca lęgowe objęte 

są ochroną strefową, 
  - pozostawianie i ochronę drzew dziuplastych, a takŜe złomów i wywrotów, jako miejsc gniazdowania ptaków oraz środowiska Ŝycia 

bogatej fauny zwierząt bezkręgowych związanych z martwymi i próchniejącymi drzewami. 
 
 

C. Zakres udostępniania rezerwatu 
 

Problem z udostępnianiem rezerwatu „Dęby Napiwodzkie” wynika z obecności w nim czynnego gniazda bociana czarnego. Droga 
przebiegająca przez rezerwat znajduje się w odległości 110 m od gniazda (jest to odległość minimalna, inne odcinki drogi są bardziej 
odległe). Zakazywanie zwiedzania rezerwatu byłoby trudne do wyegzekwowania, ponadto mogłoby spowodować skutek odwrotny. Być moŜe 
znalazłyby się osoby, które gotowe by były sprawdzić cóŜ takiego znajduje się w tym obiekcie, Ŝe zamknięto wstęp do niego. 

W strefach ochronnych gniazd zabrania się, między innymi: „przebywania poza miejscami wyznaczonymi” (§ 2 ust. 4 rozporządzenia MOSZNiL z 
dn. 6 I 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt). Gdyby wojewódzki organ ochrony przyrody był za udostępnieniem rezerwatu do zwiedzania, 
moŜna by za zgodą Ministra Środowiska, potraktować drogę jako miejsce „wyznaczone do przebywania”. Wówczas, bez naruszania przepisów w/w 
rozporządzenia, moŜna dopuścić zwiedzanie po istniejącej drodze, z zachowaniem ciszy (przy wschodnim krańcu rezerwatu naleŜałoby nawet 
ustawić tablicę o takiej treści).  

Nie ma zaś Ŝadnych przeciwwskazań, aby poza okresem lęgowym bociana czarnego, rezerwat był, za zgodą Wojewody, udostępniany 
do celów badawczo-naukowych. W okresie lęgowym cele te mogłyby być realizowane poza strefami ochronnymi. Przedmiotem badań w tym 
rezerwacie mogą być m.in.: gleby brunatne właściwe (rzadko występujące w lasach Pojezierza Olsztyńskiego, bo zajęte głównie pod uprawy 
rolnicze); procesy przebiegające w zbliŜonych do naturalnych zespołach grądu i łęgu; proces rozpadu starodrzewów sosnowo-dębowych; 
mikroflora i entomofauna zasiedlająca obumierające drzewa (głównie dęby); awifauna dziuplaków obumierających i martwych dębów; 
procesy regeneracji łęgów jesionowo-olszowych, itp. 
 

D. Organizacja ochrony 
 
Zarząd nad rezerwatem sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Jedwabno. Jest on odpowiedzialny za realizację planu ochrony rezerwatu, a 

nadzór nad jego działalnością w tej dziedzinie (oprócz zwierzchników z PGL Lasy Państwowe) sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski, za 
pomocą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 
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E. Ustalenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

Plan zagospodarowania przestrzennego musi uwzględniać fakt istnienia rezerwatu „Dęby Napiwodzkie” oraz potrzeby i zasady jego 
ochrony i udostępniania, ustalone w zatwierdzonym przez Wojewodę planie ochrony i w zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie uznania 
za rezerwat przyrody. 
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Tabele i ryciny wymienione w tekście planu ochrony znajdują się w operatach szczegółowych (załącznikach) sporządzonych podczas 
wykonywania planu. 
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Załącznik Nr 16 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 

 
PLAN OCHRONY LEŚNEGO REZERWATU PRZYRODY „KAMIENNA GÓRA” 

 
Spis treści 
Uwagi wstępne i motywy utworzenia rezerwatu 
1. Zakres opracowania i stosowane metody 
2. Ogólna charakterystyka fizjograficzna rezerwatu i jego otoczenia 
 2.1. PołoŜenie, powierzchnia i granice rezerwatu 
 2.2. PodłoŜe geologiczne, ukształtowanie powierzchni i pokrywa glebowa 
 2.3. Hydrografia i stosunki klimatyczne 
3. Holoceńska historia szaty roślinnej Kamiennej Góry i jej okolic 
4. Wpływ człowieka na kształtowanie się szaty roślinnej w okolicach Kamiennej Góry w okresie polodowcowym 
5. Ogólny opis przyrody w rezerwacie i uroczysku Kamienna Góra 
 5.1. Wykaz wykorzystanych opracowań, materiałów i dokumentów 
 5.2. Stan zbadania rezerwatu i uroczysta Kamienna Góra 
6. Flora rezerwatu 
 6.1. Wykaz alfabetyczny gatunków 
 6.2. Lista gatunków drzew i krzewów oraz ich ocena pod względem naturalności i zgodności z zajmowanym siedliskiem 
 6.3. Występowanie gatunków wymagających szczególnej troski - chronionych, zagroŜonych i rzadkich gatunków oraz 
interesujących z innych względów 
 6.4. Charakterystyka i ocena zjawisk synantropijnych w rezerwacie 
7. Przegląd i charakterystyka zidentyfikowanych w rezerwacie zespołów leśnych i bagiennych 
 7.1. Układ systematyczny badanych zbiorowisk 
 7.2. Skład florystyczny, charakterystyka syngenetyczna i zróŜnicowanie wewnętrzne zidentyfikowanych zespołów i 
zbiorowisk 
 7.3. Struktura biologiczna drzewostanów w zespołach głównych 
 7.4. Rozmieszczenie badanych zespołów w rezerwacie i ich tendencje rozwojowe 
8. Awifauna rezerwatu Kamienna Góra 
9. Inwentaryzacja przyrodniczo-leśna 
 9.1. Opis taksacyjny drzewostanów dla wszystkich warstw 
 9.2. Charakterystyka stopnia zwarcia drzewostanów 
 9.3. Rozmieszczenie nalotów i podrostów 

9.4. Ocena stanu zagroŜeń czynnikami antropogenicznymi oraz naturalnymi - biotycznymi i abiotycznymi 
10. Ustalenie relacji typów siedliskowych lasu do fitosocjologicznych zespołów leśnych 
11. Zadania ochronne i metody ich wykonania                                            
12. Rozpoznanie zagroŜeń i sposoby ich eliminacji                                
13. Literatura                                                                   
Załączniki 
 
 
 
 
 
Uwagi wst ępne i motywy utworzenia rezerwatu 

Buczyna pomorska (Melico-Fagetum) w uroczysku na Kamiennej Górze między miejscowościami Jonkowo i Łomy jest 
najbardziej na wschód wysuniętym stanowiskiem tego zespołu, rozwijającym się w pełnej amplitudzie ekologicznej oraz z 
typowym składem gatunkowym drzewostanu i roślinności runa. Fitocenozy buczyny pomorskiej z rezerwatu Bukowego w 
lasach reszelskich zachowały się do dzisiaj w postaci szczątkowej i jedynie w podzespole typowym [Hutorowicz 1963]. W 
uroczysku Kamienna Góra buczyna występuje na zwartej powierzchni w trzech oddziałach (208, 209, 210) i rozwija się jako 
eutroficzna buczyna kokoryczowa (Melico-Fagetum corydaletosum), mezotroficzna buczyna typowa (Melico-Fagetum 
typicum) oraz oligotroficzna buczyna kwaśna (Luzulo pilosae-Fagetum). 
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Ryc. 1. Rezerwat Kamienna Góra na tle regionów naturalnych (Kondracki 1998) oraz północno-wschodniej granicy 
naturalnego zasięgu buka (Fagus sylvatica) 

 
Jest to przypadek dość szczególny i cenny dla nauki i gospodarki leśnej, gdyŜ uroczysko Kamienna Góra jest usytuowane 

w pobliŜu północno-wschodniej granicy naturalnego zasięgu buka (Ryc. 1). Takie połoŜenie naturalnie ogranicza moŜliwości 
rozwojowe kaŜdego zbiorowiska, powoduje uboŜenie składu gatunków charakterystycznych i pojawianie się elementów 
obcych. W buczynie na Kamiennej Górze nie odnotowano dotychczas tego rodzaju ujemnych cech, z czego moŜna 
wnioskować, Ŝe jej obecność jest tam zjawiskiem naturalnym i długotrwałym. Fitocenozy tego zespołu zajmują odpowiednie 
dla siebie siedliska (Ryc. 4 i 5), rozwijają się w korzystnym układzie czynników klimatycznych (Ryc. 6), a buk występuje tam 
nieprzerwanie od około 3000 lat (Ryc. 8, 9). 

Wysokie walory przyrodnicze uroczyska Kamienna Góra i jej otoczenia, były dostrzegane juŜ dawniej przez badaczy 
niemieckich, którzy odnotowali tam szereg cennych spostrzeŜeń [Abromeit i in. 1898-1940, Steffen 1940], a H. Gross (1936) 
zbadał złoŜe torfowe przy północno-wschodnim brzegu jeziora Łomy pod względem palinologicznym (Ryc. 7). 

Kompleksowe badania florystyczne i fitosocjologiczne, a takŜe dotyczące warunków siedliskowych i struktury biologicznej 
drzewostanów, rozpoczęto w uroczysku Kamienna Góra w 1983 roku i kontynuowano do roku 1986, w którym skartowano 
rozmieszczenie rozwijających się tam zbiorowisk leśnych i bagiennych (Ryc. 28). 

Sporządzona dokumentacja naukowa [Jutrzenka-Trzebiatowski 1987] stała się podstawą do sprecyzowania wniosku o 
utworzenie leśnego rezerwatu przyrody. Rezerwat przyrody pod nazwą „Kamienna Góra" został powołany Zarządzeniem 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 roku, na podstawie art. 23, ust. 3 
ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody. 

Głównym celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczo-leśnych, krajobrazowych 
i dydaktycznych stanowiska buczyny pomorskiej w jej aktualnej postaci naturalnej i w otoczeniu zbiorowisk leśnych i 
bagiennych zajmujących właściwe dla nich siedliska. 
 

1. Zakres opracowania i stosowane metody 
 

Przedmiotem opracowania jest 
 

1. Aktualny stan flory i roślinności rezerwatu Kamienna Góra, wynikający z holoceńskiej historii szaty roślinnej a 
warunkowany w przeszłości i obecnie róŜnymi naturalnymi czynnikami fizjograficznymi oraz działalnością człowieka. 
 

2. Wskazanie niezbędnych zadań ochronnych i metod ich wykonania. 
 

3. Rozpoznawanie zagroŜeń naturalnych i antropogenicznych oraz sposoby ich eliminacji,  
 
Do zasadniczych celów opracowania naleŜy: 

 
  - Sporządzenie jak najpełniejszego inwentarza flory naczyniowej i zarodnikowej rezerwatu, 
  - Przedstawienie listy gatunków drzew i krzewów i ich ocena pod względem naturalności, zgodności z zajmowanym 

siedliskiem oraz wykazywanej dynamiki rozwojowej, 
  - Zbadanie struktury biologicznej drzewostanów metodą Paczoskiego, 
  - Określenie udziału we florze tego obiektu gatunków prawnie chronionych, ginących lub zagroŜonych w skali kraju i 

regionu, względnie interesujących z innych powodów oraz opracowanie mapy ich rozmieszczenia w rezerwacie, 
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  - Opracowanie rozmieszczenia i częstości występowania pozostałych gatunków,  
  - Ocena stanu naturalności tamtejszej flory, 
  - Identyfikacja, dokumentowanie i charakterystyka zbiorowisk roślinnych oraz rozpoznanie ich tendencji rozwojowych i 

stanu zachowania, 
  - Zgromadzenie materiałów potrzebnych do opracowania mapy roślinności rzeczywistej oraz wykonanie terenowych prac 

kartograficznych, 
  - Opracowanie merytoryczne i techniczne mapy roślinności rzeczywistej, 
  - Opis taksacyjny drzewostanów dla wszystkich warstw, 
  - Charakterystyka stopnia zwarcia drzewostanów, 
  - Określenie aktualnego stanu rozmieszczenia nalotów i podrostów oraz zbadanie ich składu gatunkowego, 
  - Opracowanie mapy drzewostanowej, 
  - Ustalenie relacji typów siedliskowych lasu do fitosocjologicznych zespołów roślinnych, 
  - Opracowanie mapy siedliskowej dla powierzchni rezerwatowej, 
  - Ocena stanu zagroŜeń czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, 
  - Opracowanie propozycji zasad i zadań ochronnych oraz konserwatorskich metod ich wykonania. 
 

Charakterystykę flory oparto na notach zawartych w zdjęciach fitosocjologicznych, a takŜe w licznych notatkach 
sporządzonych w czasie badań florystycznych realizowanych w róŜnych okresach sezonów wegetacyjnych oraz w czasie 
terenowych prac kartograficznych. 

Obecność zidentyfikowanych zespołów roślinnych udokumentowano wykonaniem 62 zdjęć fitosocjologicznych metodami 
Braun-Blanqueta [Pawłowski 1972]. Materiały zdjęciowe zestawiono w 5 tabelach zbiorczych, ujmujących najbardziej zbliŜone 
grupy ekologiczne zbiorowisk. Dokonano identyfikacji podstawowych zbiorowisk, czyli zespołów, a w odniesieniu do buczyny 
pomorskiej i lasów grądowych opracowano takŜe ich zróŜnicowanie wewnętrzna na podzespoły. 

Klasyfikację zbiorowisk oraz ich nazewnictwo przyjęto według Matuszkiewicza (1981) i Jutrzenka-Trzebiatowskiego 
(1980). Nazewnictwo roślin naczyniowych podano według Mirka i innych (1995), mchów - według Ochyry i Szmajdy (1978) a 
wątrobowców - według Rejment-Grochowskiej (1971). 
 W celu określenia roli poszczególnych grup syngenetycznych gatunków w głównych zespołach leśnych rezerwatu, 
obliczono ich wartość systematyczną (D) metodą Tüxena i Ellenberga [Pawłowski 1972]. 

Dla zbadania dynamiki rozwojowej wiodących gatunków drzewiastych i określenia ich roli w poszczególnych 
zbiorowiskach, opracowano na 6 powierzchniach (20 x 20 m2) strukturę biologiczną drzewostanów metodą Paczoskiego 
(1928). Uzyskane wyniki przedstawiono w 6 wykresach, w których przyjęto podział na pięciocentymetrowe klasy grubości. 

Wszystkie załączone mapy wykonano w skali 1:5000, na podkładzie mapy przeglądowej Nadleśnictwa Kudypy, z 
01.01.1994 roku ze stanem na 30.11.2000 roku. Mapy siedlisk i drzewostanów opracowano na podstawie materiałów 
operatowych Nadleśnictwa Kudypy. Mapy rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych oraz zwartych nalotów i podrostów są 
wynikiem dokładnego kartowania terenowego. 

Badania glebowe obejmują jedynie wykonanie trzech profili glebowych (Ryc. 5), w których rozpoznano skład mechaniczny 
zalegających tam utworów glebowych i ich odczyn. Na tej podstawie określono typy i rodzaje tamtejszych gleb. 

W siatce ATPOL-u badany rezerwat mieści się w całości w kwadracie EB 41 a. 
 

2. Ogólna charakterystyka fizjograficzna rezerwatu i jego otoczenia.  
 
2.1. PołoŜenie, powierzchnia i granice rezerwatu 

 
Rezerwat Kamienna Góra usytuowany jest w środkowej części Pojezierza Olsztyńskiego [Kondracki 1998], na północny-

zachód od Olsztyna, między miejscowościami Jonkowo i Łomy (Ryc. 1 i 2). Stanowi zachodnią część uroczyska Kamienna 
Góra, które w leśnym podziale administracyjnym naleŜy do Nadleśnictwa Kudypy. Według mapy przeglądowej Nadleśnictwa 
Kudypy z 1994 roku przestrzeń rezerwatową tworzą w całości trzy oddziały - 208, 209 i 210, o łącznej powierzchni aktualnej 
95,52 ha, czyli o 0,38 ha większej niŜ wymieniona w zarządzeniu Ministra OŚNiL z dnia 25.01.1995 roku. 

W aktualnym podziale administracyjnym rezerwat usytuowany jest w Gminie Jonkowo oraz w Województwie Warmińsko-
Mazurskim. 

Granice rezerwatu tworzy od wschodu szosa Jonkowo - Łomy, od strony północnej - północny brzeg uroczyska Kamienna 
Góra oraz brzeg południowej zatoki jeziora Łomy, od strony zachodniej - linia oddziałów 210 i 211, a od południa - północna 
linia oddziałów 242 i 243. 
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Ryc. 2. Mapa sytuacyjna okolic Olsztyna. 

 
2.2. PodłoŜe geologiczne, ukształtowanie powierzchni i pokrywa głebowa 
 
Drzewostan rezerwatu i uroczyska Kamienna Góra porasta prawie w całości garb moreny czołowej, którego najwyŜsze 

wyniesienie (Kamienna Góra) osiąga 179 m n.p.m. Garb ten stanowi dobrze zaznaczający się utwór marginalny ciągu 
morenowego fazy V, według Kondrackiego [1972], powstałego w czasie trzeciego postoju lodowca w fazie pomorskiej 
zlodowacenia bałtyckiego (Ryc. 3). Dotrwał on do czasów obecnych w postaci mało zniwelowanej, gdyŜ wyróŜnia się w 
podłoŜu niesamowitą kamienistością. Patrząc na liczne skupienia głazów wynurzonych na powierzchni (Fot. 1,2) odnosi się 
wraŜenie, Ŝe jest to prawdziwa góra kamieni, przykryta piaskiem gliniastym lub gliną zwałową. Z tego teŜ powodu uroczysko 
Kamienna Góra trwa nieprzerwanie od niepamiętnych czasów, gdyŜ jego podłoŜe zdecydowanie nie nadawało się pod 
uprawę rolną. Kamienna Góra jest jednym z garbów rozległego wyniesienia w tym rejonie. Szczyt Gołej Góry, między Łomami 
i Gołogórą (Ryc. 2) osiąga 176 m i nieco tylko ustępuje Kamiennej Górze. Tereny sąsiednie opadają łagodnie w kierunku 
zachodnim do doliny Pasłęki, a w kierunku wschodnim do pradoliny Łyny. 
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Ryc. 3. Fazy zlodowacenia bałtyckiego. Wg Kondrackiego 1972. 
 

Teren rezerwatu prawie w całości pokrywają gleby brunatne, powierzchniowo zakwaszone (Ryc. 4) wytworzone w partiach 
wierzchołkowych z piasków gliniastych (Ryc. 5, profil 2 i 3), a w niŜszych połoŜeniach zalegają nieraz na glinie lekkiej lub średniej. W 
obniŜeniach terenowych powstały nieduŜe enklawy gleby brunatnej właściwej, wytworzonej z utworów pyłowych, głębiej 
zalegających na glinie zwałowej, z odczynem zbliŜonym do obojętnego (pH = 6,4 - 7,7), z dobrze wykształconym poziomem 
akumulacji (A1-25-28 cm) i głębokim poziomem brunatnienia (profil 1). We wszystkich badanych przypadkach natrafiono w profilach 
na bardzo duŜą ilość kamieni o róŜnej średnicy, a na wierzchowinach i bardziej stromych zboczach takŜe liczne głazy o dość 
pokaźnych wymiarach. Bezodpływowe zagłębienia wypełniają gleby mułowo-bagienne lub torfowe, o dość róŜnym odczynie. 

 
 

Ryc. 4. Mapa gleb Pojezierza Olsztyńskiego 
(fragment mapy Pojezierza Mazurskiego wg Bednarek, Prusinkiewicz 1980). 
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Ryc. 5. Profile glebowe buczyny pomorskiej w projektowanym rezerwacie „Kamienna Góra" 
 
2.3.  Hydrografia i stosunki klimatyczne 
 
Z terenu rezerwatu i uroczyska Kamienna Góra wody są odprowadzane: od strony południowej przez rzekę Giłwę, dopływ 

Pasłęki, od zachodu przez Pasłękę, od strony północnej do Jeziora Bukwałdzkiego, a z terenów sąsiadujących od wschodu 
wody zbiera Łyna i jej dopływy (Ryc. 2). 

Warunki klimatyczne omawianego obiektu i jego otoczenia dobrze charakteryzują dane z okresu 1951-1965 ze stacji 
meteorologicznej w Dajtkach koło Olsztyna (Tab. 1). 

W ciągu roku przewaŜają tam wiatry południowo-zachodnie oraz południowe i zachodnie. Najrzadziej notowane są wiatry 
północno-wschodnie. Prędkość wiatru największa jest zimą, a najmniejsza latem, czego główną przyczyną jest z pewnością 
pełne ulistnienie w ciągu lata lasów liściastych, przewaŜających w tej okolicy. Ciśnienie atmosferyczne jest dość wyrównane w 
poszczególnych porach roku. Średnia temperatura powietrza w okresie rocznym wynosi 6,8°C, latem kształtuje si ę na poziomie 
16,3°C, a zim ą spada do -2,8°C. Temperatury maksymalne absolutne i minimalne absolutne największą amplitudę uzyskują w 
okresie wiosennym (53,8°C). Średnia liczba dni przymrozkowych wynosi 136, mroźnych - 50, a bardzo mroźnych jedynie 3. Ich 
suma stanowi 52% liczby dni okresu rocznego. Dni gorących odnotowano w tym rejonie 24, z których 20 przypada na okres Lata. 
Roczne opady atmosferyczne osiągają średnio około 580 ml i przewaŜają w okresie lata i sezonu wegetacyjnego. Liczba dni z 
opadem wynosi 162, a z opadem śniegu - 51. Dość długo zalega tam pokrywa śnieŜna (87 dni) [Radomski 1968]. 

W ujęciu syntetycznym teren rezerwatu Kamienna Góra usytuowany jest, według Orłowicza i Martyn (1979), w krainie 17 
regionu Mazurskiego, w której wpływy cech borealnych klimatu kontynentalnego oraz klimatu Morza Bałtyckiego, kształtują 
się na poziomie średnim (Ryc. 6). 
 

3. Holoceńska historia szaty roślinnej Kamiennej Góry i jej okolic 
 

Postglacjalne przemiany klimatu i szaty roślinnej w Polsce północno-wschodniej, a takŜe w okolicach rezerwatu Kamienna 
Góra, są dość dobrze poznane dzięki licznym oryginalnym i syntetycznym pracom palynologicznym z okresu 
międzywojennego i lat powojennych. 

W latach trzydziestych, w bliskim sąsiedztwie rezerwatu Kamienna Góra, badania palynologiczne przeprowadził H. Gross 
(1935-1936). Zbadał on głębokie złoŜe torfowe (około 7 m) zalegające od strony północno-wschodniej jeziora Łomy. Analiza 
palynologiczna  
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Ryc. 6. Zasięgi strefowe wpływu klimatów w Polsce. Źródło: W. Okołowicz 1973-1978 
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Tabela 1 
Dane klimatyczne rejonu Olsztyna z okresu 1951-1965 (Dajtki - 128 m npm) 

Pory roku Wiosna Lato Jesień Zima  
Miesiące III-V VI-VIII IX-XI XII-II 

Rok 

Rozkład kierunku wiatru w % 
                                            N                         11,7           10,1            5,1             5,9               8,2 
                                           NE                         9,5            6,7             4,0              6,1               6,6 
                                            E                         12,8           7,5            10,0             7,9               9,7 
                                           SE                         9,3            5,1            11,4            10,8              9,1 
                                            S                          9,3           12,3           12,7            14,8              12,3 
                                           SW                       12,7          17,8           22,8            24,4              19,4 
                                            W                        12,5          17,4           15,8            15,4              15,3 
                                           NW                       14,0          12,9             6,2              5,8                9,7 
Prędkość wiatru m/sek.                                   3,4            2,8             3,1               3,8                3,3 
Rozkład ciszy w %                                          8,2           10,1            12,0              8,9               9,8 
Ciśnienie atmosferyczne 
średnie                                                           98,7          97,4           99,7              96,9             98,2 
średnie max.                                                 112,5        107,8         115,2            117,7           113,3 
średnie minim.                                               80,7          85,0           80,9               71,1             79,4 
Temperatura powietrza °C 
średnia                                                           5,7           16,3            7,6                -2,8               6,8 
średnie max.                                                 10,4          21,8           11,5               -1,0              10,8 
średnie minim.                                               1,7           11,1            4,1                -5,9                2,4 
maksymalna absol.                                       30,3          35,9           31,1              13,2                  -  
minimalna absol.                                          -23,5         -1,1           -16,9             -30,6                   - 
amplituda absol.                                            53,8         37,0           48,0               43,8                   -  
amplituda średnia dobowa                             9,8          10,9            7,4                 5,6                   8,4 
Średnia liczba dni: 
przymrozkowych (min. 0°C)                          41              0               19                  76                  136 
mroźnych(max. 0°C)                                      8                -                3                   39                    50      
b. mroźnych (max. -10°C)                               -                -                -                    3                      3 
gorących (max. 25°C)                                    2              20               2                     -                    24 
upalnych (max. 3 0°C)                                   0               1                0                     -                     1 
Opady atmosferyczne: 
z okresu 1891-1930                                     121           221            134                109                 585 
z okresu 1951-1965                                     102           231            144                101                 578 
maksymalne absol.                                       98           193             143                 88                     -  
minimalne absol.                                           6              7                 4                     6                      - 
Liczba dni: 
z opadem 0,1 mm                                        33             40               40                  47                   162 
z opadem śniegu 0, 1 mm                            11              -                 5                   35                     51 
z pokrywą śnieŜną                                       19               -                 4                   64                     87 
z gradem (suma z 15 lat)                              7               4                 4                     -                     15 
PręŜność pary wodnej w mb                        7,3           14,1             9,3                 4,7                   8,8 
Niedosyt wilgotności                                     3,1           5,8               2,1                 0,6                   2,9 
Wilgotność względna %                               75             75                85                  88                    81  

 
tego złoŜa jest cennym dokumentem, gdyŜ ujmuje ono wszystkie okresy klimatyczno-roślinne wyróŜnione w geologicznym 
okresie peryglacjalnym i w holocenie (Ryc. 7). 
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Ryc. 7. Diagram pyłkowy z miejscowości Łomy koło Olsztyna Wg Grossa 1935/36, źródło: Firbas 1949. 

 
W latach siedemdziesiątych Ralska-Jasiewiczowa (1981) badała zmiany szaty roślinnej wywołane działalnością osadniczą 

człowieka w otoczeniu zamarłego jeziora w miejscowości Woryty koło Gietrzwałdu (Ryc. 8). Osady tego jeziora są niezbyt 
głębokie i dlatego sięgają jedynie schyłku okresu atlantyckiego. Zrealizowane badania są natomiast wykonane w sposób 
nowoczesny, z uwzględnieniem nie tylko gatunków drzewiastych i krzewów, lecz takŜe roślin uprawnych, wodnych, błotnych i 
paproci. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na wzrastający wpływ działalności osadniczej człowieka na kształtowanie się 
składu gatunkowego i struktury zbiorowisk leśnych od neolitu po czasy historyczne. 
 Nawiązanie do tych zagadnień, poprzez dokonanie ogólnej syntezy wspomnianych badań jest konieczne, gdyŜ pozwala 
dokładniej ustalić stopień naturalności aktualnie rozwijających się zbiorowisk leśnych w rezerwacie Kamienna Góra, a takŜe 
określić wpływ działalności człowieka na ich zróŜnicowanie, skład florystyczny i strukturę drzewostanów. 

Nieprzerwany okres panowania lasów rozpoczął się na tym terenie, podobnie jak na całym obszarze Warmii i Mazur, z 
początkiem holocenu. 

W okresie preborealnym - IV wg Grossa 98100 - 7000 l p.n.e.) były to jeszcze niezbyt zwarte lasy sosnowo-brzozowe (Ryc. 7), w 
których w fazie początkowej tego okresu wyraźnie dominowały brzozy, osiągając swoje postglacjalne optimum (50 - 75%). W 
środkowej fazie znaczenie brzóz maleje na korzyść sosny, której udział pyłków wzrasta do 45 - 50%, szczególnie na ubogich 
glebach sandrowych. W końcowej fazie tego okresu na Ŝyźniejsze siedliska moren fazy pomorskiej, takŜe w okolice Kamiennej Góry 
(Ryc. 7), wkracza leszczyna, wiązy, dęby i lipa drobnolistna. 

Na podstawie obecności roślin wskaźnikowych dla wczesnego okresu preborealnego wyznaczono średnią temperaturę 
lipca na około +15°C. Przy ko ńcu tego okresu mogła ona wynosić około +17°C. 

Okres borealny V wg Grossa (7000 - 55001 p.n.e.) z klimatem cieplejszym (17 - 18°C w lipcu) i suchszym,  czyli typowo 
kontynentalnym, wyróŜnia się panowaniem lasów leszczynowo-sosnowych (Ryc. 7), z dość znacznym udziałem brzozy oraz 
domieszką jarzębiny, osiki i wiązów. W pierwszej fazie tego okresu leszczyna opanowała strefę moren czołowych. 
Szczególnie licznie występowała na Pojezierzu Olsztyńskim, takŜe w uroczysku Kamienna Góra (Łomy 105%, Ryc. 7). W 
fazie późniejszej okresu borealnego od wschodu dotarł na te tereny wiąz, a takŜe wzrosła rola dębów i lipy drobnolistnej, 
która przybyła z południowego wschodu. Śladowo zaczął się pojawiać jesion (Ryc. 9). 
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Okres atlantycki - VI i VII wg Grossa (5500-23001 p.n.e.) wyróŜnił się dalszym wzrostem temperatury do 19-20°C średnio w 
lipcu, takŜe wzrostem wilgotności oraz wydłuŜeniem okresu wegetacyjnego o 2 - 4 tygodnie w fazie starszej, a do 4 tygodni w 
fazie młodszej. Takie zmiany sprzyjały szybkiemu rozprzestrzenianiu się lasów mieszanych i liściastych (Quercetum mixtum). W 
wyniku podniesienia się poziomu lustra jezior i wód gruntowych na Ŝyznych glebach gliniastych ciągów morenowych zapanowały 
lasy liściaste z duŜym udziałem wiązów, dębów i lipy drobnolistnej oraz z domieszką jesionu (Ryc. 8), a u schyłku tego okresu 
takŜe z udziałem klonów, graba i lipy szerokolistnej (Ryc. 9). W śladowych ilościach zaczął się pojawiać buk i olsza szara. W 
ciągu całego okresu notowano takŜe nieduŜe ilości pyłków świerka, lecz niestałe ich występowanie wskazuje, Ŝe mogły się one 
pojawiać w wyniku dalekiego transportu (Ryc. 7 i 9). 

 

 
 

Ryc. 8. Uproszczony diagram pyłkowy z Worytów koło Olsztyna rejestrujący zmiany szaty roślinnej w otoczeniu zamarłego 
jeziora wywołane działalnością osadniczą od neolitu po czasy historyczne (oprac. M. Ralska-Jasiewiczowa 1981). 1-gytia 
detrytusowa, 2- gytia torfiasta, 3- gytia detrytusowa z węglanem wapnia, 4- gytia sapropelowa, 5- torf bagienny z gytią i 

piaskiem, 6- torf bagienny z gytią, 7- gytia torfiasta, 8- gytia detrytusowa, 9- gytia torfiasta, 10- torf, 11- piasek 
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Ryc. 9. Chronologia składu gatunkowego lasów w okresie polodowcowym na obszarze południowej  
części Pojezierza Olsztyńskiego 

 
Okres subborealny - VIII wg Grossa (2300-5001 l p.n.e.) zaznaczył się postępującym wilgotnieniem oraz jednoczesnym 

chłodzeniem klimatu. Średnie temperatury lipca kształtowały się w zakresie 17 - 18°C. Spowodowało to istotne zmiany  w 
składzie gatunkowym lasów takŜe w otoczeniu uroczyska Kamienna Góra. Stopniowo traciły na znaczeniu lasy liściaste i 
mieszane, a w ich składzie gatunkowym przede wszystkim: jesion, wiązy, lipy i klony, w mniejszym stopniu równieŜ dąb, a w 
fazie końcowej takŜe leszczyna (Ryc. 8 i 9). Zwiększał się natomiast udział pyłków graba i buka. Od tego czasu, w okresach  
zmniejszonego osadnictwa, notowano w omawianych lasach takŜe jodłę (Ryc. 9). 

Okres subatlantycki - IX wg Grossa (5001 l p.ae. - 1300 l n.e.) charakteryzuje się dalszym ochłodzeniem i zwilgotnieniem 
klimatu. W historii lasów jest to okres kształtowania i panowania współczesnych zbiorowisk leśnych, których skład gatunkowy, 
a takŜe zróŜnicowanie i rozmieszczenie, jest wypadkową działania wszelkich czynników naturalnych oraz gwałtownie 
wzrastającego wpływu człowieka. W początkowej fazie tego okresu lasy nieznacznie róŜniły się od szaty leśnej poprzedniego 
okresu. Z upływem czasu tylko w strefie moren czołowych zachowała się przewaga lasów liściastych i mieszanych, w których 
najczęściej przewaŜał grab i dąb, a w okolicy Kamiennej Góry takŜe buk (Ryc. 7 i 8). W domieszce częściej występowała lipa 
drobnolistna i klony, w siedliskach Ŝyznych takŜe jesion i wiązy. Lipa szerokolistna, olsza szara i jodła juŜ wtedy, szczególnie 
w okresach wzmoŜonego osadnictwa, zaczęły zanikać. W ciągu tego okresu systematycznie wzrasta udział buka w tej 
okolicy, natomiast udział pyłków graba jest ogromny (Ryc. 8). 

Dynamiczny, w tym czasie, rozwój nowych zbiorowisk leśnych na omawianym terenie, z częstą dominacją graba i stałym 
udziałem buka, zbiega się dokładnie w czasie z regresem osadniczym, spowodowanym dość szybkim upadkiem grupy warmińsko-
mazurskiej kultury łuŜyckiej [Okulicz 1973, Ralska-Jasiewiczowa 1981, Jutrzenka-Trzebiatowski 1999]. Przyczyny kryzysu tej kultury 
na pewno były waŜne i róŜnorakie. Do głównych z pewnością naleŜy zaliczyć niekorzystne zmiany klimatu, powodujące nadmierne 
zabagnienie uprawianych poletek oraz podtapianie przyjeziornych osad, jak np. Woryt i Łomów, a takŜe coraz gorszą urodzajność 
zdegradowanych gleb. Tereny dotąd gęsto zaludnione zaczęły się wyludniać. Najszybciej wkraczał na nie grab i brzozy, a na 
wierzchowiny wzniesień, np. Kamiennej Góry, takŜe buk (Ryc. 8). Był to początek sukcesyjnego powstawania w pasie moren 
czołowych lasów liściastych o składzie botanicznym współczesnych lasów gradowych i buczyny pomorskiej. 

W okresie współczesnym (historycznym) - X wg Grossa (1300 l n.e. - do chwili obecnej) w okolicy rezerwatu Kamienna Góra 
rozpoczął się znaczący wzrost udziału pyłków sosny i buka, a takŜe świerka, natomiast pozostałe gatunki, w tym równieŜ grab, 
wyraźnie traciły na znaczeniu (Ryc. 8). Lipa szerokolistna i jodła juŜ nie zostały odnotowane w tym okresie (Ryc. 9). 
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4. Wpływ człowieka na kształtowanie się szaty roślinnej w okolicach Kamiennej Góry w okresie polodowcowym 
 

Pierwsze ślady obecności plemion ludzkich na omawianym terenie i w jego okolicach datuje się na allerıd i młodszy 
drays, czyli na schyłkowe okresy klimatyczno-roślinne starszej epoki kamiennej - paleolitu [Jutrzenka-Trzebiatowski 1999]. W 
tym czasie niezaleŜne grupy zbieracko-myśliwskie, trudniące się takŜe rybołówstwem, dotarły takŜe na Warmię i Mazury 
(Okulicz 1973). Większe ich skupienie zajmowało tereny od Zalewu Wiślanego do środkowej Łyny (Ryc. 10). 

 

 
 

Ryc. 10. Znaleziska szczątków renifera i wyrobów „świderskich" z rogu i kości tego zwierzęcia na ziemiach pruskich wg H. Grossa 
1939; S.K. Kozłowskiego 1969. Źródło: Okulicz 1973,1 - bez śladów obróbki; 2 - ze śladami obróbki; 3 - wyroby z kości renifera. 

 
Pod względem kulturowym reprezentowały one tzw. Cykl mazowiecki, określany dawniej mianem kultury świderskiej lub 

młodszej kultury łowców reniferów. W owym czasie na tym terenie panowały ubogie i trudne warunki tundry i lasotundry, 
uniemoŜliwiające  zdobywanie większej ilości pokarmu drogą zbieractwa. Główne ich poŜywienie stanowiło dlatego mięso 
renifera, którego liczebność była znaczna. Zbiorowe, kilkurodzinne polowania urządzano najczęściej jesienią w czasie, gdy 
duŜe stada reniferów wędrowały dolinami rzek na północ do swoich leŜy zimowych. W czasie krótkiego lata polowano takŜe 
na inną zwierzynę. Na okres zimy budowano jednorodzinne ziemianki, które porzucano w czasie lata. 

Rozproszone grupy koczownicze cyklu mazowszańskiego, dysponujące najczęściej jedynie bardzo prostymi narzędziami 
krzemiennymi oraz z kości renifera i innych zwierząt, nie mogły w sposób znaczący bezpośrednio zmieniać szaty leśnej. 
JednakŜe poprzez stałe obniŜanie pogłowia reniferów ludność ta pośrednio mogła przyczynić się do szybszego wkraczania 
roślinności drzewiastej na obszary tundrowe. 

Od okresu borealnego, kiedy tereny pojezierne były pokryte juŜ dość zwartą szatą leśną, utrwaliło się na obszarze Polski 
osadnictwo róŜnych kultur mikrolitycznych. Pojezierze Mazurskie i omawiany teren, były głównie zajęte przez plemiona cyklu 
kundajskiego (kultury kundajskiej). 
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Ryc. 11. Znaleziska krzemienne, kościane i rogowe kultury kundyjskiej na obszarze pruskim. Źródło: Okulicz 1973  
1 - wyroby krzemienne, 2 - kurhany typu 12A, 3 - ostrza typu 13, 4 - ostrza typu 21, 5 - ostrza typu 16. 

 
Osadnictwo tych plemion było juŜ bardziej stabilne i grupowało się najczęściej w sąsiedztwie jezior oraz wzdłuŜ rzek (Ryc. 11). 

Ich obozowiska, które składały się z zadaszonych szałasów, nieco wkopanych w ziemię i ogrzewanych paleniskiem wewnętrznym 
uŜywane cyklicznie, co jakiś czas, co nasuwa przypuszczenie o uŜytkowaniu przez kaŜdą grupę plemienną większego terenu jako 
wspólnej ekumenii. Grupy te nie uprawiały roli oraz nie hodowały zwierząt. 

W połowie mezolitu (5500 - 3600 l p.n.e.), przypadającej na optimum klimatyczne starszego okresu atlantyckiego, ilość 
tych grup maleje w strefie moren czołowych, a niektóre z nich podejmują tryb Ŝycia osiadły, ucząc się od sąsiednich plemion 
prymitywnej (motyczkowej) uprawy roli, z zaczątkiem hodowli i garncarstwa. 

Początki osadnictwa stałego z pewnością mają związek z dominacją w tym czasie lasów liściastych, dostatkiem z tego 
powodu pokarmu dla zwierząt hodowanych oraz bogactwem zwierzyny łownej. 

Efektem końcowym dłuŜszej koegzystencji grup kundajskich z innymi grupami kulturowymi, są grupy prafińskie kultury 
serowskiej, a nieco później u schyłku okresu atlantyckiego, grupy plemion kultury ceramiki grzebykowej. Unikały one Ŝyznych 
gleb gliniastych ciągów morenowych, gdyŜ nie zdołały odpowiednio udoskonalić uprawy roli i hodowli. 

Rozwój społeczeństw neolitycznych postępował od południa i zaznaczał się stopniowym rozpowszechnianiem i 
udoskonalaniem uprawy roli i hodowli, a zanikiem zbieractwa. 

Pierwsze zabytki osadnictwa kręgu naddunajskiego z kulturą ceramiki wstęgowej rytej znajdywane są na Ziemi 
Chełmińskiej i Mazowszu, a pochodzą z neolitu starszego (3600 - 2300 l p.n.e.), przypadającego na okres atlantycki młodszy. 
Plemiona te nauczyły się juŜ prymitywnie uprawiać ziemię, a ponadto zajmowały się hodowlą zwierząt domowych. 

W neolicie środkowym (2300 - 1700 l p.n.e.), przypadającym na początkowe fazy okresu subborealnego, plemiona 
naddunajskie przemieściły się w strefę moren czołowych i wymieszały się z grupami miejscowymi kultury ceramiki grzebykowej 
oraz wymieniły swoje doświadczenia i umiejętności, w wyniku czego powstało społeczeństwo o nowej jakości, znane jako kultura 
pucharów lejowatych. Jej osadnictwo miało charakter skupiskowy. Poszczególne skupiska osadnicze z 20 - 40 domami 
oddzielone były pustkowiami leśnymi. Osady lokowano na Ŝyznych glebach madowych i czarnoziemnych w pobliŜu rzek i jezior 
lub na glebach gliniastych w obrębie lasów liściastych. Podstawą utrzymania tej ludności było rolnictwo i chów zwierząt. 
Wspomniane dziedziny mogły się intensywnie rozwijać dzięki powszechnemu stosowaniu juŜ wtedy gospodarki Ŝarowej. Na 
uŜytek rolnictwa wypalano w tym czasie duŜe obszary lasów. W ten sposób rozpoczął się ciągły proces trwałego odlesiania oraz 
degeneracji pierwotnej szaty roślinnej naturalnych obszarów puszczańskich. 

W neolicie młodszym (1700 - 1300 l p.n.e.) zaznacza się silna ekspansja plemion kultury amfor kulistych. W okresie rozkwitu 
ludność tej kultury zamieszkiwała takŜe Warmię i Mazury. Ich osadnictwo składało się z większych wiosek stałych o zasięgu 800 
do 1500 m2 oraz z wielu sezonowych osad szałasowych. Najczęściej zajmowano się hodowlą bydła i świń, które juŜ wówczas 
wyraźnie róŜniły się wyglądem, od tura i dzika. Wypasanie w lasach liściastych duŜych stad bydła i świń oraz coroczne wypalanie 
roślinności zielnej i podszycia w celu uaktywniania rozwoju traw, znacznie zmieniło naturalną strukturę drzewostanów i 
degradowało siedliska leśne. Po tym okresie pierwotny charakter zachowały juŜ tylko niektóre partie lasów rubieŜowych. 

Od okresu około 1300 roku p.n.e. tereny Pojezierza Mazurskiego zaczynały przenikać grupy osadnicze kultury 
wczesnołuŜyckiej. Najpóźniej lokowały się one na Ŝyznych glebach ciągów morenowych. JednakŜe około roku 1000 p.n.e. 
osadnictwo łuŜyczan było dość gęste na całym obszarze zachodniej części Pojezierza Mazurskiego (Ryc. 12). Skupiska 
osadnicze Pojezierza Mazurskiego wytworzyły swoją własną kulturę w obrębie licznej grupy mazursko-warmińskiej. 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12517 - 

 
 

Ryc. 12. Stanowiska z IV-VI okresu epoki brązu na ziemiach pruskich wg O. Tischlera. Źródło: Okulicz 1973. 
1 - cmentarzyska płaskie, kurhany i osady grupy mazursko-warmińskiej kultury łuŜyckiej, 2 - kurhany sambijskie,  

3 - zbliŜone do sambijskich kurhany ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki Ŝelaza, 4 - kurhany wschodniomazurskie. 
 

Osady tej ludności były zazwyczaj rozległe i nie umocnione, lecz lokowane przewaŜnie w trudno dostępnych miejscach na 
wzniesieniach morenowych. Ludność ta energicznie trzebiła lasy i puszcze, gdyŜ na znaczną skalę prowadziła gospodarkę 
rolniczo-hodowlaną. Od tego czasu ujawnia się w sposób trwały zjawisko synantropizacji, a zwarte dotąd obszary 
puszczańskie zaczynają się dzielić na odrębne części. Metalurgia brązu była u łuŜyczan jeszcze słabo rozwinięta. Zabytki 
osady grupy mazursko-warmińskiej kultury łuŜyckiej zostały bardzo dobrze zbadane w latach siedemdziesiątych w 
miejscowości Woryty koło Gietrzwałdu [Dąbrowski i inni 1983]. 

W IX, a szczególnie w VIII wieku p.n.e. rozpoczął się stopniowy odpływ ludności łuŜyckiej na południowy zachód, 
natomiast z dorzecza górnego Dniepru w kierunku Bałtyku zaczęły migrować plemiona Prabałtów z kręgu kultur 
wschodniobałtyjskich, do którego zalicza się takŜe kulturę miłogradzką, znaczoną okazałymi cmentarzyskami kurchanowymi. 

W początkowej epoce Ŝelaza (od 400 l p.n.e.) ludność bałtyjska opanowała takŜe teren zachodniego Pojezierza 
Mazurskiego. Wnikała równieŜ w obręb terenów puszczańskich, w wyniku czego znacznie powiększyło się zaludnienie tego 
obszaru, w tym takŜe okolicy Kamiennej Góry (Ryc. 13). Rezultatem wymiany ich doświadczeń i umiejętności plemion 
miejscowych jest powstanie nowej kultury kurchanów zachodniobałtyjskich. Omawiany teren zajmowała grupa 
zachodniomazurska tej kultury. Osadnictwo w owym czasie nie było jeszcze ciągłe i zwarte. Poszczególne skupienia osad 
oddzielały pustkowia leśne. 

W gospodarce bałtów przewaŜała hodowla typu leśnego. Lasy uŜytkowane jako pastwiska przewaŜały nad polami 
uprawnymi. Hodowano głównie tarpany i owce, a w mniejszej liczbie kozy, krowy i świnie. W okresie zimy bydło trzymano juŜ 
w osadach. Rolnictwo miało charakter ogrodowy. Uprawiano nieduŜe powierzchnie Ŝyznej ziemi, na której hodowano 
zazwyczaj warzywa. Trwały charakter osadnictwa powodował, Ŝe roślinność pierwotna powoli ustępowała w obrębie 
większych skupień osadniczych, a zaczęły się pojawiać nowe gatunki synantropijne i zbiorowiska zastępcze. 

Na przełomie naszej ery grupa zachodniomazurska zaczyna zanikać. Następuje znaczne wyludnienie zachodnich Mazur i 
Warmii. 

Rozpowszechnienie Ŝelaza następuje tu jeszcze wolniej niŜ w ówczesnej Polsce. Na Warmię i Mazury narzędzia Ŝelazne 
docierają dopiero w okresie rzymskim naszej ery (I - IV wiek). 

W tym czasie obszar między Zalewem Wiślanym i Łyną był bardzo słabo zaludniony (Ryc. 14). Trzon osadnictwa 
prapruskiego mieścił się w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich i na Półwyspie Sambijskim, gdzie najwcześniej rozwinięto 
miejscową metalurgię. 
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Ryc. 13. Stanowiska kultury zachodniobałtyjskiej wg Ł. Okuliczowej 1970. Źródło: Okulicz 1973  
1 - osiedle obronne, 2 - kurhany, 3 - skarby, 4 - znaleziska luźne. 

 
Od okresu rzymskiego wpływ człowieka na przyrodę był juŜ bardzo widoczny i miał charakter trwały. Wszystkie plemiona 

zamieszkujące obszar Pojezierza Mazurskiego z biegiem czasu posiadały coraz więcej narzędzi z Ŝelaza lub okutych Ŝelazem, 
takich jak: radło płozowe, motyki, piły, sierpy, półkoski, siekierki z tulejką, dłuta, strugi, noŜe i inne. W wiekach V i VI w zaprzęgu 
konnym uŜywano juŜ okutego radła płozowego. Coraz powszechniejsze uŜywanie narzędzi z Ŝelaza usprawniało karczowanie 
lasów i uprawę roli, umoŜliwiało stopniową przemianę hodowli leśnej na stacjonarną, uaktywniało rozwój róŜnego rodzaju rzemiosł 
obróbki drewna i metali, a to stwarzało moŜliwość budowania coraz bardziej obronnych grodów. Zaczęło wzrastać zapotrzebowanie 
na Ŝyzną ziemię orną, gdyŜ coraz powszechniej i w większej ilości uprawiano Ŝyto, kilka odmian pszenicy i rośliny motylkowe, a w 
niektórych osadach takŜe rzepę, mak i len. Posiadanie narzędzi kośnych; sierpów i półkosek, umoŜliwiało gromadzenie siana na 
zimę i utrzymanie z tego powodu coraz większej liczby bydła i trzody chlewnej w osadach. W strukturze hodowli nadal przewaŜały 
konie i owce nad bydłem, świniami i innymi zwierzętami. Coraz lepiej rozwijało się takŜe bartnictwo leśne. 

 

 
 

Ryc. 14. Rozprzestrzenienie stanowisk około połowy II w. n. E. Na obszarze pruskim, Mazowszu i Pomorzu:  
1 - kultury przeworskiej, 2 - kultury pruskiej, 3 - kultury oksywskiej. Źródło: Okulicz 1973; Biskup, Labuda 1983. 
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W związku z powyŜszym w okresie wędrówki ludów (400-800 l p.n.e.) nie zaznaczyło się na tych ziemiach obniŜenie 
stabilizacji gospodarczej, lecz przemieszczanie się osadnictwa z obszarów sandrowych Puszczy Galindzkiej oraz z Półwyspu 
Sambijskiego na Ŝyzne ziemie Pojezierza Mazurskiego, porośniętych dotąd po większej części lasami liściastymi (Ryc. 15). 

Powrót na tereny opuszczone w pierwszych wiekach naszej ery oraz poszukiwanie gleb Ŝyźniejszych jest wyrazem 
stopniowego dynamizowania gospodarki Prusów w wiekach VIII i IX n.e. W tym czasie coraz wyraźniej ujawniały się cechy 
militarne ich gospodarki i handlu. Stan utrzymywanych druŜyn wzrósł liczebnie, a wojownicy byli nieźle uzbrojeni i wyposaŜeni 
w sprawne konie. W wieku X częste wyprawy wojenne, organizowane przez zwalczające się plemiona pruskie, stawały się 
okazją do grabieŜy i bogacenia, lecz w sumie rujnowały gospodarkę, zmniejszały liczebność plemion i niszczyły szatę leśną. 
Szlak kaŜdej wyprawy znaczony był ogromnymi poŜarami lasów. Stan ciągłych wojen wewnętrznych trwał do końca XII w. 

 

 
Ryc. 15. Ziemie zachodniobałtyjskie w początkach wczesnego średniowiecza VI-VII wiek. Źródło: Biskup, Labuda 1986. 

1 - osady otwarte i grodziska, 2 - cmentarze płaskie, 3 - cmentarze kurhanowe, 4 - cmentarzyska litewskie, 5 - dawna granica ziem pruskich (E), 
galindzkich (G), jaćwięskich (S) w XI-XIII w.; 7 - kierunki przesunięć ludności w VI-VII w., 8 - kierunki przesunięć ludności w VIII-XII. 

 
W ciągu kolejnych wieków naszej ery z trzech niewielkich skupień osadniczych: Estów, Galindów i Sudawów wyodrębniło 

się do XIII wieku kilkanaście plemion pruskich (Ryc. 16). Rejon Kamiennej Góry usytuowany był we wschodniej części 
terytorium plemienia pruskiego Pogezanów. 

Pogezania juŜ przed rokiem 1242 została podbita przez Zakon KrzyŜacki. Do przełomu XIII i XIV wieku ulokowano na tej ziemi 
ponad 20 wsi oraz około 30 wsi w dobrach sąsiedniej kapituły warmińskiej. W następnym etapie kolonizacji krzyŜackiej, który trwał 
do schyłku XIV wieku, do 1325 roku zajęto obszar miedzy Zalewem Wiślanym i Łyną oraz załoŜono tam 29 nowych wsi, lokowanych 
na stanowiskach dawnych osad pruskich. W latach trzydziestych i czterdziestych XIV wieku kolonizacją objęto obszary leśne 
środkowej i południowej Warmii, czyli takŜe okolice Kamiennej Góry. Z liczby 86 wsi czynszowych, wtedy załoŜonych, około 30% 
lokowano na porębach leśnych. Osadnictwo wiejskie głównie przyczyniło się do tego, Ŝe lesistość obszaru Prus KrzyŜackich 
zmniejszyła się w XIV wieku z 

 

 
Ryc. 16. Podbój Prus w XIII w. Źródło: Biskup, Labuda 1986. 1 - granice plemion, 2 - ośrodek włości, 3 - kierunki wypraw krzyŜackich, 

4 - miejsca, gdzie później powstały miasta; K - Kwidzyn, M - Malbork, F - Frombork, BR - Braniewo, B- Bałga, BD - Brandenburg 
(Pokarmin), KR - Królewiec, KŁ- Kłajpeda, W - Wohnsdorf (ziemia Unsatrapis). 
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Osadnictwo kontynuowano takŜe w drugiej połowie 

XIV wieku, lecz akcje osadnicze Zakonu KrzyŜackiego 
uległy znacznemu osłabieniu z powodu prowadzonych 
walk z Litwą. Załamanie się potęgi krzyŜackiej w wyniku 
bitwy pod Grunwaldem (1410 r.) oraz późniejszych walk 
polsko-krzyŜackich spowodowało znaczne wyludnienie 
Prus KrzyŜackich i osłabienie niemieckiej akcji 
kolonizacyjnej w wieku XV. Pomimo energicznej 
odbudowy zniszczonych miast i osiedli w wielu rejonach 
tego obszaru znowu powstały znaczne pustkowia, które 
szybko zaczęły porastać lasem puszczańskim. 

Ostatnia wojna polsko-krzyŜacka (1519 - 1521) 
spowodowała kolejne spustoszenia i wyludnienie Prus 
KrzyŜackich. 

Jeszcze gorszym efektem kończyły się wojny polsko-
szwedzkie w latach dwudziestych i pięćdziesiątych XVII 
wieku, wojna prusko-rosyjska w latach 1756 - 1762, ruchy 
chłopskie w 1794 roku związane z Powstaniem 
Kościuszkowskim oraz wojna napoleońska w latach 1806 
- 1807. Sytuację pogarszały dodatkowo klęski Ŝywiołowe, 
lata nieurodzaju oraz epidemiczne choroby. Zdarzenia te 
dokonywały takich spustoszeń w gospodarce pruskiej, Ŝe 
wiele razy ksiąŜęta i królowie pruscy oraz moŜni 
właściciele musieli ratować swoje budŜety przede 
wszystkim kosztem lasów. Wymienione fakty stanowią 
główną przyczynę zmniejszenia lesistości byłych Prus 
Wschodnich aŜ do 17,5%, przy końcu XIX wieku. 

Pomimo tego w latach osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych XIX wieku w duŜym procencie 
wycięto lasy liściaste większego kompleksu leśnego, 
obejmującego aktualne uroczysko Kamienna Góra i 
Uroczysko Buki koło Bukwałdu. Uroczysko Kamienna 
Góra ostało się jedynie na zboczach Kamiennej Góry i na 
wydłuŜonym grzbiecie moreny czołowej dzięki 
niesamowitej kamienistości jego podłoŜa (Fot. 1, 2). 

Odnowiono ten kompleks leśny ze znacznym udziałem 
sosny i świerka (Fot. 35, 36, 38). Z gatunków obcych 
introdukowano: daglezję, modrzew, jodłę i dąb czerwony. 
Dzięki bardzo wysokiej dynamice rozwojowej buka (Fot. 
37, 38, 42), a w mniejszym stopniu innych gatunków 
drzew liściastych, skład gatunkowy drzewostanów 
uroczyska Kamienna Góra odnowił się zgodnie z walorami 
i wymogami tamtejszych siedlisk. 
 

5. Ogólny opis przyrody w rezerwacie i uroczysku 
Kamienna Góra  
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Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie. 

  - Dane klimatyczne rejonu Olsztyna z okresu 1951-1965 
ze stacji meteorologicznej w Dajtkach. 

  - Materiały operatowe Nadleśnictwa Kudypy z lat 
dziewięćdziesiątych. 

  - Wróbel J. 1997. Wytyczne wykonywania zabiegów 
ochronnych w rezerwatach leśnych. MOŚNiL, 
Departament Ochrony Przyrody. 

  - Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 roku. 
Monitor Polski Nr 5, poz. 83. 

 
5.2. Stan zbadania rezerwatu i uroczyska Kamienna 

Góra 
 

Uroczysko Kamienna Góra do niedawna było bardzo 
słabo zbadane. U badaczy niemieckich, na początku XIX 
wieku, a takŜe w okresie międzywojennym, kompleks leśny 
porastający Kamienną Górę nie wzbudzał większego 
zainteresowania [Abromeit i inni 1898 - 1940]. Bardziej 
interesowali się uroczyskiem Buki oraz szatą roślinną okolic 
Bukwałdu i Barkwedy, a takŜe roślinnością jeziora Łomy. 
Główną przyczyną był młody wiek tego kompleksu, który w 
latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku był 
silnie wyeksploatowany. 

Lasy liściaste i mieszane do III klasy wieku włącznie nie 
prezentują się ciekawie pod względem florystycznym i 
fitosocjologicznym, gdyŜ ich drzewostany są zazwyczaj 
mocno zwarte, co ogranicza normalny rozwój roślinności 
runa. Z tego powodu główne walory tego uroczyska zaczęły 
się ujawniać w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Kompleksowe badania florystyczne i fitosocjologiczne, 
uzupełnione niezbędnymi badaniami gleboznawczymi, 
rozpoczęto w uroczysku Kamienna Góra w 1983 roku i 
kontynuowano do 1986 roku. W tym roku skartowano 
rozmieszczenie występujących tam zbiorowisk leśnych i 
bagiennych (Ryc. 28). Zebrane materiały zielnikowe 
ulokowano w zielniku naukowym Katedry Botaniki i Ochrony 
Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Wyniki badań tego okresu stanowiły podstawę do 
opracowania charakterystyki przyrodniczej dla 
projektowanego rezerwatu leśnego Kamienna Góra 
[Jutrzenka-Trzebiatowski 1987], a w roku 199.. dla 
przygotowania wniosku o utworzenie rezerwatu leśnego dla 
buczyny pomorskiej, rozwijającej się w tym obiekcie w pełnej 
amplitudzie ekologicznej oraz zbiorowisk jej towarzyszących. 

Rezerwat pod nazwą „Kamienna Góra" został 
utworzony zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 
roku (Monitor polski Nr 5, poz. 83). 

W niniejszym opracowaniu takŜe wykorzystano bogate 
materiały naukowe z tamtego okresu. Wzbogacono je 
dodatkowo wynikami badań florystycznych i 
fitosocjologicznych z lat dziewięćdziesiątych, szczególnie 
z 1998, 1999 i 2000 roku. Ich celem było określenie 
dynamiki rozwojowej występujących tam zbiorowisk 
leśnych i głównych gatunków lasotwórczych (Ryc. 19, 28). 

Efektem dotychczasowych badań jest lista florystyczna 
obejmująca 324 taksony roślinne oraz rejestr zbiorowisk 
roślinnych ujmujący: 10 zespołów leśnych i inicjalne 
zbiorowisko boru bagiennego oraz 3 zespoły szuwarowe i 
1 zbiorowisko ziołoroślowe z dominującym Chaerophyllum 
hirsutum. 

W latach osiemdziesiątych badano takŜe część 
wschodnią uroczyska Kamienna Góra. Wyniki tych badań 
nie włączono do mniejszego opracowania, gdyŜ ta część 
uroczyska nie stanowi dla rezerwatu nawet otuliny. 

Z dotychczasowych badań wynika, Ŝe w części 
zachodniej (rezerwatowej) uroczyska Kamienna Góra 
zbiorowiskiem przewodnim jest buczyna pomorska (Melico-
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Fagrtum), w pełni zróŜnicowana wewnętrznie (Fot. 15, 16, 
19, 29, 23, 24, 27, 28). Porasta ona zbocza Kamiennej Góry 
(179 m n.p.m.) i wierzchowiny garbu morenowego. Siedliska 
niŜej usytuowane zajmuje głównie grąd subatlantycki 
(Stellario-Carpinetum), a szczególnie jego podzespół typowy 
(Fot. 29-32), uzupełniony na większej powierzchni przez 
świerkowy bór mieszany świeŜy (Sambuco racemosi-
Piceetum), który jest dziełem człowieka (Fot. 35, 36, 38, 40). 
Podkreślenia wymaga obecność podgórskiego łęgu 
jesionowego (Carici remotae-Fraxinetum) i zbiorowiska z 
Chaerophyllum hirsutum (Fot. 9, 34). 

W części wschodniej uroczyska Kamienna Góra, niŜej 
usytuowanej i mniej urzeźbionej (oddziały 195, 207), buczyna 
pomorska traci na znaczeniu, gdyŜ występuje rzadko i 
porasta nieduŜe powierzchnie. Zbiorowiskiem 
przewaŜającym jest tam subatlantycki las gradowy. W tej 
części wykazuje on takŜe większą dyferencjacją wewnętrzną. 
Oprócz podzespołu typowego i czyśćcowego występują tam 
w obniŜeniach terenowych i na zboczach koło cieków 
wodnych drobno powierzchniowe fitocenozy podzespołu 
kokoryczowego - Stellario-Carpinetum corydaletosum 
(oddział 204, 205), a w oddziale 203 takŜe fitocenozy 
podzespołu typowego w wariancie z Carex pilosa. Na 
północnym zboczu w oddziale 203 fitocenozy podzespołu 
czyśćcowego (Stellario-Carpinetum stachetosum) rozwijają 
się w postaci wariantu z masowym udziałem Vinca minor. Ta 
postać lasu grądowego jest zbiorowiskiem nieczęsto 
spotykanym na pojezierzach wschodnio-pomorskich. Wariant 
z Carex pilosa grądu subatlantyckiego, na Pojezierzu 
Olsztyńskim takŜe naleŜy do rzadkości. Zbiorowiska 
bagienne równieŜ znajdują tam dogodniejsze warunki dla 
swojego rozwoju. 
 

6. Flora rezerwatu 
 

6.1. Wykaz alfabetyczny gatunków 
 

Niniejszy wykaz obejmuje wszystkie dotychczas 
stwierdzone taksony w omawianym rezerwacie, z krótkim 
opisem ich występowania. Dla celów tego opracowania 
najpierw podano gatunki drzew i krzewów, następnie 
rośliny zielne i krzewinki oraz mchy i wątrobowce. 

W celu skrócenia treści opisowej nazwy zespołów i 
zbiorowisk są podane w postaci skrótowej, uŜywając 
następujących sygnatur: Rn-A - Ribo nigri-Alnetum, C-A - 
Circaeo-Alnctum, Cr-F - Carici remotae-Fraxinetum, Ch.h - 
zbiorowisko z Chaerophyllum hirsutum, M-Fc - Melico-
Fagetum corydaletosum, M-Ft - Melico-Fagetum typicum,  
Lp-F - Luzulo pilosae-Fagetum, St-Cc - Stellario-Carpinetum 
corydaletosum, St-Cs - Stellario-Carpinetum stachyetosum, 
St-Ct - Stellario-Carpinetum typicum, A-Tt - Acerii-Tilietum 
typicum, Q-P - Querco-Piceetum, Sr-P - Sambuco racemosi-
Piceetum, B.p - Betuletum pubescentis, b.b - inicjalne 
zbiorowisko boru bagiennego, C-Cp - Cicuto-Caricetum 
pseudocyperi, C.a - Caricetum acutiformis, C.l - Caricetum 
lasiocarpae. 

Skrótami sygnowano takŜe inne cechy, notowane 
przed nazwami gatunków: Ch - gatunki chronione, Rz - 
gatunki rzadkie, I - gatunki introdukowane, S - gatunki 
synantropijne - murawowe, nieleśne, wnikające do 
rezerwatu wzdłuŜ dróg i ścieŜek leśnych. 
 
Gatunki drzewiaste 
1. (J) Abies alba Miller - jodła pospolita. W Sr-P w 

oddziale 209d. 
2. Acerplatanoides L. - Klon zwyczajny. Częsty w A-T,  

St-C i Sr-P. Rozproszony w M-F.  
3. Acer pseudoplatanus L. - Klon jawor. Rzadko w A-T i M-F. 
4. Alnus glutinosa (L) Gaertner - Olsza czarna. Rn-A, C-A, 

Cr-F i B.P - drzewostanie. W podroście - Ch.h i C-Cp. 

5. Betula pendula Roth. - Brzoza brodawko wata.. W 
domieszce w Sr-P, St-C i M-Ft. 

6. Betula pubescens Ehrh. - Brzoza omszona. W B.p,  
Rn-A i C-A. Podrost w C-Cp. 

7. Carpinus betulus L. - Grab pospolity. Częsty w: St-C, 
A-T i M-F. Rzadko w Sr-P. 

8. Fagus syhatica L. - Buk zwyczajny. Główny gatunek 
lasotwórczy w rezerwacie. Głównie w M-F i St-C  
(Fot. 7, 15, 16 i inne). 

9. Fraxinus excelsior L. - Jesion wyniosły. Częściej w  
C-A, Cr-F, rzadziej w A-T, St-Cc i M-Fc. 

10. (J) Larix decidua Miller - Modrzew europejski. 
Rozproszony w St-C, M-F i Sr-P.  

11. Malus sylvestris Müller - Jabłoń dzika (Płonka). 
Pobocza dróg i miejsca prześwietlone w St-C i M-F.  

12. Picea abies (L) Karsten - Świerk pospolity. PrzewaŜnie 
wprowadzony nasadzeniem. Tworzy drzewostan w  
Sr-P i Q-P, rozproszony w St-C i M-F, rzadko w A-T i 
Rn-A (Fot. 35, 36). 

13. Pinus syhestris L. - Sosna pospolita. W przeszłości 
podsadzana. Rzadko w Sr-P, St-Ct i M-Ft. 

14. Populus tremula L. - Topola osika. Rzadko w St-Ct. 
15. (J) Pseudotsuga tcaifolia Britton - daglezja zielona. 

Nieliczne skupienia w oddziale 210. 
16. Quercus robur L. - Dąb szypułkowy. Częściej w St-C, 

M-F i Sr-P (Fot. 14).  
17. (J) Quercus rubra L. - Dąb czerwony. Rzadko w 

oddziale 210 (Fot. 13). 
18. Tilia cordata Miller - Lipa drobno listna. Częściej w A-T, 

rzadko w St-C i M-F. 
19. Ulmus glabra Hudson - Wiąz górski (Brzost). Częściej 

w St-Cc, St-Cs i A-T, rzadko w M-Fc i M-Ft. 
 
Krzewy 
1. Corylus avellana L. - Leszczyna pospolita. Częściej w 

A-T i Sr-P w przerzedzonych drzewostanach, rzadko w 
St-C i M-Fc.  

2. (Ch) Daphne mezereum L. - Wawrzynek wilczełyko. 
Rozproszony w St-C, M-F, A-T, C-A i Cr-F (Fot. 8). 

3. Euonymus europaeus L. - Trzmielina zwyczajna. 
Często w M-Fc, rzadko w St-Cc, M-Ft i A-T. 

4. Euonymus verrucosus Scop. - Trzmielina brodawkowata. 
Częściej w A-T i St-C, rzadko w M-Fc i M-Ft. 

5. (Ch) Frangula alnus Miller. - Kruszyna pospolita. 
Często w Rn-A i Sr-P, rzadziej w C-A, St-C, M-Fc. 

6. (Ch) Hedera helix L. - Bluszcz pospolity. Rozproszony 
w M-F, A-T, St-C (Fot. 7). 

7. Lonicera xylosteum L. - Wiciokrzew suchodrzew. 
Częściej wzdłuŜ dróg leśnych, rzadko w St-ct i A-T. 

8. Padus avium Mili. - Czeremcha zwyczajna. Częściej w 
C-A, rzadko w Rn-A. 

9. Rhamnus catharticus L. - Szakłak pospolity. Rzadko w 
Rn-A i C-A. 

10. (Rz) Ribus alpinum L. - Porzeczka alpejska. Jedynie w 
A-T (Ryc. 18). 

11. (Ch) Ribus nigrum L. - Porzeczka czarna. Rn-A (Ryc. 17). 
12. Ribes uva-crispa L. - Porzeczka agrest (Agrest). Tylko 

w St-Cs w oddziale 210 (Ryc. 18). 
13. Rosa canina L. - RóŜa dzika. Rozproszona w St-C i M-F. 
14. Rosa sherardii Davies - RóŜa Sherarda (R. 

zapoznana). Pobocze drogi w oddziale 209. 
15. Rubus caesius L. - JeŜyna popielica. W Cr-F w 

oddziale 209b (Ryc. 17). 
16. Rubus pedemontanus Pinkwart - JeŜyna Bellardiego. 

Bardzo często w Sr-P, rzadko w M-Ft, St-C i M-Fc 
(Fot. 11). 

17. Rubus plicatus W. et N. - JeŜyna fałdowana. 
Rozproszona w Sr-P. 

18. Salix aurita L. - Wierzba uszata. Rzadko w Rn-A. 
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19. Salix cinerea L. - Wierzba szara (łoza). Często w Rn-A 
i C-Cp 

20. Salix pentandra L. - Wierzba pięciopręcikowa 
(laurowa). W Rn-A. 

21. Sambucus nigra L. - Dziki bez czarny. Rozproszony w 
Sr-P. 

22. Sambucus racemosa L. - Dziki bez koralowy. Częsty w 
Sr-P. 

23. Sorbus aucuparia L. em. Hedl. - Jarząb zwyczajny 
(Jarzębina). Częsty w Sr-P, St-Cs, St-Ct, M-Ft, Lp-F, 
rzadko w A-T i M-Fc. 

24. (Ch) Viburnum opulus L. - Kalina koralowa. Rzadko w 
A-T, St-Ct, M-F. 

 
Gatunki zielne 
1. (S) Achillea millefolium L. - Krwawnik pospolity. 

Pobocza dróg leśnych.  
2. Actaea spicata L. - Czernieć gronowy. Częsty w A-T, 

St-C, M-F, rzadko w Sr-P.  
3. Adoxa moschatellina L. - PiŜmaczek wiosenny. Częsty 

w M-Fc, St-Cc, St-Cs, rzadko w M-Ft i St-Ct. 
4. Aegopodium podagraria L. - Podagrycznik pospolity 

(Śnitka). Pospolity. 
5. (S) Agrimonia eupatoria L. - Rzepik pospolity. Skarpy i 

murawy przydroŜne.  
6. Ajuga reptans L. - Dąbrówka rozłogowa. W rezerwacie 

częsta. 
7. (S) Alchemilla monticola Opiz - Przewrotnik pasterski. 

Pobocza dróg.  
8. Alismaplantago-aguatica L. - śabieniec babka-wodna. 

Rzadko w C-Cp.  
9. Alliaria petiolata (Bieb) Cav. Et Graude - Czosneczek 

pospolity. Rzadko w A-T i w zbiorowiskach łęgowych. 
10. Andromeda polifolia L. - Modrzewnica zwyczajna. 

Rzadko w b.b. w oddziałach 2081 i 243c. 
11. Anemone nemorosa L. - Zawilec gajowy. Pospolity. 
12. Anemone ranunculoides L. - Zawilec Ŝółty. Częściej w 

C-A, Cr-F, Ch. h. St-Cc, rzadziej w M-Fc. 
13. Anthoxanthum odoratum (L) P.B. - Tomka wonna. W 

miejscach prześwietlonych w Sr-P, St-Ct i M-Ft. 
14. Anthriscus sylvestris (L) Hoffm. - Trybula leśna 

(Marchewnik). Rozproszona w St-C, M-Fc, A-T i w 
zbiorowiskach łęgowych. 

15. (Ch) Aquilegia vulgaris L. - Orlik pospolity. Rzadko w 
St-C (Ryc. 17). 

16. (S) Arctium lappa L. - Łopian większy. Rzadko na 
poboczach dróg. 

17. (Ch) Asarum europaeum L. - Kopytnik pospolity. 
Rozproszony w M-Fc, rzadko w St-C i M-Ft. 

18. Astragalus glycyphyllos L. -Traganek szerokolistny. W 
prześwietlonym Sr-P w oddziale 208f.  

19. Athyrium filix-femina (L) Roth. - Wietlica samicza. 
Pospolita w siedliskach eutroficznych.  

20. (S) Bellis perennis L. - Stokrotka pospolita. Na 
przydroŜach. 

21. Bidens cernua L. - Uczep zwisły. W C-Cp. 
22. Bidens tripartita L. - Uczep trójlistkowy. Rzadko w C-

Cp i Rn-A.  
23. (S) Briza media L. - DrŜączka średnia. Rozproszona na 

przydroŜach. 
24. Calamagrostis arundinacea (L) Roth. - Trzcinnik leśny. 

Rozproszony w Sr-P i Lp-F.  
25. Calamagrostis canescens (Weber) Roth. - Trzcinnik 

lancetowaty. Częsty w Rn-A, rzadko w C-A i C-Cp.  
26. Calla palustris L. - Czermień błotna. Często w C-Cp i 

Rn-A, rzadko w C-A. 
27. Caltha palustris L. - Knieć błotna. Częsta w C-Cp i Rn-A, 

rzadko w łęgach. 
28. Campanula patula L. - Dzwonek rozpierzchły. Murawy 

przydroŜne i Sr-P. 

29. Campanula persicifolia L. - Dzwonek brzoskwiniolistny. 
W A-T, rzadko na przydroŜach. 

30. Campanula rapunculoides L. - Dzwonek jednostronny. 
W A-T.  

31. (S) Campanula rotindifolia L. - Dzwonek okrągłolistny. 
PrzydroŜa oraz w prześwietlonym Sr-P. 

32. Campanula trachelium L. - Dzwonek pokrzywo listny. 
Częsty w A-T, sporadycznie w St-C. 

33. Cardamine amara L. - RzeŜucha gorzka. Częsta w Rn-
A, rzadko w C-Cp i Cr-F. 

34. Carex acutiformis Ehrh. - Turzyca błotna. Częsta w 
C.a, Rn-A, rzadziej w C-A. 

35. Carex canescens L. - Turzyca siwa. Rzadko w Rn-A. 
36. Carex digitata L. - Turzyca palczasta. Pospolita. 

Częsta w St-C, A-T, M-Fc, M-Ft, Lp_f i Sr-P. 
37. Carex elongata L. - Turzyca długokłosa. Częsta w Rn-A. 
38. Carex hirta L. - Turzyca owłosiona. Skarpy i murawy 

przydroŜne. 
39. Carex lasiocarpa Ehrh. - Turzyca nitkowata. W C.L w 

oddziale 208i. 
40. Carex nigra (L) Reichard - Turzyca pospolita. Rozproszona 

w Rn-A i C-A oraz na bagnie w oddziale 208i. 
41. Carex leporina L. - Turzyca zajęcza. Na drogach i 

poboczach dróg leśnych. 
42. Carex pallescens L. - Turzyca blada. Nieczęsto na 

poboczach dróg i w widnych fragmentach Sr-P. 
43. Carex panica L. - Turzyca prosowata. W brzeŜnych 

partiach bagna w oddziale 208i. 
44. Carex paniculata L. - Turzyca prosowa. Bagno w 

oddziale 208i oraz Rn-A. 
45. Carex pilulifera L. - Turzyca pigułkowa. W Lp-F i Sr_p. 
46. Carex pseudocyperus L. - Turzyca ciborowata. Częsta 

w C-Cp i Rn-A. 
47. Carex remota L. - Turzyca odległokłosowa. Często w 

C-A, Cr-F, Ch.h, M-Fc. 
48. Carex rostrata Stokes - Turzyca dzióbkowata. Na 

bagnie w oddziale 208i. 
49. Carex spicata Hudson - Turzyca ścieśniona. 

Rozproszona na drogach i przydroŜach. 
50. Carex sylvatica Hudson - Turzyca leśna. Częsta w St-

C i M-Fc, rzadziej w M-Ft. 
51. Carex vesicaria L. - Turzyca pęcherzykowata. W Rn-A 

oraz na bagnie w oddziale 208i w C-Cp, C.a, C.l. 
52. (Ch) Centaurium erythraea Rafh. - Centuria zwyczajna 

(Tysiącznik). Łąka kośno-pastwiskowa przy NE 
granicy rezerwatu (Ryc. 17). 

53. Chaerophyllum aromaticum L. - Świerząbek 
aromatyczny. Rozproszony w C-A i Cr-F, rzadko w M-Fc. 

54. (Rz) Chaerophyllum hirsutum L. - Świerząbek 
orzęsiony. Łanowo w Cr-F i Ch.h (Fot. 9, Ryc. 18). 

55. Chaerophyllum temulum L. -  Świerząbek gajowy 
(Blekotek). W Sr-P w oddziale 208f oraz na poboczach 
dróg leśnych. 

56. Chamaenerion angustifolium (L) Scop. - Wierzbownica 
kipszyca. Rozproszona w Sr-P i na poboczach dróg 
oraz w prześwietlonych płatach St-Ct i M-Ft. 

57. Chelidonium majus L. - Glistnik jaskółcze ziele. W A-T 
i na poboczach dróg. 

58. Chrysosplenium alternifolium L. - Śledzienica 
skrętolistna.Częsta w C-A, Cr-F, St-C, rzadziej w M-Fc. 

59. Cicuta virosa L. - Szalej jadowity. Częsty w C-Cp, 
rzadko w Rn-A. 

60. Circaea alpina L. - Czartawa drobna. Rzadko w C-A i Sr-P. 
61. (Rz) Circaea intermedia Ehrh. - Czartawa pośrednia. 

W Cr-F i Ch.h (Ryc. 18). 
62. Circaea lutetiana L. - Czartawa pospolita. Częsta w M-

Fc, St-Cc, St-Cs, rzadziej w A-T, C-A i St-Ct. 
63. Comarum palustre L. - Siedmiopalecznik błotny. W 

Rn-A i C-Cp. 
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64. (Ch) Convallaria majalis L. - Konwalia majowa 
(Lanuszka). Często w Sr-P, rzadziej w M-Fc i M-Ft. 

65. (Rz) Corydalis cava (L) Schweigger et Koerte. - 
Kokorycz pusta. Częsta w M-Fc i St-Cc, rzadziej w A-T. 

66. (Rz) Corydalis intermedia (L) Merat - Kokorycz wątła. 
Częsta w M-Fc i A-T, rzadziej w St-Cc Ryc. 18). 

67. (Rz) Corydalis solida (L) Clairv. - Kokorycz pełna. 
Częsta w M-Fc, St-Cc i A-T. 

68. Crepis paludosa (L) Moench - Pępawa błotna. 
Rozproszona w C-A i Cr-F. 

69. (Rz) Cystopteris fragilis (L) Bernh. - Paprotnica krucha. 
W A-T (Ryc. 18). 

70. Dactylis polygama Horv. - Kupkówka Aschersona. 
Rozproszona w St-C, rzadko w A-T. 

71. Deschampsia caespitosa (L) P. B. - Śmiałek darniowy. 
W Rn-A oraz na bagnie w oddziale 208i. 

72. Deschampsia flexuosa (L) Trin. - Śmiałek pogięty. 
Rzadko w Lp-F, Sr-P.  

73. (Ch) Drosera rotundifolia L. - Rosiczka okrągłolistna. 
Na bagnie w oddziale 208i (Ryc. 17). 

74. Dryopteris carthusiana (ViII.) H. P. Fuchs. - 
Nerecznica krótkoostna. Częsta w rezerwacie. 

75. (Rz) Dryopteris cristata (L) A. Gray - Nerecznica 
grzebieniasta. Rzadko w Rn-a w oddziale 210k przy 
jeŜ. Łomy (Ryc. 17). 

76. Dryopteris dilatata (Hoffin.) A. Gray - Nerecznica 
szerokolistna. Częsta w Sr-P i Q-P. 

77. Dryopteris filix-mas (L) Schott - Nerecznica samcza. 
Pospolita 

78. Epilobium hirsutum L. - Wierzbownica kosmata. Przy 
strumyku w oddziale 209b oraz w otoczeniu bagienek 
leśnych. 

79. Epilobium montanum L. - Wierzbownica górska. 
Rozproszona w Sr-p, M-Ft, St-Ct i A-T, rzadko w M-Fc 
i St-Cc. 

80. Epilobium palustre L. - Wierzbownica błotna. Częsta w 
Rn-A i C-Cp, rzadziej w C-A. 

81. (Ch) Epipactis helleborine (L) Crantz - Kruszczyk 
szerokolistny. Rzadko w St-C (Ryc.).  

82. Equisetum fluviatile L. em. Ehrh. - Skrzyp bagienny. W 
Rn-A 

83. (Rz) Equisetum hyemale L. - Skrzyp zimowy. Przy 
strumyku koło mostku w oddziale 209a, rzadko w A-T 
Ryc. 18). 

84. Equisetum pratense Ehrh. -= Skrzyp łąkowy. 
Rozproszony w C-A, Cr-F, A-T, St-Cc, St-Cs i M-Fc. 

85. Equisetum sylvaticum L. - Skrzyp leśny. Rozproszony 
w C-A, Cr-F i A-T. 

86. Eriophorum angustifolium Honck. - Wełnianka 
wąskolistna. Na bagnie w oddziale 208i. 

87. Eriophorum vaginatum L. - Wełnianka pochwowata. W 
b.b. w oddziale 208i. 

88. Eupatorium cannabinum L. - Sadziec konopiasty. W  
C-A, Cr-F i Rn-A. 

89. Fallopa convolvulus (L) A. Lıve - Rdestówka 
powojowata. W Sr-P. 

90. (Rz) Festuca altissima Ali. - Kostrzewa leśna. Bardzo 
rzadko w M-Ft i Lp-F (Ryc. 18). 

91. Festuca gigantea (L) Viii. - Kostrzewa olbrzymia. W  
C-A, Cr-F, A-T, St-Cc, St-Cs i M-Fc. 

92. Ficaria verna Huds. - Ziarnopłon wiosenny. Często i 
licznie w C-A, Cr-F, A-T, St-Cc, St-Cs i M-Fc, rzadziej 
w M-Ft. 

93. Filipendula ulmaria (L) Maxim. - Wiązówka   błotna. 
Rozproszona w Rn-A i C-Cp, rzadziej w C-A i Cr-F. 

94. Fragaria vesca L. - Poziomka pospolita. Często na 
poboczach dróg, rzadziej w Sr-P, St-Ct i M-Ft. 

95. Gagea lutea (L) Ker Gawler - Złoć Ŝółta. Częsta w  
C-A, Cr-F, A-T, St-Cc i M-Fc. 

96. Galeobdolon luteum Huds - Gajowiec Ŝółty. - Pospolity. 

97. Galeopsis pubescens Besser - poziewnik miękowłosy. 
W St-C, A-T, M-F i Sr-P. 

98. Galeopsis speciosa Miller - Poziewnik pstry. Rzadko w 
Rn-A, C-A, Cr-F. 

99. Galeopsis tetrahit L. - Poziewnik szorstki. W Sr-P, St-
Ct, M-Ft i na poboczach dróg.  

100. Galium aparine L. - Przytulia czepna. Częściej w C-A 
i Cr-F. 

101. Galium boreale L. - Przytulia północna. Rzadko w  
Sr-P i Lp-F. 

102. Galium mollugo L. - Przytulia zwyczajna. Na przydroŜach. 
103. (Ch) Galium odoratum (L) Scop. - Przytulia wonna 

(Marzanka). Pospolita 
104. Galium palustre L. - Przytulia błotna. Częsta w Rn-A i 

C-Cp. 
105. Geranium pratense L - Bodziszek łąkowy. W C-Cp i 

w otoczeniu oczek śródleśnych. 
106. Geranium robertianum L. - Bodziszek cuchnący. 

Często w: C-A, cr-F, A-T, St-Cc, St-Cs i M-Fc, rzadko 
w St-Ct i M-Ft.  

107. Geum rivale L. - Kuklik zwisły. W C-A i Rn-A. 
108. Geum urbanum L. - Kuklik pospolity. Pospolity. 

Częsty w St-Cc i M-Fc.  
109. Glyceria fluitans (L) R. Br. - Manna jadalna. W Rn-A i 

C-Cp. 
110. Gnaphalium syhaticum L. - Szarota leśna. W 

prześwietlonym Sr-P, rzadko w murawach przydroŜnych. 
111. Gymnocarpium dryopteris (L) Newman - Cienistka 

trójkątna (Zachyłka). Pospolita (Fot. 6) 
112. Hepatica nobilis Schreber - Przylaszczka pospolita 

(Traganek). Częsta w A-T, St-C i M-F. 
113. Hieracium lachenalii C. C. Geml. - Jastrzębiec 

Lachenala. Częsty w Sr-P, rzadziej w A-T i Lp-F.  
114. Hieracium laevigatum Willd. - Jastrzębiec gładki. 

Częściej w Sr-P. 
115. Hieracium murorum L. - Jastrzębiec leśny. Częsty w 

Sr-P, rzadziej w St-Ct i Lp-F. 
116. Hieracium pilosella L. - Jastrzębiec kosmaczek. 

Murawy przydroŜne.  
117. (Rz) Hieracium sabaudum L. coli. - Jastrzębiec 

sabaudzki. W Sr-P. 
118. Holcus lanatus L. Kłosówka wełnista. Pobocza dróg, 

prześwietlone partie buczyny i lasu gradowego.  
119. (Rz) Holcus mollis L. - Kłosówka miękka. 

Rozproszona w Sr-P (Ryc. 18). 
120. (Rz) Hordelymus europaeus (L) C. O. Harz - 

Jęczmieniec zwyczajny. Częsty w M-F (Fot. 3). 
121. Hypericum maculatum Crantz - Dziurawiec 

czteroboczny. W lasach łęgowych i ziołoroślach. 
122. Hypericum perforatum L. - Dziurawiec zwyczajny. Na 

poboczach dróg.  
123. (S, Rz) Impatiens glandulifera Royle - Niecierpek 

gruczołowaty. Łanowo w Sr-P w oddziale 243d, większe 
skupienia w oddziałach 209a, d i 210g wzdłuŜ drogi, 
pojedynczo w oddziale 208g przy drodze. Do roku 1990 
nieobserwowany (Fot. 12, Ryc. 18). 

124. Impatiens noli-tangere L. - Niecierpek pospolity. Częsty 
w A-T, St-Cc, M-F, C-A i Cr-F, rzadko w St-Ct.  

125. (S) Impatiens parviflora D. C. - Niecierpek 
drobnokwiatowy. Rzadko wzdłuŜ dróg leśnych. 

126. Iris pseudacorus L. - Kosaciec Ŝółty. Rzadko w Rn-A 
i C-Cp.  

127. (Rz) Isopyrum thalictroides L. - Zdrojówka rutewkowata. 
Częsta w M-Fc i St-Cc, rzadziej w St-Cs. 

128. Juncus articulatus L. em. K. Richt. - Sit członowany. 
Na bagnie w oddziale 208i. 

129. Juncus bufonius L. - Sit dwudzielny. Wilgotne 
miejsca na drogach.  

130. Juncus effusus L. - Sit rozpierzchły. W Q-P, w 
zabagnionych oczkach śródleśnych oraz wzdłuŜ dróg. 
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131. Juncus inflexus L. - Sit siny. Na bagnie w oddziale 208i. 
132. Knautia arvensis (L) Coult. - Świerzbownica polna. 

Murawy przydroŜne i w Lp-F.  
133. (S) Lamium album L. - Jasnota biała. Niekiedy 

wzdłuŜ dróg leśnych. 
134. Lamium maculatum L. - Jasnota plamista. W C-A,  

Cr-F i M-Fc.  
135. Lapsana communis L. - Łoczyga pospolita. 

Pojedynczo w St-Ct, M-Ft, Lp-F i Sr-P.  
136. (Rz) Lathraea squamaria L. - Łuskiewnik róŜowy. 

Rzadko w St-Cc i St-Cs (Ryc. 18).  
137. (Rz) Lathyrus montanus Bernh. - Groszek 

skrzydlasty. W Sr-P (Ryc. 18).  
138. Lathyrus pratensis L. - Groszek Ŝółty. Na poboczach dróg.  
139. Lathyrus syhestris L. - Groszek leśny. Skarpy na 

poboczach dróg oraz w A-T.  
140. Lathyrus vernus (L) Bernh. - Groszek wiosenny 

(Lędźwian). Pospolity w St-C i M-F.  
141. (Ch) Ledum palustre L. - Bagno zwyczajne. W B.p 

na bagnie w oddziale 208i (Ryc. 17).  
142. Lemna minor L. - Rzęsa drobna. W oczkach 

śródleśnych i na bagnie w oddziale 208i.  
143. Lemna trisulca L. - Rzęsa trójrowkowa. Jak wyŜej. 
144. (Ch) Lilium martagon L. - Lilia złotogłów. Rzadko w 

St-C i M-F (Ryc. 17).  
145. Lotus uliginosus Schkuhr - Komonica błotna. Na 

bagnie w oddziale 208i.  
146. Luzula multiflora (Retz) Lej. - Kosmatka 

licznokwiatowa. Murawy na poboczach dróg. 
147. Luzula pilosa (L) Wiłld. - Kosmatka owłosiona. 

Częsta w Sr-P i Lp-F, rozproszona w St-Ct, A-T, M-
Ft i Q-P. 

148. Lychnis flos-cuculi L. - Firletka poszarpana. Na 
bagnie w oddziale 208i.  

149. (Ch) Lycopodium annotinum L. - Widłak jałowcowaty. 
Łanowo w Q-P. często i licznie w B.p i Sr-P (Ryc. 17). 

150. Lycopus europaeus L. - Karbieniec pospolity. W Rn-
A i C-A.  

151. Lysimachia nummularia L. - Tojeść rozesłana. 
Częściej w A-T, C-A i Cr-F, rzadko w St-C i M-F. 

152. Lysimachia thyrsiflora L. - Tojeść bukietowa. W Rn-A 
i na bagnie w oddziale 208i.  

153. Lysimachia vulgaris L. - Tojeść pospolita. W Rn-A,  
C-A, Cr-F i C-Cp oraz na bagnie w oddziale 208 i. 

154. Lythrum salicaria L. - Krwawnica pospolita. Często w 
Rn-A i C-Cp.  

155. Maianthemum bifolium (L) F. W. Schmidt. - 
Konwalijka dwulistna. Pospolita.  

156. Malva alcea L. - Ślaz zygmaczek. Rzadko w 
przydroŜnych ziołoroślach.  

157. Melampyrum nemorosum L. - Pszeniec gajowy. 
Rzadko w St-Ct i na skarpach przydroŜnych. 

158. Melampyrum pratense L. - Pszeniec zwyczajny. 
Rozproszony w Sr-P i Q-P.  

159. (Rz) Melandrium rubrum (Weigel) Garcke - Rzadko 
w C-A, Cr-P i St-Cc (Ryc. 18).  

160. Melica nutans L. - Perłówka zwisła. Częsta w St-C, 
M-Ft i Lp-F, rzadko w M-Fc i Sr-P.  

161. (Rz) Melica uniflora Retz - Perłówka jednokwiatowa. 
Częsta w M-F (Fot. 4). 

162. Mentha aquatica L. - Mięta wodna. Rzadko w C-Cp.  
163. Menyanthes trifoliata L. - Bobrek trójlistkowy. Częsty 

w Rn-A i C-Cp.  
164. Mercurialis perennis L. - Szczyr trwały. Rozproszony 

w A-T i M-Fc.  
165. Milium effusum L. - Prasownica rozpierzchła. Częsta 

z wyjątkiem C-A, Cr-F i Rn-A.  
166. Moehringia trinervia (L) Clairv. - MoŜylinek trójnerwowy. 

Częsty w Sr-P i Q-P, rzadziej w M-F, Lp-F i St-Ct. 

167. Monotropa hypopitys L. - Korzeniówka pospolita. 
Rzadko w Sr-P.  

168. Mycelis muralis (L) Dum. - Sałatnik leśny. Częsty w 
A-T, St-Cs, St-Ct, M-Ft i Sr-P.  

169. Myosotis palustris (L) L. em. Rchb. - 
Niezapominajka błotna. Częściej w Rn-A i C-Cp, 
rzadko w C-A.  

170. Myosotis stricta Link ex Roem. Et Schult.  - 
Niezapominajka piaskowa. Murawy przydroŜne.  

171. (Ch) Neottia nidus-avis (L) C. Rich. - Gnieźnik leśny. 
3 stanowiska w St-C w oddziałach 208, 209 i 210 
(Ryc. 17). 

172. (Ch) Nuphar lutea (L) Sibth. - GrąŜel Ŝółty. W zatoce 
południowej jeŜ. Łomy (Ryc. 17. Fot. 10). 

173. (Ch) Nymphaea alba L. - Grzybienie białe. Jak wyŜej. 
(Ryc. 17). 

174. Orthilia secunda (L) House - Gruszkowka 
jednostronna (Ortylia). W A-T i Sr-P.  

175. Oxalis acetosella L. - szczawik zajęczy. Pospolity. 
176. Oxycoccus palustris Pers. - śurawina błotna. Na 

bagnie w oddziale 208i w B.p i b.b. 
177. Paris quadrifolia L. - czworolist pospolity. Częsty w 

M-Ft, St-Cc, St-Cs, rzadko w St-Ct, C-A i Cr-F.  
178. Peucedanum palustre (L) Moench - Gorysz błotny. 

Rozproszony w Rn-A i na bagnie w oddziale 208i. 
179. Phalaris arundinacea L, - mozga trzcinowata. W Rn-

A i C-Cp. 
180. (Rz) Phegopteris connectilis (Michx) Watt - Zachyłka 

oszczepowata. Rzadko w A-T (Ryc. 18). 
181. Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steudel - 

Trzcina pospolita. Częsta w Rn-A i C-Cp, rzadko w 
C-A i Cr-F. 

182. Phyteuma spicatum L. - Zerwą kłosowa. Częsta w 
A-T, rzadziej w St-C i M-Fc.  

183. (S) Pimpinella saxifraga L. - Biedrzeniec mniejszy. 
Pobocza dróg. 

184. (S) Plantago major L. - Babka zwyczajna. Drogi i 
pobocza dróg. 

185. (S) Plantago media L. - Babka średnia. Murawy 
przydroŜne.  

186. (Ch) Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. - Podklon 
zielonawy. Rozproszony w M-Fc, M-Ft, St-C i A-T. 

187. (S) Poa annua L. - Wiechlina roczna. Drogi i 
pobocza dróg. 

188. Poa nemoralis L. - Wiechlina gajowa. Często w St-
Ct, M-Ft i Lp-F, rzadko w Sr-P i M-Fc. 

189. Poa palustris L. - Wiechlina błotna. Rn-A i C-Cp.  
190. Polygonatum multiflorum (L) All. - Kokoryczka 

wielokwiatowa. Często w M-Fc, M-Ft, St-C i A-T, 
rzadko w Lp-F. 

191. (S) Polygonum aviculare L. -Rdest ptasi. Drogi i 
pobocza dróg. 

192. Polygonum lapathifolium L. - Rdest szczawiolistny. 
Siedliska wilgotne na poboczach dróg. 

193. (Ch) Polypodium vulgare L. - Paprotka zwyczajna. 
Rzadko w A-T (Ryc. 17). 

194. (S) Potentilla anserina L. - Pięciornik gęsi. Drogi i ich 
pobocza. 

195. Potentilla erecta (L) Räuschel - Pięciornik kurze-
ziele. W Sr-P. 

196. (Ch) Primula veris L. - Pierwiosnka lekarska. 
Rzadko w A-T i na skarpach przydroŜnych. 

197. Prunella vulgaris L. - Głowienka pospolita. Na 
poboczach dróg. 

198. Pteridium aquilinum (L) Kuhn - Orlica pospolita. 
Częsta w Sr-P i Q-P. 

199. Pulmonaria obscura Dum. - Miodunka ćma. Częsta w 
M-Fc, St-Cc, St-Cs i A-T, rozproszona w M-Ft i St-Ct. 

200. Ranunculus acris L. - Jaskier ostry. Rzadko w Sr-P i 
na poboczach dróg.  
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201. Ranunculus lanuginosus L. - Jaskier kosmaty. 
Częsty w M-Fc, St-Cc, St-Cs i A-T, rzadko w M-Ft. 

202. Ranunculus repens L. - Jaskier rozłogowy. Drogi i 
pobocza dróg.  

203. Rubus idaeus L. - Malina właściwa. Pospolita.  
204. Rubus saxatilis L. Malina kamionka. Częściej w Sr-P, 

rzadko w Q-P.  
205. (S) Rumex acetosa L. - Szczaw zwyczajny. W 

ziołoroślach przydroŜnych.  
206. (S) Rumex acetosella L. - Szczaw polny. Drogi i 

przydroŜa, rzadko w Sr-P.  
207. Rumex obtusifolius L. - Szczaw tępolistny. Miejsca 

wilgotne na poboczach dróg. 
208. Sanicula europaea L. - śankiel zwyczajny (Rannik). 

Częściej w M-Fc, M-Ft, St-C i A-T.  
209. Scrophularia nodosa L. - Trędownik bulwiasty. Częsty 

w A-T, St-Cs, St-Ct, M-F i Lp-F, rzadziej w Sr-P. 
210. Scrophularia galericulata L.- Tarczyca pospolita. W 

Rn-A i C-Cp.  
211. Senecio jacobaea L. - Starzec Jakubek.  W 

prześwietlonym Sr-P i w ziołoroślach przydroŜnych. 
212. Silene nutans L. - Lepnica zwisła. W prześwietlonym 

Sr-P i na skarpach przydroŜnych.  
213. Silene vulgaris (Moench) Garcke - Lepnica rozdęta. 

Ziołorośla na poboczach dróg.  
214. Solanum dulcamara L. - Psianka słodkogórz. W  

Rn-A i C-Cp.  
215. Solidago virgaurea L. - Nawłoć pospolita. Częsta w 

Sr-P i Q-P.  
216. Sparganium erectum L. - JeŜogłówka gałęzista. W 

C-Cp.  
217. Stachys palustris L. - Czyściec leśny. Częsty w St-

Cc, St-Cs, M-Fc i A-T, rzadziej w M-Ft. 
218. Stellaria graminea L. - Gwiazdnica trawiasta. 

Murawy na poboczach dróg.  
219. Stellaria holostea L. - Gwiazdnica wielokwiatowa. 

Pospolita. 
220. Stellaria media (L) Vill. - Gwiazdnica pospolita. W Sr-

P i przy drogach.  
221. Stellaria nemorum L - Gwiazdnica gajowa. Częściej 

w C-A, Cr-F, A-T, M-Fc, Sr-P, rzadko w M-Ft. 
222. Symphytum officinale L. - śywokost lekarski. Rzadko 

na poboczach dróg.  
223. Taraxacum officinale F. H. Wigg. - Mniszek 

pospolity. Skarpy i pobocza dróg.  
224. Thelypteris palustris Schott. - Zachylnik błotny. W 

Rn-A i C-Cp.  
225. (S) Thlaspi arvense L. - Tobołki polne. Na drogach i 

poboczach dróg. 
226. Trientalis europaea L. - śiódmaczek leśny. Często w 

Lp-F, Sr-P i Q-P. 
227. (S) Trifolium repens L. - Koniczyna biała. Murawy na 

drogach i poboczach. 
228. Trifolium medium L. - Koniczyna pogięta. W 

murawach przydroŜnych. 
229. (S) Tussilago farfara L. - Podbiał pospolity. Przy 

drodze w A-T. 
230. Typha latifolia L. - Pałka szerokolistna. W Rn-A i C-

Cp. 
231. Urtica dioica L. - Pokrzywa zwyczajna. Pospolita. 
232. Vaccinium myrtillus L. - Borówka czarna. W Sr-P,  

Q-P i Lp-F. 
233. Vaccinium vitis-idea L. - Borówka brusznica. W Sr-P 

i Q-P. 
234. Valeriana dioica L. - Kozłek dwupienny. W Rn-A, 

rzadziej w łęgach. 
235. Valeriana officinalis L. - Kozłek lekarski. W C-Cp 

oraz w C-A i Cr-F. 
236. Verbascum nigrum L. - Dziewanna pospolita. W 

prześwietlonym Sr-P. 

237. Veronica beccabunga L. - Przetacznik bobowniczek. 
W C-Cp, rzadziej w Rn-A, C-A i Cr-F. 

238. Veronica chamaedrys L. Przetacznik oŜankowy. 
Rozproszony w M-Fc, St-C i Sr-P. 

239. (Rz) Veronica montana L. - Przetacznik górski. 
Rzadko w M-Fc (Ryc. 18). 

240. Veronica officinalis L. - Przetacznik leśny. Częsty w 
Sr-P i Lp-F rzadko w M-Ft. 

241. Vicia cracca L. - Wyka ptasia. W ziołoroślach 
przydroŜnych. 

242. Vicia sepium L. - Wyka płotowa. Częściej w A-T,  
M-Fc i St-C, rzadko w Sr-P. 

243. Vicia sylvatica L. - Wyka leśna. Częściej na skarpach 
przydroŜnych, rzadko w St-Ct i A-T. 

244. (Ch) Vinca minor L. - Barwinek pospolity. Rzadko w 
St-C (Ryc. 17). 

245. Kz) Viola mirabilis L. - Fiołek przedziwny. Częściej w 
A-T, rzadko w St-C. (Fot. 5) 

246. Viola palustris L. - Fiołek błotny. W Rn-A i C-Cp. 
247. Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau - Fiołek 

leśny. Częsty w A-T, M-Ft, M-Fc, Lp-F i St-C. 
248. Viola riviniana Rchb. - Fiołek Rivina. Częsty w Sr-P i 

Lp-F.  
 
Mchy 
1. Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. - śurawiec 

kędzierzawy. Pospolity w zespołach buczynowych i 
gradowych. 

2. Brachythecium rutabulum (Hedw.) B. S. G. - Krótkosz 
szorstki. Nieczęsto w A-T, St-C i M-F. 

3. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske - Mokradłosz 
kończysty. W Rn-A i C-Cp. 

4. Calimacium dendroides (Hedw.) Web. Et Mohr - Drabik 
drzewkowaty. W Rn-A, Sr-P, Q-V i na bagnie w 
oddziale 208i. 

5. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. - Widłoząbek 
jednoboczny. W St-C, A-T, M-Ft i Lp-F. 

6. Dicranum scoparium (Hedw.) - Widłoząb mietlisty. W 
Sr-P, Q-P, St-Ct, M-Ft i Lp-F. 

7. Dicranum undulatum Schrad. Ex Brid. - Widłoząb 
falistolistny (falisty). W Sr-P i Q-P  

8. Eurhynchium angustirete (Broth.) Kop. - Dziubkowiec 
Zetterstedta. W A-T, St-C i M-F. 

9. Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. -Dziubkowiec 
Swartza. W C-A, Cr-F i M-Fc. 

10. Fissidens tascifolius Hedw. - Skrzydlik cyprysikolistny 
rozproszony w C-A, Cr-F, St-Cc, M-Fc. 

11. Funaria hygrometrica (Hedw.) - Skrętek 
wilgociomierczy. W Sr-P. 

12. Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G. - Gajnik 
błyszczący. W Sr-P, rzadziej w Lp-F. 

13. Hypnum cupressiforme (Hedw.) - Rokiet cyprysowaty. 
W Sr-P, Q-P, St-C, A-T i M-F. 

14. Mnium hornum (Hedw.) Brid. - Merzyk groblo wy. W 
Rn-A, rzadko w A-T. 

15. Mnium marginatum (With.) P. Beauv. - Merzyk 
obrzeŜony. Jedynie w A-T. 

16. Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske - Widłoząb 
górski. M-Ft, St-Ct, M-F i Sr-P. 

17. Plagiomnium affine (Funck) Kop. - Merzyk pokrewny. 
W A-T, St-C, M-F i Sr-P. 

18. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Kop. - Merzyk 
kończysty. Pospolity. 

19. Plagiomnium elatum (B. S. G.) Kop. - Merzyk Seligera. 
W Rn-A, C-A, Cr-F i C-Cp. 

20. Plagiomnium rostratum (Schrad.) Kop. - Merzyk 
dzióbkowaty. A-T, M-Fc i C-A. 

21. Plagiomnium undulatum (Hedw.) Kop. Merzyk falistolistny 
(fałdowany). W C-A, Cr-F, A-T, St-Cc i M-Fc.  
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22. Plagiothecium denticulatum (Hedw,) B. S. G. - 
Płaszczeniec ząbkowany. W A-T, St-C, M-F i Lp-F. 

23. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. -Rokiet pospolity. W 
Sr-P, Q-P, rzadko w Lp-F.  

24. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. - Knotnik zwisły. W Lp_f i 
Sr-P.  

25. Polytrichum commune (Hedw.) - Płonnik pospolity. W 
Q-P oraz na bagnie w oddziale 208i. 

26. Polytrichum formosum (Hedw.) - Płonnik kształtny. 
Pospolity. Częsty w St-Ct, M-Ft i Lp-F. 

27. Polytrichum juniperinum (Hedw.) - Płonnik jałowcowy. 
Rzadko w Sr-P. 

28. Polytrichum strictum Menz. Ex Brid. - Płonnik sztywny. 
W b.b. na bagnie w oddziale 208i. 

29. Rhyzomnium punctatum (Hedw.) Kop. - Merzyk 
kropkowany.  WzdłuŜ strumyka w oddziale 209, rzadko 
w A-T, St-Cc i M-Fc. 

30. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. - Fałdownik 
trzyrzędowy. W A-T, na skarpach przydroŜnych. 

31. Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. - Torfowiec 
spiczastolistny. W Rn-A i na bagnie w oddziale 208i.  

32. Sphagnum magellanicum P. Beauv. - Torfowiec 
magellański.  W b.b. na bagnie w oddziale 208i. 

33. Sphagnum palustre L. - Trofowiec błotny. W Rn-A, w 
oczkach śródleśnych i na bagnie w oddziale 208i. 

34. Sphagnum recurvum P. Beauv. - Torfowiec 
zakrzywiony (odgięty). Jak wyŜej. 

35. Sphagnum squarrosum Crome - Torfowiec nastroszony. 
W Rn-A i na bagnie w oddziale 208i w C-Cp. 

36. Sphagnum teres (Schimp.) Angstr. Ex C. J. Hartm. - 
Torfowiec. W Rn-A. 

37. Tetraphis pellucida (Hedw.) - Georgia przezroczysta. 
W Rn-A, rzadziej w C-A. 

38. Thuidium recognitum var, delicatulum (Hedw.) Warnst. 
- Tujowiec delikatny. W A-T i M-Fc. 

39. Thuidium tamariscinum (Hedw.) B. S. G. - Tujowiec 
tamaryszkowyRozproszony w Sr-P i Q-P, rzadko w St-
Cc i M-Fc. 

 
Wątrobowce 
Bazzania trilobata (L.) Gray - bBiczyca trójwrębna. W Sr-P. 
Conocephalum conicum (L.) Dum. - StoŜka ostrokręŜna. 
Skarpy wzdłuŜ strumyka w oddziale 209b, rzadko w Rn-A.  
Lepidosia reptans (L.) Dum. - Łuskolit rozesłany. W Rn-A 
oraz w otoczeniu oczek śródleśnych. 
Lophocolea heterophylla (Schrad) Dum. - Płozik 
róŜnolistny. W Rn-A, C-A i Cr-F.  
Marchantia polymorpha L. - Porostnica wielokształtna. 
WzdłuŜ strumyka w oddziale 209b oraz w Rn-A i w 
otoczeniu bagna w oddziale 208i. 
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. - Skosatka 
zanokcicowata. Rozproszona w Sr-P i Q-P.  
Radula complanata (L.) Dum. - Usznica spłaszczona. Na 
korze drzew liściastych. 
 

W wyniku dotychczasowych badań w rezerwacie 
Kamienna Góra stwierdzono obecność 324 taksonów 
roślinnych. W tej liczbie odnotowano: 19 gatunków 
drzewiastych, 24 gatunki krzewów, 11 gatunków paproci, 
4 gatunki skrzypów, 1 gatunek widłaka, 235 taksonów 
roślin zielnych i krzewinek, 39 gatunków mchów oraz 7 
gatunków wątrobowców. 

Drzewostany tego obiektu tworzą głównie gatunki 
rodzime (15 taksonów), uzupełnione jedynie 4 gatunkami 
introdukowanymi. Są to: Abies alba, Larix decidua, 
Pseudotsuga taxifolia i Quercus rubra. Nienaturalnego 
pochodzenia są w  większości przypadków stanowiska 
świerka i sosny. 

Lista gatunków prawnie chronionych jest dość bogata, 
gdyŜ obejmuje 23 taksony. Cennym walorem tego rezerwatu 

jest obecność 17 gatunków rzadkich lub ginących w Polsce 
północno-wschodniej, względnie interesujących z innych 
względów. Z gatunków zagroŜonych na obszarze Polski 
odnotowano jedynie Dryopteris cristata i Drosera rotundifolia. 
Stopień naturalności tego obiektu jest wysoki, gdyŜ lista 
gatunków obcych (synantropijnych) obejmuje jedynie 19 
taksonów, co stanowi około 5,5% ogólnego stanu flory w 
omawianym rezerwacie. 
 

6.2. Lista gatunków drzew i krzewów oraz ich ocena 
pod względem naturalności i zgodności z zajmowanym 
siedliskiem 
 

W wyniku dotychczasowych badań, w rezerwacie 
Kamienna Góra stwierdzono obecność 19 gatunków 
drzewiastych i 24 gatunki krzewów. 

Drzewostany tego obiektu tworzą głównie gatunki 
rodzime (15 taksonów), uzupełnione jedynie 4 gatunkami 
introdukowanymi, których populacje są nieliczne. Są to: 
Abies alba, Larix decidua, Pseudotsuga taxifolia i Quercus 
rubra. Nienaturalnego pochodzenia są w większości 
przypadków stanowiska świerka i sosny. 

Głównymi gatunkami lasotwórczymi są aktualnie buk i 
świerk. 
Buk zwyczajny  wykazuje w rezerwacie bardzo szeroką 
amplitudę, gdyŜ tworzy drzewostany buczyny pomorskiej 
(Melico-Fagetum), buczyny kwaśnej (Luzulo pilosae-
Fagetum) i subatlantyckiego lasu grądowego (Stellario-
Carpinetum) (Ryc. 20-24). W dość licznej domieszce 
występuje w świerkowym borze mieszanym świeŜym 
(Ryc. 25), a pojedyncze okazy tego gatunku pojawiają się 
w rozproszeniu w pozostałych zbiorowiskach leśnych.  
Świerk pospolity  zdecydowanie przewaŜa w 
drzewostanach świerkowego boru mieszanego świeŜego 
(Sambuco racemosi-Piceetum) i świerkowego boru 
mieszanego wilgotnego (Querco-Piceetum), natomiast w 
wymienionych zespołach buczyny pomorskiej, buczyny 
kwaśnej i lasu gradowego pojawia się w domieszce. 
Dąb szypułkowy  tworzy dość liczną domieszkę w 
fitocenozach Ŝyznej buczyny (Ryc. 20 i 21) oraz 
świerkowego boru mieszanego świeŜego (Ryc. 25) i 
świerkowego boru mieszanego wilgotnego (Tab. 10). W 
innych zbiorowiskach pojawia się rzadziej. W całym 
rezerwacie nieźle się odnawia. 
Grab pospolity  liczniej występuje w drzewostanie jedynie 
w niektórych fitocenozach grądu subatlantyckiego i grądu 
zboczowego (Aceri-Tilietum). Rzadko pojawia się w 
buczynie pomorskiej i świerkowym borze mieszanym 
świeŜym. W warstwie krzewów zazwyczaj pojawia się 
pojedynczo, natomiast w runie występuje częściej. 
Lipa drobnolistna  częściej uczestniczy w drzewostanie 
jedynie w grądzie zboczowym. W grądzie subatlantyckim i 
buczynie pomorskiej notowano tylko jej rozproszone 
okazy. W przyszłości udział lipy moŜe wzrosnąć, gdyŜ 
częściej występuje w runie. 
Klon zwyczajny  tworzy stałą domieszkę w grądzie 
zboczowym. Rzadko uczestniczy w drzewostanach grądu 
subatlantyckiego i buczyny pomorskiej, natomiast dość 
często występuje w warstwie krzewów tych zespołów, a 
takŜe w mieszanym borze świerkowym świeŜym. 
Klon jawor  naleŜy do rzadkich składników w 
drzewostanach tego rezerwatu. Notowano jego 
pojedyncze okazy jedynie w grądzie zboczowym i 
buczynie pomorskiej. W runie pojawia się częściej. 
Jesion wyniosły  jest gatunkiem lasotwórczym w 
fitocenozach łęgu jesionowo-olszowego (Circaeo-
Alnetum) i podgórskiego łęgu jesionowego (Carici-
remotae-Fraxinetum). Do drzewostanów wchodzi 
pojedynczo takŜe w fitocenozach Ŝyznych grądów i 
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buczyny pomorskiej. W podszyciu tych zbiorowisk pojawia 
się przewaŜnie dość licznie. 
Wiąz górski  (brzost) notowano pojedynczo w 
drzewostanach Ŝyznej buczyny, subatlantyckiego lasu 
grądowego, grądu zboczowego i w zbiorowiskach 
łęgowych. Częściej uczestniczy w podszyciu i runie. 
Brzoza brodawkowata  jest rozproszona w całym 
rezerwacie, a w miejscach prześwietlonych dobrze się 
odnawia. Unika siedlisk najŜyźniejszych. 
Topola osika  w drzewostanie notowana była jedynie na 
zboczu wzdłuŜ szosy koło bagna w oddziale 208i, a 
rzadko takŜe w świerkowym borze mieszanym świeŜym. 
Jabło ń dzika  (płonka) w postaci drzewiastej rzadko 
występuje na poboczach dróg. W miejscach 
prześwietlonych buczyny pomorskiej i lasu grądowego 
pojawia się niekiedy w warstwie krzewów. 
Olsza czarna  jest gatunkiem lasotwórczym w 
fitocenozach olesu porzeczkowego i łęgu jesionowo-
olszowego.  Towarzyszy jej nielicznie brzoza omszona, 
która na bagnie w oddziale 208i tworzy luźny drzewostan 
w fitocenozach zespołu Betuletum pubescentis. 
Sosna pospolita  w przeszłości odgrywała z pewnością 
większą rolę, gdyŜ naleŜała do gatunków sztucznie 
wprowadzonych po dokonanym wyrębie w końcowych 
latach XIX wieku. Obecnie liczniej występuje tylko w 
fitocenozach świerkowego boru mieszanego świeŜego 
(Ryc. 25). 
Gatunki introdukowane  nie odgrywają znacznej roli. 
Najczęściej, lecz w rozproszeniu, występuje z nich 
modrzew europejski, być moŜe dlatego, Ŝe w największej 
ilości został wprowadzony. Daglezja zielona tworzy 
nieliczne skupienia w oddziale 210. Jodła pospolita 
reprezentowana jest przez małą populację w drzewostanie 
świerkowym w oddziale 209d. Dąb czerwony notowano w 
rozproszeniu w latach osiemdziesiątych w oddziale 208 i 
210. Obecnie występuje chyba rzadko (Fot. 13). 

Lista gatunków krzewiastych takŜe nie jest ubogą lecz 
rozwój podszycia odbywa się bardzo nierównomiernie 
(Ryc. 29), co w lasach liściastych jest zjawiskiem 
naturalnym. 

W siedliskach mezotroficznych podzespołów typowych 
buczyny pomorskiej i lasów gradowych, w warstwie 
krzewów, oprócz podrostu gatunków drzewiastych, 
częściej występuje: leszczyna, trzmielina brodawkowata 
wiciokrzew suchodrzew i jarzębina. W siedliskach 
eutroficznych podzespołów kokoryczowych tych zespołów 
częściej pojawia się w warstwie krzewów: trzmielina 
zwyczajna, kalina koralowa, kruszyna pospolita a takŜe 
czeremcha, która częściej występuje w zbiorowiskach 
lasów łęgowych. Wawrzynek wilczełyko i bluszcz pospolity 
częściej występują w buczynie pomorskiej i lasach 
grądowych. Porzeczka alpejska wykazuje wyraźne 
przywiązanie do fitocenoz grądu zboczowego [Jutrzenka-
Trzebiatowski 1995]. Porzeczkę czarną notowano tylko w 
olesie porzeczkowym (Ryc. 17). Bez koralowy i jeŜyna 
Bellardiego najliczniej występują w świerkowym borze 
mieszanym świeŜym [Jutrzenka-Trzebiatowski 1997]. 
Wierzby (Salix aurita, S. Cinerea i S. pentandra) tworzą 
warstwę krzewów w olesie porzeczkowym. Pozostałe 
gatunki występują w rezerwacie nieczęsto, a niektóre z 
nich wnikają do tego obiektu z udziałem człowieka. 

Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe lista gatunków 
drzew i krzewów tego rezerwatu jest bogata i nie wymaga 
dodatkowych uzupełnień. 

Z historii holoceńskiej szaty leśnej Kamiennej Góry i jej 
okolic wynika, Ŝe aktualny skład gatunkowy drzewostanów 

i podszycia jest w wysokim stopniu naturalny. Analiza 
udziału poszczególnych gatunków drzew i krzewów w 
badanych zbiorowiskach wykazuje w odniesieniu do 
większości taksonów wysoki poziom zgodności ich 
wymogów z zajmowanymi siedliskami. 

Problemem do rozwiązania jest jedynie nadmierny 
udział świerka oraz obecność gatunków introdukowanych. 
Z nich najbardziej tolerowana moŜe być jodła pospolita, 
gdyŜ badania palynologiczne wykazują, Ŝe w dawnej 
przeszłości gatunek ten mógł występować w rejonie 
Kamiennej Góry. 
 

6.3. Występowanie gatunków wymagających 
szczególnej troski - chronionych, zagroŜonych i rzadkich 
oraz interesujących z innych względów 
 

Rejestr gatunków prawnie chronionych z rezerwatu 
Kamienna Góra jest dość bogaty, gdyŜ obejmuje 23 
taksony. Z nich Phallus impudicus jest grzybem, natomiast 
pozostałe są roślinami naczyniowymi. Z tej grupy 12 
taksonów objętych jest ochroną całkowitą. Są to: Daphne 
mezereum, Hedera helix, Vinca minor, Aquilegia vulgaris, 
Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Platanthera 
chlorantha, Epipactis helleborine, Lycopodium annotinum, 
Drosera rotundifolia, Nuphar lutea i Nymphaea alba. 
Pozostałe gatunki są chronione częściowo. NaleŜą do 
nich: Viburnum opulus, Ribes nigrum, Frangula alnus, 
Galium odoratum, Asarum europaeum, Convallaria 
majalis, Centaurium erythraea, Polypodium vulgare, 
Ledum palustre i Primula veris. 

Zwięzły opis ich występowania znajduje się w rejestrze 
gatunków. Stanowiska gatunków chronionych rzadko 
notowanych w rezerwacie ilustruje ryc. 17. 

Z gatunków zagroŜonych na obszarze polski 
odnotowano jedynie Drosera rotundifolia i Dryopteris 
cristata [Zarzycki, Szeląg 1992]. 

Niewątpliwym walorem tego rezerwatu jest obecność 
17 gatunków rzadkich w tym obiekcie lub ginących w 
Polsce północno-wschodniej, względnie interesujących z 
innych względów (Ryc. 18). Do najrzadszych składników 
rezerwatu Kamienna Góra naleŜy: Ribes alpinum, Ribes 
uva-crispa, Chaerophyllum hirsutum (Fot. 9), Circaea 
alpina, C. Intermedia, Corydalis intermedia, Cystopteris 
fragilis, Equisetum hyemale, Festuca altissima, Lathraea 
squamaria, Phegopteris connectilis, Melandrium rubrum i 
Veronica montana. 

Holcus mollis, Hieracium sabaudum i Lathyrus 
montanus, gatunki charakterystyczne dla dąbrowy 
pomorskiej, występują w omawianym rezerwacie rzadko, 
gdyŜ brakuje dla nich odpowiednich siedlisk. 

Z gatunków ginących w Polsce północno-wschodniej, 
a częstszych w rezerwacie, odnotować naleŜy: 
Hordelymus europaeus, Melica uniflora (Fot. 3, 4), 
Corydalis cava, C. solida, Isopyrum thalictroides i Viola 
mirabilis (Fot. 5). 

Zupełnie nowym zjawiskiem jest stopniowe wnikanie 
do rezerwatu w latach dziewięćdziesiątych okazałego 
niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera). W 
latach osiemdziesiątych nie był on obserwowany w 
granicach rezerwatu, ani w oddziałach przyległych. 
Obecnie łanowo występuje w fitocenozach świerkowego 
boru mieszanego świeŜego w pododdziale 243b, 
przylegającym do oddziału 210 (Fot. 12). W oddziale 209a 
i d oraz 210g tworzy nieduŜe skupienia na poboczach 
dróg. W części południowej pododdziału 208g okazy tego 
gatunku występują pojedynczo przy drodze (Ryc. 18). 
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Ryc. 17 Stanowiska rzadkich gatunków chronionych oraz zagrozonych w Polsce w rezerwacie Kamienna Góra 
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Ryc. 18. Stanowaiska gatunków rzadkich i ginących w Polsce północno-wschodniej, występujących  
w rezerwacie Kamienna Góra 
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6.4. Charakterystyka i ocena zjawisk synantropijnych w 

rezerwacie 
 

Zjawiska synantropijne, poprzez udział gatunków obcych, 
zaznaczają się w szacie roślinnej rezerwatu, lecz ich zasięg i 
natęŜenie realizuje się dotychczas w sposób ograniczony. Do 
gatunków wnikających w obręb rezerwatu z udziałem człowieka 
zaliczyć naleŜy przede wszystkim: Tussilago farfara, Chelidonium 
majus, Malva alcea, Lamium album, Impatiens glandulifera, I. 
parviflora, Arctium lappa, Agrimonia eupatoria, Achillea 
millefolium, Alchemilla monticola, Briza media, Thaspi arvense 
oraz kilka innych gatunków sygnowanych w rejestrze literą „S" 
przed nazwą gatunkową. Omawiana grupa obejmuje w sumie 
około 20 taksonów. Większość z nich nie stanowi zagroŜenia, 
gdyŜ z natury wnika do zbiorowisk pojedynczo. Te natomiast, 
które produkują duŜą liczbę nasion i rozprzestrzeniają się 
autochorycznie lub zoochorycznie, pojawiają się masowo i 
szybko opanowują teren. W latach osiemdziesiątych na 
poboczach tzw. czarnej drogi dynamicznie rozijały się skupienia: 
Tussilago farfara, Impatiens parviflora, Arctium lappa, 
Chelidonium majus, Lamium album i Malva alcea. Obecnie 
gatunki te nie rozwijają się juŜ tak dynamicznie. 

Zjawiskiem nowym i niepokojącym jest stopniowe wnikanie 
do rezerwatu w latach dziewięćdziesiątych niecierpka 
gruczołowatego (Impatiens glandulifera). Jest to gatunek okazały 
i dekoracyjny. Z tego powodu ze względów estetycznych moŜna 
by go tolerować (Fot. 12). Jego masowy udział, j. np. w 
sąsiadującym z rezerwatem pododdziale 243 b, jest jednak 
niepoŜądany, gdyŜ z pewnością wpłynie destruktywnie na skład 
gatunkowy runa właściwy dla świerkowego boru mieszanego 
świeŜego. Dalsze zachowanie tego gatunku naleŜy dlatego 
systematycznie śledzić. 

Aktualny udział, rozmieszczenie i zasięg gatunków 
synantropijnych nie stanowi zagroŜenia dla tamtejszych 
zbiorowisk leśnych i bagiennych, gdyŜ ograniczają one swoje 
występowanie głównie do poboczy dróg i ścieŜek leśnych. Do 
zbiorowisk leśnych wnikają bardzo rzadko i efemerycznie. 

 
7. Przegląd i charakterystyka zidentyfikowanych w rezerwacie 

zespołów leśnych i bagiennych 
 
7.1.Układ systematyczny badanych zbiorowisk 
 
W rezerwacie Kamienna Góra dotychczas zbadano i 

zidentyfikowano 10 zespołów leśnych i 1 inicjalne zbiorowisko 
boru bagiennego oraz łęgowe zbiorowisko ziołoroślowe z 
dominującym świerząbkiem orzęsionym (Chaerophyllum 
hirsutum) i 3 zespoły szuwarowe. Ich systematyka przedstawia 
się następująco:  
Klasa: Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx 1943.  

Rząd: Almtalia glutinosae R. Tx. 1937. 
Związek: Alnion glutinosae (Małe. 1929) Meijer Dress 

1936. 
1. Zespół Ribo nigri-Alnetum Sol.-Górn. 1975.  

Klasa: Querco-Fagetea Br.-BI. Et Vlieg. 1937. 
Rząd: Fagetalia sylvaticae Pawł. 1928. 
     Związek: Alno-Padion Knapp 1942 em. Medw.-Korn. ap. 

Mat. et Bork. 1957 
2. Zespół Circaeo-Alnetum Oberd. 1953. 
3. Zespół Carici remotae-Fraxinetum Koch 1926 
4. Zbiorowisko z Chaerophyllum hirsutum 
     Związek: Fagion sylvaticae R. Tx. et Diem. 1936. 

  Podzwiązek: Eu-Fagion Oberd. 1957 em. R. Tx. 1960. 
5. Zespół: Melico- Fagetum Lohm. ap. Seibert 1954 

a) podzespół Melico-Fagetum corydaletosum 
b) podzespół Melico-Fagetum typicum 

Podzwiązek Luzulo-Fagion Lohm. et R. Tx. 1954. 
6. Zespół Luzulo pilosae-Fagetum Mat. 1973. 

Związek Carpinion betuli Oberd. 1953. 
7. Zespół Stellario-Carpinetum Oberd. 1957. 

a) podzespół Stellario-Carpinetum corydeletosum 
b) podzespół Stellario-Carpinetum stachyetosum 
c) podzespół Stellario-Carpinetum typicum 

8. Zespół Aceri-Tilietum Faber 1936. 
a) podzespół Aceri-Tilietum typicum  

Klasa: Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939. 
Rząd: Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939. 

Związek: Vaccinio-Piceion Br.-BJ. 1938.  
9. Zespół Querco-Piceetum (Mat. 1952) Mat. et Poi. 1955. 
10. Zespół Sambuco racemosi-Piceetum Jut.-Trzeb. 1980. 

Związek Dicrano-Pinion Libb. 1933. 
11. Zespół Betuletum pubescentis R. Tx. 1937. 
12. Zbiorowisko inicjalne boru bagiennego. 

Klasa: Pragmitetea R. Tx. Et. Prsg. 1942. 
Rząd: Phragmitetalia Koch 1926. 

Związek: Magnocaricion Koch 1926. 
13. Zespół Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer et Siss. In Boer 

1942. 
14. Zespół Cancietum acutiformis Sauer 1937. 

Klasa: Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh. 1937) R. Tx. 1937.  
Rząd: Scheuchzerietalia palustris Nardh. 1937. 

Związek: Caricion lasiocarpae Vanden Bergh. ap. Lebrun 
et all. 1949 

15. Zespół Caricetum lasiocarpae Koch 1926. 
 

7.2. Skład florystyczny, charakterystyka syngenetyczna i 
zróŜnicowanie wewnętrzne zidentyfikowanych zespołów i zbiorowisk 
 
Buczyna pomorska  (Melico-Fagetum) 

Dla nauki i gospodarki leśnej buczyna pomorska stanowi 
najbardziej wartościową część składową szaty roślinnej tego 
obiektu. Uroczysko Kamienna Góra, chociaŜ usytuowane jest w 
strefie bezpośrednio przylegającej do północno-wschodniej 
granicy naturalnego zasięgu buka, zapewnia temu gatunkowi 
dogodne warunki do naturalnego odnawiania oraz optymalnego 
wzrostu i rozwoju. Najlepiej świadczy o tym fakt, Ŝe buk na dość 
duŜej powierzchni rozwija się tam w swoim naturalnym zespole o 
pełnej jego skali ekologicznej i z typowym składem gatunkowym 
runa (Tab. 2, 4). Zespół buczyny pomorskiej porasta zbocza Góry 
Kamiennej oraz grzbiety i zbocza wierzchowiny wydłuŜonego 
garbu morenowego, ułoŜonego równoleŜnikowo w części 
południowej oddziałów 208-210 (Ryc. 19). 

Pod względem fitosocjologicznym buczyna róŜnicuje się na 2 
podzespoły; eutroficzną buczynę kokoryczową (Melico-Fagetum 
corydaletosum) (Fot. 23, 24) i eu-mezotroficzną buczynę typową 
(Melico-Fagetum typicum) (fot. 15, 22). 
 
Buczyna kokoryczow ą zajmuje nieduŜą powierzchnię, gdyŜ 
znajduje dogodne warunki dla swojego rozwoju jedynie na 
północnych zboczach i u ich podnóŜy (Ryc. 19), gdzie ocienienie 
dna lasu oraz wilgotność powietrza i gleby są największe. Z 
powodu, Ŝe ruchy powietrza są tam łagodzone, nie następuje 
poziome przemieszczanie materii organicznej, a cała jej 
produkcja rozkłada się na miejscu, co w efekcie końcowym 
sprzyja tworzeniu się gleb Ŝyznych, produktywnych oraz 
dostatecznie przewiewnych, a z powodu stałych wysięków wody 
podskórnej, zawsze świeŜych (Ryc. 5, prof. 1). 
 
Buczyna typowa , dlatego, Ŝe charakteryzuje się mniejszymi 
wymaganiami w stosunku do siedliska, porasta wierzchołki i 
południowe zbocza oraz powierzchnie faliste o róŜnej ekspozycji. 

Roślinność runa buczyny pomorskiej rozwija się typowo w 
omawianym obiekcie. Z gatunków powszechnie uznawanych za 
charakterystyczne dla tej buczyny rośnie tam Fagus sylvatica, 
Melica uniflora, Hordelymus europaeus oraz Festuca altissima, 
występująca rzadko (Ryc. 18). Są one na tym terenie bardzo 
dobrymi gatunkami wskaźnikowymi. Pomimo, Ŝe stanowią 
nieliczną grupę, ich udział zbiorowy i wartość systematyczna są 
znaczące (Tab. 5, Ryc. 26). Podstawą składu gatunkowego są 
jednak rośliny o nieco szerszej skali ekologicznej, zaliczane do 
rzędu Fagetalia i klasy Querco-Fagetea oraz gatunki 
towarzyszące. Elementy związku Alno-Padion liczniej występują 
jedynie w buczynie kokoryczowej a gatunki borowe - w buczynie 
kwaśnej. 
 
Tabela 3. Struktura systematyczna podzespołu Melico-Fagetum 
corydaletosum 

Grupa gatunków z g G% S% D 
Charakterystyczne związku 
Carpinion 5 4,5 5,2 60 3,12 

Charakterystyczne związku 
Fagion sihaticae 4 39 4,5 86 3,87 

Charakterystyczne związku 
Alno-Padion 14 105 12,0 50 6,00 

WyróŜniające Melico-Fagetum 8 86 9,8 72 7,06 
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corydalis 
Charakterystyczne rzędu 
Fagetalia 26 265 30,3 68 20,60 

Charakterystyczne klasy 
Querco-Fagetea 15 132 15,1 59 8,91 

Charakterystyczne klasy 
Vaccinio-Piceetea 6 24 2,7 27 0,73 

Towarzyszące 17 124 14,2 49 6,96 

Mszaki towarzyszące  
Razem 

10 
104 

51 
871 

6,1 
100 

34 
 

2,07 
 

z - liczba gatunków danej grupy, g - suma wystąpień danej grupy, 
G - udział zbiorowy grupy, S - przeciętna stałość grupy, D - 
wartość systematyczna grupy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ryc. 19. Mapa rozmieszczenia zespołów leśnych i bagiennych w rezerwacie Kamienna Góra 
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Identyfikacja fitocenoz Ŝyznej buczyny kokoryczowej nie 
nastręcza Ŝadnych trudności, gdyŜ oprócz pojawienia się kilkunastu 
gatunków łęgowych ze związku Alno-Padion, wyróŜniają się one 
występowaniem w drzewostanach, podszyciu i runie jesionu, a 
rzdziej takŜe wiązu górskiego (Ryc. 20, 21), natomiast w runie - 
częstą obecnością geofitów i kilku bardzo wymagających gatunków z 
rzędu Fagetalia. Są to: Corydalis cava, C. intermedia, C. solida, 
Ranunculus lanuginosus, Asarum europaeum, Lamium maculatum i 
Mercurialis perennis. Na uwagę zasługuje równieŜ częsta, a nieraz 
nawet liczna obecność Isopyrum thalictroides, ze związku Carpinion 
betuli. Do cech wyróŜniających Ŝyzną buczynę od pozostałych jej 
postaci naleŜy takŜe zdecydowana dominacja i bardzo wysoki udział 
zbiorowy przedstawicieli rzędu Fagetalia sylvaticae oraz bardzo 
wysoka średnia liczba gatunków w zdjęciu (= 57,5). Jest to jedno z 
bogatszych zbiorowisk leśnych w ogóle, a na tym terenie takŜe. 
Występowanie duŜej liczby gatunków umoŜliwia nie tylko Ŝyzne 
podłoŜe, lecz takŜe ich niejednoczesny rozwój, dzięki czemu 
obserwuje się w tym zbiorowisku wyraźnie naznaczającą się w ciągu 
sezonu wegetacyjnego zmienność facjalną. W okresie wiosennym, 
przed rozwinięciem listowia gatunków drzewiastych, panują w runie 
geofity i inne gatunki o skróconym okresie wegetacyjnym. Pojawiając 
się w duŜych ilościach pokrywają dno lasu niezwykle kolorowym 
kobiercem, w którym na przełomie kwietnia i maja dominują masowo 
kwitnące; Corydalis cava, C. intermedia, C. solida, Pulmonaria 
obscura, Hepatica nobilis, a nieco później: Isopyrum thalictroides, 
Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Ficaria verna, 
Chrysosplenium alternifolium i Ranunculus lanuginosus. Na drugą 
połowę maja przypada zwykle optimum kwitnienia Galeobdolon 
luteum. Z nastaniem lata zanikają geofity i pozostałe rośliny wcześnie 
kwitnące a runo opanowują: Galium odoratum, Stellańa holostea, S. 
nemorum, Hordelymus europaeus, Melica uniflora, Mercurialis 
perennis, paprocie i inne gatunki rozwijające się do końca okresu 
wegetacyjnego (Fot. ). Gatunki towarzyszące nie są zbyt liczne, gdyŜ 
buczyna zajmuje siedliska w wysokim stopniu wybiórcze a ponadto 
wskazuje to na wysoki poziom naturalności tego zbiorowiska. Ich 
liczba wzrasta jedynie wtedy gdy zbiorowisko poddawane jest presji 
antropogenicznej. Buczyna pomorska z natury swej nie jest bogata 
pod względem bryologicznym (Tab. 2). 

 

 
Ryc. 20. Struktura biologiczna drzewostanu w podzespole 

Melico-Fagetum corydaletosum w oddziale 208b. 
 

 
Ryc. 21. Struktura biologiczna drzewostanu w podzespole 

Melico-Fagetum corydaletosum w oddziale 209c. 
 

Tabela 5. Struktura systematyczna podzespołu Melico-
Fagetum typicum 
 

Grupa gatunków z g G% S% D 
Charakterystyczne związku Fagion 
silvaticae 

3 36 5,8 92 5,34 

Charakterystyczne związku Carpinion 
betuli 

4 27 4,3 52 2,24 

Charakterystyczne związku Alno-Padion 9 33 5,3 28 1,48 
Charakterystyczne rzędu Fagetalia silv. 28 187 30,0 51 15,30 
Charakterystyczne klasy Querco-
Fagetea 

13 123 19,7 73 14,38 

Charakterystyczne klasy Vaccinio-
Piceetea 

9 47 7,5 40 3,00 

Towarzyszące 18 127 20,3 54 10,96 
Mszaki towarzyszące 8 45 7,1 43 3,05 
Razem 92 625 100   

z - liczba gatunków danej grupy, g - suma wystąpień danej grupy, 
G - udział zbiorowy grupy, S - przeciętna stałość grupy, D - 
wartość systematyczna grupy. 
 
Buczyna typowa  (Melico-fagetum typicum) nie wyróŜnia 
się Ŝadną szczególną cechą, chociaŜ w rezerwacie posiada 
wszystkie dodatnie znamiona tego zbiorowiska. Do nich 
naleŜy; dominacja buka w drzewostanie (Ryc. 22), częste i 
gromadne występowanie Melica uniflora i Hordelymus 
europaeus, mała rola gatunków grądowych ze związku 
Carpinion betuli, zdecydowana przewaga w runie 
przedstawicieli rzędu Fagetalia i klasy Querco-Fagetea, 
przeciętnie wysoka średnia liczba gatunków w zdjęciu (= 
48,2) oraz nie zaznaczanie się zmienności facjalnej (Tab. 4, 
Ryc. 22, 26). Masowe występowanie Melica uniflora i 
Hordelymus europaeus jest cechą swoistą buczyny typowej 
(Fot. 3,4). Powoduje to, Ŝe runo jest trawiaste a wnętrze 
poszczególnych fitocenoz ma charakter parkowy. 
 
NiŜowa buczyna kwa śna (Luzulo pilosae-Fagetum) 

Buczyna kwaśna rozwija się nieczęsto w rezerwacie 
Kamienna Góra, co naleŜy tłumaczyć brakiem 
odpowiednio ubogich siedlisk oraz nieduŜym 
zróŜnicowaniem orograficznym terenu (Ryc. 19). Zdjęcia 
fitosocjologiczne wykonane w oddziałach 208g i 210g 
zaliczano do typowej postaci tego zespołu, bogatszej w 
gatunki zielne a ubogiej w mchy i wątrobowce (Tab. 4). 

 

 
 
Ryc. 22. Struktura biologiczna drzewostanu w podzespole 

Melico-Fagetum typicum w oddziale 209c. 
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Ryc. 23. Struktura biologiczna drzewostanu w zespole 
Luzulo pilosae-Fagetum w oddziale 208g. 

 
Tabela 6. Struktura systematyczna zespołu Luzulo 
pilosae-Fagetum 

Grupa gatunków z g G% S% D 
Charakterystyczne związku Fagion 
silvaticae 

3 4 5,1 66 3,37 

Charakterystyczne związku Carpinion 
betuli 

1 2 2,6 100 2,60 

Charakterystyczne rzędu Fagetalia 7 11 14,1 79 11, 14 
Charakterystyczne klasy Querco-
Fagetea 

9 14 18,0 77 13,86 

Charakterystyczne klasy Vaccinio-
Piceetea 

13 19 24,3 73 17,74 

Towarzyszące 11 17 21,8 77 16,78 

Mszaki towarzyszące 7 11 14,1 79 11,14 
Razem 51 78 100   

z - liczba gatunków danej grupy, g - suma wystąpień danej grupy, 
G - udział zbiorowy grupy, S - przeciętna stałość grupy, D - 
wartość systematyczna grupy. 
 

Jest to najuboŜsza postać buczyny, na co wskazuje 
niewysoka średnia liczba gatunków w zdjeciu (= 39,5) a 
wśród nich znaczący udział elementów borowych i 
gatunków towarzyszących (Tab. 6). Runo nie osiąga 
zazwyczaj pełnego zwarcia a do cech szczególnych tego 
zbiorowiska moŜna zaliczyć zaleganie w ciągu całego 
sezonu wegetacyjnego grubej warstwy powoli 
rozkładającej się ściółki nakładowej (Fot. 27, 28). 
Sygnalizuje to gorsza sprawność fizykochemiczną 
podłoŜa. Jej drzewostan tworzy głównie buk (Ryc. 23). 
 
Subatlantyckie lasy gradowe  (Stellario-Carpinetum) 

Lasy grądowo-dębowo-bukowe rezerwatu zidentyfikowano z 
zespołem Stellario-Carpinetum (Tab. 7). Przemawia za tym: 
dominacja buka w drzewostanie (Ryc. 24, Fot. 29, 32) oraz 
drugorzędne znaczenie, w związku z tym, graba i lipy drobnolistnej, 
bardzo liczne występowanie w runie Galium odoratum i 
Gymnocarpium dryopteris a w rozproszeniu Hedera helix i Rubus 
pedemontanus (Fot. 11). W oddziałach 208-210 zespół Stellario-
Carpinetum zajmuje partie terenu niŜej połoŜone i mniej urzeźbione 
w ich części północnej oraz w pasie około 100 metrowym wzdłuŜ 
szosy (Ryc. 19). 

Lasy gradowe zajmują siedliska podobne jak buczyna, czyli 
gleby brunatne, lecz pod względem składu mechanicznego bardziej 
piaszczyste. W podłoŜu grądu kokoryczowego (Stellario-Carpinetum 
corydaletosum) i czyśćcowego (Stellario-Carpinetum stachyetosum) 
zalega gleba brunatna właściwa, prawie obojętna (pH = 6 - 7,2), z 
poziomem akumulacyjnym (A1) 25 - 28 oraz z oznakami oglejenia 
odgórnego na głębokości 60-80 cm. Grądy typowe zajmują glebę 
brunatną nieco zakwaszoną (pH = 5,-5-6), mniej sprawną (A1 = 10-14 
cm) lecz bez oznak ługowania. 

 

 
 
Ryc. 24. Struktura biologiczna drzewostanu w podzespole 

Stellario-Carpinetum typicumu w oddziale 208g. 
 

Drzewostany podzespołu typowego wyróŜniają się 
zdecydowaną przewagą buka (Ryc. 24, Fot. 29 - 32). Uzupełniają 
go rozproszone pojedyncze okazy dębu szypułkowego a w 
oddziale 208 takŜe brzoza brodawkowata. Grab i lipa 
drobnolistna występuje rzadko. Częściej notowano te gatunki 
jedynie w podzespole czyśćcowym i kokoryczowym. W podszyciu 
i runie dość często występuje świerk, klon zwyczajny i jarzębina a 
rzadziej trzmielina brodawkowata. 
 
Tabela 8 Struktura systematyczna podzespołu Stellario-
Carpinetum stachyetosum 

Grupa gatunków z g G% S% D 
Charakterystyczne związku Fagion 
silvaticae 

1 2 1,6 100 1,60 

Charakterystyczne związku Carpinion 
betuli 

7 13 10,3 93 9,57 

Charakterystyczne związku Alno-Padion 7 11 8,7 79 6,84 
Charakterystyczne rzędu Fagetalia 24 45 35,7 94 33,45 
Charakterystyczne klasy Querco-Fagetea 14 22 17,5 77 13,75 
Charakterystyczne klasy Vaccinio-
Piceetea 

3 4 3,2 67 2,13 

Towarzyszące 13 21 16,7 77 12,84 
Mchy towarzyszące 6 8 6,2 67 4,13 
Razem 75 126 100   

z - liczba gatunków danej grupy, g - suma wystąpień danej grupy, 
G - udział zbiorowy grupy, S - przeciętna stałość grupy, D - 
wartość systematyczna grupy. 

 
Sklad gatunkowy runa grądu czyśćcowego wyróŜnia się 

obecnością kilkunastu gatunków eutroficznych ze związku Alno-
Padion i rzędu Fagetalia a z przedstawicieli związku Carpinion 
betuli: Lathraea sguamaria i Isopyrum thalictroides. Podobnie jak 
w bucznie kokoryczowej zdecydowanie przewaŜają gatunki rzędu 
Fagetalia i klasy Querco-Fageta a elementy borowe pojawiają się 
przypadkowo (Tab. 7, Ryc. 26). 

Podzespół grądu kokoryczowego (Stellario-carpinetum 
corydaletosum) występuje szczątkowo (Ryc. 19). Posiada skład 
botaniczny podobny jak w grądzie czyśćcowym, lecz wyróŜnia się 
dodatkowo większym udziałem geofitów, szczególnie kokoryczy 
(Tab. 7). 

W podzespołach Ŝyznych grądu subatlantyckiego nie 
występuje Melica uniflora i Hordelymus europaeus, dzięki czemu 
moŜna trafnie rozróŜniać fitocenozy grądów niskich od buczyny 
kokoryczowej, która ma podobne wymagania siedliskowe. 
 
Tabela 9 Struktura systematyczna podzespołu Stellario-
Carpinetum typicum 
 

Grupa gatunków z g G% S% D 
Charakterystyczne związku Fagion 
silvaticae 

1 6 2,0 100 2,00 

Charakterystyczne związku Carpinion 
betuli 

7 25 8,5 59 5,06 

Charakterystyczne związku Alno-Padion 2 5 U 42 0,70 
Charakterystyczne rzędu Fagetalia 24 79 26,9 55 14,74 
Charakterystyczne klasy Querco-
Fagetea 

15 62 21,1 69 14,54 

Charakterystyczne klasy Vaccinio-
Piceetea 

9 22 7,5 41 3,05 
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Towarzyszące 19 70 23,8 61 14,61 
Mszaki towarzyszące 8 25 8,5 52 4,43 
Razem 85 294 100   

z - liczba gatunków danej grupy, g - suma wystąpień danej grupy, 
G - udział zbiorowy grupy, S - przeciętna stałość grupy, D - 
wartość systematyczna grupy. 
 
Grąd typowy  odpowiada siedliskowe buczynie typowej, 
dlatego podzespoły te wykazują wiele podobieństw w 
składzie gatunkowym drzewostanu i runa, w 
charakterystycznej kombinacji gatunków i znaczeniu 
poszczególnych grup syngenetycznych (Tab. 7, Ryc. 26). 
Charakterystycznym rysem tego zbiorowiska jest masowe 
pojawianie się wczesną wiosną Anemone nemorosa, a w 
pełni sezonu wegetacyjnego - Galim odoratum. Konkuruje 
z tym gatunkiem pod względem ilościowym: Stellaria 
holostea, Galeobdolon luteum, Gymnocarpium dryopteris 
lub Milium effusum. Z gatunków charakterystycznych 
związku Fagion sylvaticae występuje jedynie buk, brakuje 
natomiast Melica uniflora i Hordelymus europaeus. 
 
Grąd zboczowy  (Aceri-Tilietum) 

Klonowo lipowy grąd zboczowy zajmuje nieduŜą 
powierzchnie stromych zboczy wzdłuŜ czarnej drogi w 
oddziale 208 (Ryc. 19, Fot. 33). Porasta Ŝyzne siedliska z 
glebą brunatną, stale zwilŜaną wysiąkami wód gruntowych. 

Drzewostan tego zbiorowiska jest wielogatunkowy 
(Tab. 7, zdjęcia 1-3). PrzewaŜa w nim Fagus sylvatica a w 
domieszce występuje: Acer platanoides, Carpinus betulus, 
Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra i Quercus 
robur. Rzadko pojawia się takŜe: Acer pseudoplatanus i 
Picea abies. 

W podszyciu przewaŜa podrost gatunków drzewiastych, 
a z krzewów częściej uczestniczy: Corylus avellana, 
Lonicera xylosteum, Euonymus verrucosa i Ribes alpinum. 

W runie, częściej tylko w tym zbiorowisku, występuje: 
Viola mirabilis, Campanula trachelium i C. persicifolia 
natomiast: Campanula rapunculoides, Myosotis sylvatica i 
Equisetum hyemale, a z paproci: Cystopteris fragilis, 
Polypodium vulgare i Phegopteris connectilis, ograniczają 
swoje występowanie jedynie do tego zespołu. 
Wymienione gatunki uznano za charakterystyczne, bądź 
wyróŜniające, dla grądów zboczowych Polski północno-
wschodniej [Jutrzenka-Trzebiatowski 1995]. 

Warstwa mszysta jest zazwyczaj dobrze rozwinięta. 
Notowano w niej 17 gatunków, w tym Mnium marginatum - 
uznany za wyróŜniający dla tego zespołu. 

PrzynaleŜność omawianego zbiorowiska do związku 
Carpinion betuli nie budzi zastrzeŜeń, gdyŜ oprócz graba i 
lipy drobnolistnej w drzewostanie, trzmieliny brodawkowatej 
w warstwie krzewów, występuje w nim: Stellaria holostea, 
Dactylis polygama i Lathraea squamaria. 

Na wysoką Ŝyzność siedlisk grądu zboczowego 
wskazuje obecność 10 gatunków łęgowych związku Alno-
Padion, a takŜe pojawianie się kokoryczy i szczyru 
trwałego, gatunków wyróŜniających podzespoły 
kokoryczowe buczyny i subatlantyckiego lasu grądowego. 

Podstawę składu gatunkowego tego zespołu tworzą 
przedstawiciele rzędu Fagetalia sylvaticae, klasy Querco-
Fagetea i gatunki towarzyszące. 
 
Świerkowy bór mieszany świeŜy (Sambuco racemosi-
Piceetum) 

Fitocenozy omawianego zbiorowiska zajmują 
peryferyczne partie rezerwatu, niŜej ułoŜone i lekko faliste 
(Ryc. 19). Jego podłoŜe jest gliniasto-piaszczyste i 
powierzchniowo wyraźnie zakwaszone (pH = 4-6,2). 

Drzewostan tworzy świerk, z nieznaczną domieszką: 
Quercus robur, Fagus sylvatica i Betula pendula (Tab. 10, 
Ryc. 25). W warstwie krzewów, oprócz podrostu wyŜej 

 

 
 

Ryc. 25. Struktura biologiczna drzewostanu w zespole 
Sambuco racemosi-Piceetum w oddziale 208 f. 

 
wymienionych gatunków, występuje Sambucus racemosa 
- gatunek charakterystyczny zespołu, a ponadto: Frangula 
alnus, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, rzadziej takŜe 
Sambucus nigra. 

W runie dość często występuje Rubus pedemontanus i 
Dryoptehs dilatata, które uznaje się za gatunki 
wyróŜniające dla omawianego zespołu [Jutrzenka-
Trzebiatowski 1980, 1997]. 

 
Tabela 11. Struktura systematyczna zespołu Sambuco 
racemosi-Piceetum 
 

Grupa gatunków z g G% S% D 
Charakterystyczne zespołu Sambuco 
racemosi-Piceetum 

3 9 4,7 100 4,70 

Charakterystyczne klasy Quercetalia rob.-p. 4 6 3,1  50 1,55 
Charakterystyczne klasy Querco-Fagetea 22 47 24,5  71 17,44 
Charakterystyczne klasy Vaccinio-Piceetea 23 48 25,0 69 17,37 
Towarzyszące 28 61 31,8 73 23,08 
Mszaki towarzyszące 12 21 10,9 58 6,35 
Razem 92 192 100   

z - liczba gatunków danej grupy, g - suma wystąpień danej grupy, 
G - udział zbiorowy grupy, S - przeciętna stałość grupy, D - 
wartość systematyczna grupy. 
 

Wśród gatunków zielnych runa przewaŜają elementy 
borowe, jednakŜe udział roślin lasów liściastych jest takŜe 
niemały (Tab. 11, Ryc. 26). Niektóre gatunki z rzędu 
Fagetalia (Galeobdolon luteum i Dryopteris filix-mas) i 
klasy Querco-Fagetea (Anemone nemorosa, Carex 
digitata, Moehringia trinervis, Mycelis muralis) są nawet 
stałymi składnikami większości fitocenoz. Dość liczna jest 
grupa gatunków towarzyszących. 
 
Świerkowy bór mieszany wilgotny  (Querco-Piceetum) 
Omawiane zbiorowisko zajmuje nieduŜą powierzchnię 
torfiastego podłoŜa na dnie bezodpływowego zagłębienia 
w pododdziale 208g (Ryc. 19). Jego drzewostan jest 
świerkowy, a w podszyciu występuje takŜe Sorbus 
aucuparia i Frangula alnus. W runie na uwagę zasługuje 
obecność Lycopodium annotinum, Bazzania trilobata i 
Plagiochila asplenioides, które uznaje się za gatunki 
charakterystyczne dla tego zespołu (Tab. 10). 

W składzie gatunkowym tego zbiorowiska 
zdecydowanie przewaŜają elementy borowe z rzędu 
Vaccinio-Piceetalia i klasy Vaccinio-Piceetea (Ryc. 26). 
Dość liczna jest takŜe grupa gatunków towarzyszących. 
Gatunki lasów liściastych z rzędu Fagetalia syhatica i 
klasy Querco-Fagetea tworzą jedynie mało znaczącą 
domieszkę. Cechą naturalną tego boru mieszanego jest 
liczny udział mchów i wątrobowców (18 gatunków). 
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Brzezina bagienna  (Betuletum pubescentis) 
Brzezina bagienna wykształca się na nieduŜych 

powierzchniach na bagnach w pododdziale 208i oraz w 
sąsiednim pododdziale 243c, przylegającym do oddziałów 
209 i 210 od strony południowej. 

Niezbyt zwarty drzewostan tego zbiorowiska tworzy 
głównie Betula pubescens, którą pojedynczo uzupełnia 
niekiedy sosna. W warstwie krzewów częstym składnikiem 
jest Frangula alnus i Salix cinerea a rzadko pojawia się 
Sorbus aucuparia i Picea abies. 

Z gatunków wyróŜniających ten zespół w rezerwacie 
odnotowano: Ledum palustre, Eriophorum vaginatum, 

Oxycoccus palustris, Andromeda polifolia i Drosera 
rotundifolia (Tab. 10). 

W składzie roślinności zielnej runa przewaŜają 
bagienne gatunki szuwarowe związku Magnocaricion z 
klasy Phragnitetea, uzupełniane przez niektóre gatunki 
mszarnych łąk bagiennych z klasy Scheuchzerio-
Caricetea fuscae. Udział gatunków borowych jest 
nieznaczny. WaŜnym składnikiem tego zespołu jest 
warstwa mszysta, pokrywająca około 30% powierzchni. 
Odnotowano w niej 14 gatunków. 

 
 

 
 

Ryc. 26. Wartość systematyczna grup syngenetycznych w zespołach leśnych rezerwatu Kamienna Góra 
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Inicjalna posta ć boru bagiennego  (Vaccinio uligonosi-
Pinetum) zajmuje środkową część wymienionych bagien. 
Od poprzedniego zbiorowiska wyróŜnia się strukturą 
kępowo-dolinkową podłoŜa, młodym drzewostanem 
sosnowym a domieszką brzozy omszonej oraz większym 
udziałem elementów borowych w runie. 
 
Oles porzeczkowy  (Ribo nigri-Alnetum) 

W rezerwacie Kamienna Góra oles porzeczkowy 
naleŜy do zbiorowisk marginalnych, gdyŜ porasta nieduŜe 
powierzchnie gleby torfowej torfowiska niskiego w 
pododdziale 209a, wzdłuŜ południowego brzegu jeziora 
Łomy, ponadto w pododdziale 209b oraz 208c (Ryc. 19). 

Zbiorowisko to, pomimo Ŝe zajmuje nieduŜe 
powierzchnie, rozwija się w rezerwacie w postaci typowej i 
naturalnej. Drzewostan tworzy w przewadze Alnus 
glutinosa, uzupełniana przez Betula pubescens (Tab. 12). 
W warstwie krzewów przewaŜa Salix cinerea i Ribes 
nigrum - gatunek charakterystyczny zespołu, uzupełniane 
przez Salix pentandra i S. aurita, a  rzadko przez Frangula 
alnus i Rhamnus cathartica. 

W runie waŜną rolę spełniają gatunki 
charakterystyczne związku Alnion glutinosae i klasy 
Alnetea glutinosae, gdyŜ tworzą w tym zbiorowisku liczną 
grupę (8 gatunków) i występują przewaŜnie w duŜej ilości. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność 
Dryopteris cristata - gatunku, który naleŜy do zagroŜonych 
w Polsce [Zarzycki, Szeląg 1992]. 
Uzupełniają je głównie gatunki szuwarowe związku 
Magnocaricion i klasy Phragmitetea oraz łąk bagiennych z 
klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae i gatunki łąkowe 
rzędu Molinietalia. 
 
Łęg jesionowo-olszowy  (Circaeo-Alnetum) 

Fitocenozy tego łęgu takŜe występują w rezerwacie 
marginalnie, gdyŜ zajmują jedynie dno dolnej partii 
wyraźnie zaznaczającej się rynny terenowej w 
pododdziale 209b (Ryc. 19). 

Drzewostan tego zbiorowiska tworzy w przewadze Alnus 
glutinosa, uzupełniona rozproszonymi, pojedynczymi 
okazami jesionu wyniosłego. W podszyciu najliczniej 
występuje czeremcha zwyczajna i jesion, rzadziej olcha 
czarna. W runie odnotowano Circaea alpina i Eequisetum 
sylvaticum. Gatunki te oraz czeremcha zwyczajna (Padus 
avium), uznawane są jako charakterystyczne dla tego 
zespołu. W runie zdecydowanie przewaŜają eutroficzne 
elementy związku Alno-Padion i rzędu Fagetalia. 
 
Podgórski ł ęg jesionowy  (Carici remotae-Fraximtum) 

Obecność w rezerwacie podgórskiego łęgu jest 
zjawiskiem interesującym. Zajmuje on środkową część 
dna, nieco rozszerzoną, wspomnianej rynny terenowej 
(oddział 209b), gdzie zalega Ŝyzna gleba w typie mady 
brunatnej (Ryc. 19, Fot. 34). 

Drzewostan tego łęgu jest w średnim wieku. Tworzy 
go głównie jesion, uzupełniany w rozproszeniu olszą 
czarną. W podszyciu najliczniej występuje podrost 
jesionowy. W runie odnotowano aŜ trzy gatunki 
charakterystyczne dla tego zespołu. Są to: Carex remota, 
Circaea intermedia i Chaerophyllum hirsutum, który 
występuje łanowo (Tab. 12). Trzon roślinności runa, 
podobnie jak w zespole poprzednim, tworzą eutroficzne 
gatunki związku Alno-Padion i rzędu Fagetalia, który w 
tym zbiorowisku jest reprezentowany większą liczbą 
gatunków. Brakuje natomiast gatunków olesowych. 
 
Zbiorowisko ziołoro ślowe  z Chaerophyllum hirsutum 

Ziołorośla świerząbka orzęsionego (Chaerophyllum 
hirsutum) zajmują górną (źródliskową) część dna omawianej 

rynny i sąsiadują z fitocenozami zespołu poprzedniego (Ryc. 
19, Fot. 9). Skład botaniczny tego zbiorowiska wykazuje 
wiele cech wspólnych z podgórskim łęgiem jesionowym 
(Tab. 12). Brakuje w nim drzewostanu. W warstwie krzewów 
bardzo rzadko pojawia się jesion i olsza czarna. W runie 
masowo występuje Chaerophyllum hirsutum, a pozostałe 
gatunki w róŜnej ilości go uzupełniają (Fot. ). 
 
Turzycowisko szalejowe  (Cicuto-Caricetumpseudocyperi) 

Zbiorowisko to rozwija się w zabagnionym, 
bezodpływowym zagłębieniu w pododdziale 208i koło 
szosy oraz w kilku innych zagłębieniach i oczkach 
śródleśnych, których dna wypełniają Ŝyzne gleby 
bagienno-torfowe. 

Omawiane turzycowisko wyróŜnia stała obecność Cicuta 
virosa i Carex pseudocyperus - gatunki charakterystyczne 
tego zespołu oraz gromadny udział czermieni błotnej (Calla 
palustris), umoŜliwiający sprecyzowanie tego zbiorowiska w 
randze wariantu (Tab. 12, zdjęcie 1-3). W składzie 
gatunkowym omawianego zespołu przewaŜają 
przedstawiciele związku Magnocaricion i klasy Phragmitetea, 
uzupełniane gatunkami klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae 
i rzędu Molinietalia. 

Wspomniane zabagnione zagłębienia stwarzają 
dogodne warunki takŜe dla innych zespołów 
turzycowatych, wyróŜniających się zazwyczaj dominacją 
gatunku charakterystycznego. Dotychczas 
zidentyfikowano w rezerwacie zespoły Caricetum 
lasiocarpae i Caricetum acutiformis. 
 

7.3. Struktura biologiczna drzewostanów w zespołach 
głównych 
 

Struktura i fizjonomia drzewostanów bukowych, 
zarówno buczyny pomorskiej jak i zbiorowisk grądowych, 
jest w rezerwacie Kamienna Góra dość podobna z 
powodu dominacji buka. W buczynie typowej buk często 
tworzy drzewostan samodzielnie (Ryc. 22). W buczynie 
kwaśnej (Ryc. 23) oraz w fitocenozach gradowych (Ryc. 
24) bukowi towarzyszy w nieduŜej ilości dąb szypułkowy i 
świerk, a w grądach rzadko występuje takŜe grab. 
Dominacja buka słabiej zaznacza się jedynie w Ŝyznej 
buczynie kokoryczowej, gdzie dąb szypułkowy, świerk i 
jesion wyniosły naleŜą do gatunków współbudujących 
drzewostan (Ryc. 20 i 21). Niekiedy pojawia się takŜe wiąz 
górski. Porównując omawiane drzewostany z 
identycznymi z Pojezierza Iławskiego, czy Wzgórz 
Dylewskich, zwraca uwagę częstsze pojawienie się 
świerka, mały udział klonu zwyczajnego, a w Ŝyznej 
buczynie takŜe mniejsze znaczenie wiązu górskiego. 
Występują one w większej ilości tylko w runie. Obecność 
we wszystkich badanych fitocenozach starych przestoi, 
dość duŜa rozpiętość klas grubości, a w buczynie 
kokoryczowej takŜe bardziej równomierny rozkład 
ilościowy buka w poszczególnych klasach wskazuje, Ŝe w 
rezerwacie mamy do czynienia z drzewostanami 
naturalnymi (Ryc. 20 i 21), które odnawiały się stopniowo 
w wyniku wyrębów selekcyjnych i powolnego wypadania 
najstarszych przestoi oraz z drzewostanami odnowionymi 
po dokonanym wyrębie częściowym lub całkowitym 
metodą mieszaną. Sztucznie wprowadzono sosnę, 
częściowo świerk i dąb szypułkowy oraz gatunki 
introdukowane, natomiast buk i pozostałe gatunki drzew 
liściastych odnowiły się całkowicie naturalnie. 

Brak buka, lub jego mała ilość, w klasach grubości 10-
20 jest zjawiskiem naturalnym i zrozumiałym w 
drzewostanach o pełnym zwarciu koron. W podszyciu buk 
pojawia się częściej i liczniej w miejscach z drzewostanem 
nieco przerzedzonym. W pododdziałach w których 
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zrealizowano wyręby częściowe lub gniazdowe, buk 
odnawia się bardzo dynamicznie, tworząc zwarte podrosty 
i naloty (Ryc. 29). Zgodnie ze swoimi wymaganiami 
siedliskowymi w podroście uczestniczą takŜe pozostałe 
gatunki liściaste. 

Wykres struktury biologicznej świerkowego boru 
mieszanego świeŜego z pododdziału 208f jest 
interesującym dokumentem (Ryc. 25). 

Wynikają z niego następujące spostrzeŜenia: 
  - badany drzewostan powstał w wyniku odnowienia 

mieszanego, częściowo sztucznego, częściowo 
naturalnego,  

  - świerk nie został odnowiony w krótkim czasie po 
dokonanym całkowitym wyrębie, gdyŜ reprezentowany 
jest w szerokim zakresie klas grubości, a aktualnie w 
płatach prześwietlonych dobrze się odnawia, 

  - buk jest naturalnym składnikiem tego zbiorowiska, 
gdyŜ od początku istnienia omawianego drzewostanu 
stopniowo odnawia się naturalnie z najstarszych 
wiekiem przestoi i takŜe licznie uczestniczy w 
podroście, 

  - sosna z pewnością została wprowadzona sztucznie, 
bo jej udział jest nieduŜy oraz brakuje jej w podroście i 
najniŜszych klasach grubości, 

  - dąb szypułkowy stanowi nieliczną domieszkę jedynie 
w średnich klasach grubości. 
Aktualnie się nie odnawia 

  - brzoza brodawkowata jest pochodzenia naturalnego, 
gdyŜ obecnie takŜe się powoli odnawia. 

 
7.4. Rozmieszczenie badanych zespołów w 

rezerwacie i ich tendencje rozwojowe 
 

Rozmieszczenie zbiorowisk leśnych, ziołoroślowych i 
niektórych bagiennych ilustrują ryciny 19, 28. Rycina 28 
przedstawia obraz z lat osiemdziesiątych, a rycina 19 - 
stan aktualnego rozmieszczenia. 

Buczyna pomorska i buczyna kwaśna zajmują 
wierzchołek i zbocza Kamiennej Góry oraz wierzchowiny i 
zbocza garbu morenowego. Buczyna kwaśna porasta 
częściowo południowe zbocze Kamiennej Góry oraz 
wierzchołek wzniesienia w pododdziale 208g. Buczyna 
kokoryczowa występuje w rozproszeniu i zajmuje Ŝyzne 

siedliska na północnych zboczach omawianego garbu 
morenowego. Buczyna typowa porasta pozostałe siedliska 
buczynowe (Ryc. 19, 27). 

NiŜej usytuowane partie północnych i wschodnich 
zboczy, zajmują fitocenozy subatlantyckiego lasu 
grądowego i świerkowego boru mieszanego świeŜego, 
który lokuje się najbardziej peryferycznie. Świerkowy bór 
mieszany wilgotny zajmuje nieduŜą powierzchnię 
bezodpływowego zagłębienia w oddziale 208g, w 
sąsiedztwie kwaśnej buczyny. 

Oles porzeczkowy porasta nieco większą 
powierzchnię w pododdziale 209a, przy południowym 
brzegu jeziora Łomy. Małe płaty tworzy w pododdziałach 
209b i 208c. 

Łęg jesionowo-olszowy, podgórski łęg jesionowy oraz 
zbiorowisko z Chaerophyllum hirsutum, zajmują dno 
wyraźnie zaznaczonej rynny terenowej w pododdziale 
209b. Bezodpływowe zagłębienia bagienne zajmują 
zbiorowiska szuwarowe oraz nieduŜe płaty brzeziny 
bagiennej. 

Porównanie wyników badań z lat osiemdziesiątych 
(Ryc. 28) ze stanem aktualnym (Ryc, 19), pozwoliło 
odkRyc naturalne tendencje rozwojowe omawianych 
zbiorowisk leśnych i ich dynamikę. 

Buczyna wyraźnie rozprzestrzenia się w oddziałach 
209 i 210 kosztem subatlantyckiego lasu grądowego, gdyŜ 
coraz większą powierzchnię zajmują jej gatunki 
charakterystyczne - Melica uniflora i Hordelymus 
europaeus. Las grądowy powiększa swoją powierzchnię w 
oddziale 208 kosztem świerkowego boru mieszanego 
świeŜego w wyniku stopniowego wypadania świerka. 
Świerkowy bór mieszany świeŜy, jak wynika z 
powyŜszego, jest zbiorowiskiem ustępującym z 
rezerwacie Kamienna Góra. Dodatkowo jest on zagroŜony 
ewentualnym masowym rozwojem, w obrębie jego 
fitocenoz, niecierpka gruczołowatego (Impatiens 
glandulifera) (Ryc. 18, Fot. 12). 

Na bagnie w pododdziale 208i obserwuje się początek 
przemian brzeziny bagiennej w inicjalną postać boru 
bagiennego. 

Podgórski łęg jesionowy a pododdziału 209b, aktualnie 
prezentuje postać bardziej dojrzałą niŜ kilkanaście lat 
temu, gdy jego drzewostan był jeszcze młody. 
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Ryc. 27. Rozmieszczenie zespołów leśnych w rezerwacie Kamienna Góra z 1987 roku wzdłuŜ trzech linii transektowych 
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Ryc. 28. Rozmieszczenie zespołów leśnych i bagiennych w rezerwacie Kamienna Góra w latach 1983-1986. 
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8. Awifauna rezerwatu Kamienna Góra - opracował 

Tomasz Bałdyga 
 

W rezerwacie stwierdzono występowanie 32 gatunków 
ptaków, z których 21 uznano za lęgowe (tabela 13). 
Pozostałe gnieździły się w rezerwacie poza badaną 
powierzchnią lub stanowiła ona część rewiru lęgowego (w 
tab. znak „+"). Łączna liczebność ptaków lęgowych badanej 
powierzchni wynosi 98 par o zagęszczeniu 69,9 pary/10 ha. 
Superdominantami (pow. 10% ugrupowania) były zięba 
Fringilla coelebs i grubodziób Coccothraustes 
coccothraustes. Do dominanto w naleŜały równieŜ: strzyŜyk 
Troglodytes troglodytes, modraszka Parus caeruleus, 
bogatka Parus major, rudzik Erithacus rubecula, mysikrólik 
Regulus regulus, świstunka Phylloscopus sibilatrix i kapturka 
Sylvia atricapilla. Stanowiły one 48% ugrupowania. 

Jedna trzecią zespołu ptaków badanego siedliska 
stanowiły dziuplaki - 23,7 pary/ha (34%), ptaki 
gniazdujące poniŜej 1,5 m - 20,2 pary/1 0ha (29%) i 
powyŜej tej wysokości – 25,5 pary/10 ha (37%). 

Spośród ptaków lęgnących się poza powierzchnią 
badawczą, a występujących w rezerwacie na uwagę 
zasługuje dzięcioł czarny Dryocopus martius. Jergo dziuple 
umoŜliwiły załoŜenie gniazd przez gołębia siniaka Columba 
oenas i gągoła Bucephala clangula. Na obecność gągoła 
wpłynęło sąsiedztwo rezerwatu z jeziorem Łomy. 
Podczas kontroli w rezerwacie spotykany był jastrząb 
Accipiter gentilis, natomiast na powierzchni badawczej 
gnieździła się para myszołowa Buteo buteo, która 
wyprowadziła jedno młode. 
Jednokrotnie stwierdzona obecność Ŝurawia Grus grus 
moŜe sugerować wykorzystywanie badanego obszaru 
jako części rewiru lęgowego przez ten gatunek. 
Torfowiska sąsiadujące z rezerwatem jak i w jego obrębie 
stwarzają dogodne warunki do gniazdowania tych ptaków. 

Opracowanie jest wynikiem badań prowadzonych w 
sezonie lęgowym 2000 roku. Stanowią one część 
szerszego projektu poznania ornitofauny lasów bukowych. 

Obserwacje prowadzono w oparciu o metodę 
kartograficzną kombinowaną (Tomiłojć 1980), polegającą na 
rejestrowaniu śpiewających samców, wyszukiwaniu gniazd 
oraz wszelkich oznak gniazdowania. Na wyodrębnionej w 
rezerwacie powierzchni próbnej (14 ha) przeprowadzono od 
kwietnia do czerwca 8 liczeń w odstępach 7 - 8 dniowych. 
Wczesnoranne godziny obserwacji gwarantują największą 
efektywność prowadzonych cenzusów ze względu na 
największą aktywność ptaków o tej porze. 
 
Tabela 13. Zespół ptaków lęgowych rezerwatu Kamienna 
Góra 
 

L.p. Gatunek N Par/10 ha D 
1. Zięba Fringilla coelebs 11,0 7,8 11,2 

2 Grubodziub Coccothraustes 
coccothraustes 

11,0 7,8 11,2 

3 StrzyŜyk Troglodytes troglodytes 8,5 6,0 8,7 
4 Modraszka Parus caeruleus 8,0 5,7 8,2 
5 Bogatka Parus major 6,5 5,7 8,2 
6 Rudzik Erithacus rubecula 6,0 4,6 6,6 
7 Mysikrólik Regulus regulus 5,5 4,3 6,1 
8 Świstunka Phylloscopus sibilatrix 5,0 3,9 5,6 
9 Kaptura Sylvia atricapilla 4,0 3,6 5,1 
10 Sikora uboga Parus palustris 4,0 2,8 4,1 
11 Kos Turdus merula 3,5 2,8 4,1 
12 Muchołowka mała Ficedula parva 3,0 2,5 3,6 
13 Kowalik Sitta europaea 2,5 2,1 3,1 
14 Pierwiosnek Phylloscopus collybita 2,0 1,8 2,6 
15 Sosnówka Parus ater 2,0 1,4 2,0 
16 Śpiewak Turdus philomelos 2,0 1,4 2,0 
17 Sójka Garrulus glandarius 2,0 1,4 2,0 
18 Dzięcioł duŜy Dendrocopos major 2,0 1,4 2,0 
19 Pełzacz leśny Certhiafamiliaris 2,0 1,4 2,0 

20 Muchołowka Ŝałobna Ficedula 
hypoleuca 

1,0 0,7 1,0 

21 Piecuszek Phylloscopus trochilus 0,5 0,3 0,5 
22 Dzięcioł czarny Dryocopus martius +   
23 Grzywacz Columba palumbus +   
24 Siniak Columba oenas +   
25 Myszołów Buteo buteo +   
26 Jastrząb Accipiter gentilis +   
27 Wilga Oriolus oriolus +   
28 Kruk Corvus corax +   
29 Gil Pyrrhula pyrrhula +   
30 Trznadel Emberiza citrinella +   
31 Gągoł Bucephala clangula +   
32 śuraw Grus grus +   
 Razem 98 69,9 100 

N - liczba par, D - udział w ugrupowaniu % 
 

9. Inwentaryzacja przyrodniczo-leśna 
 

9.1. Opis taksacyjny drzewostanów dla wszystkich 
warstw 
 

Opis taksacyjny drzewostanów dla wszystkich warstw 
w poszczególnych oddziałach i pododdziałach rezerwatu 
Kamienna Góra ujmuje tabela 14. 

 
Podano i opisano w niej:  
 

  1) numery oddziałów i pododdziałów, 
  2) powierzchnię w ha: zalesioną, związaną z gospodarką 

leśną i nieleśną, 
  3) podstawowe cechy siedliska i szaty roślinnej, 
  4) dane dotyczące drzewostanów oraz struktury i 

dynamiki zbiorowisk leśnych, 
  5) nazwy gatunków drzewiastych w poszczególnych 

warstwach oraz ich klasę i podklasę wieku, 
  6) przeciętne dane dotyczące: zadrzewienia, wysokości 

drzew, pierśnicy, bonitacji i jakości drzewostanów, 
  7) zasobność brutto w m3 grubizny na 1 ha oraz na całą 

powierzchnię oddziału i pododdziału, 
  8) cele ochronne i zalecane w związku z tym ewentualne 

czynności. 
 

9.2. Charakterystyka stopnia zwarcia drzewostanów 
 

W przedstawionych wcześniej opisach drzewostanów, 
wśród róŜnych elementów taksacyjnych podano takŜe 
zwarcie. 

Zwarcie, poziome, stosownie do wymogów instrukcji 
urządzania lasu, przedstawione jest w następujących 
stopniach: silne, pełne, umiarkowane (rozluźnione), 
przerywane i luźne. Poziome zwarcie drzewostanów 
zazwyczaj nie jest idealnie równomierne, toteŜ stopnie 
zwarcia podawane dla poszczególnych drzewostanów 
ujmują średnie wartości wypełnienia przestrzeni przez 
korony drzew. 

Drzewostany rezerwatu charakteryzują się zwarciem 
umiarkowanym i przerywanym. Zwarcie umiarkowane 
opisano w następujących pododdziałach: 208a; 209a, b; 
21 0b, c, d, f, g - łącznie na powierzchni 40,03 ha. Zwarcie 
przerywane stwierdzono w drzewostanach pododdziałów: 
208b, c, d, f, g, h; 209d; 210a, h, i - łącznie na powierzchni 
42,90 ha. 

W drzewostanie 209c, na powierzchni 7,91 ha, 
zwarcie jest nierównomierne. Określono je jako 
umiarkowane lub przerywane, a w części środkowej - 
luźne. Ogólnie więc moŜna określić, Ŝe około 50% 
drzewostanów w rezerwacie wykazuje zwarcie 
umiarkowane, a w 50% - w stopniu przerywanym. 
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Tabela 14. Opis taksacyjny drzewostanów dla wszystkich warstw w rezerwacie Kamienna Góra 
 

Powierzchnia w 
ha Siedlisko Drzewostan Przeciętnie 

Zasobność 
brutto w m3 

grubizny 
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dd

z.
, p

od
od

dz
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za
le

si
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zk
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po
d.

 

ni
el

eś
na

 

Teren - zbiorowisko 
roślinne, siedliskowy typ 

lasu, gleba i runo 

Forma fitocenozy, faza 
rozwój., proces d., 
skład gatunkowy, 

wiek, zamieszanie, 
zwarcie, nalot, 

podrost, podszycie, 
luki, gniazda, 

powierzchnia nieleśna 

G
at

un
ek

 

K
la

sa
 i 

po
dk

la
sa

 w
ie

ku
 

za
dr

ze
w

ie
ni

e 

w
ys

ok
o ś
ć 

pi
er
śn

ic
a 

bo
ni

ta
cj

a 

ja
ko
ść

 

na 1 
ha 

na 
cał. 
pow. 

Cel ochrony zalecane 
czynności 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Woj. Warmińsko-Mazurskie, gm. Jonkowo, obwód ewidencyjny Łomy, Leśnictwo Kamienna Góra 

208a 0,32   Teren falisty 
Stellario-Carpinetum 
typicum 
Las świeŜy 
Gleba brunatna, glina 
lekka-piaszczysta 
Rośl. runa, listowie 

Forma fitoc. - 
starodrzew 
Faza rozw. - optym. 
późna 
Proces dynam. - 
początek fluktuacji 
Buk (100-110) 105 l 
zwarcie umiarkowane 
Podr. Bk(5-12) 10 l ., 
stan db. 
Podsz. 10%,jrz, bk, db. 

 
 
 
 
 
 

Bk 
 

Bk 

 
 
 
 
 
 

VIa 
 

Ia 

 
 
 
 
 
 

0,9 
 

0,1 

 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

420 

 
 
 
 
 
 

135 

Ochrona zbiór. 
WspomóŜ, flukt. 
Ciecia prześw. 10% 
masy w I 10-leciu. 
Cięcia odsłan. 10% 
masy w II 10-leciu 
CW,CP 

Obręb ewidencyjny Jonowo 
b 5,81   Teren falisty 

Melico-Fagetum typicum 
Stellario-Carpinetun 
typicum 
Las świeŜy 
Gleba ja w a 
P. zaz.: jastrz. leśny, 
gwiazdnica, 
malina, marzanka, 
szczawik 

Forma fitoc. - 
starodrzew 
Faza rozw. - optym. 
późna 
Proces dynam. - 
fluktuacja 
Bk, pojed.: Św, Db, 
So, Js, Gb 
115 l Podr. 20% Bk (8-
20) 151 stan dobry 
Nal. 20% Bk (1 - 6) 4 l 
st db. 
Podsz. 10%; bez kor. 
krusz. jesion 

 
 
 
 
 
 

Bk 
 
 

Bk 
Bk 

 
 
 
 
 
 

VI b 
 
 

Ib 
la 

 
 
 
 
 
 

0,8 
 
 

0,2 
0,2 

 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 

48 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 

22 
22 

 
 
 
 
 
 

473 

 
 
 
 
 
 

2750 

Cel jak w a 
Cięcia odsłan. 
10% w l 10-leciu 
10% masy w II 
CW, CPwII 10-leciu 
CW, CP 

Obręb ewidencyjny Łomy 
c 1,20   Teren falisty 

Sambuco-racemosi-
Piceetum 
Las świeŜy 
Gleba brunatna glina 
lekka piaszczysta 
P. zaz.: gwiazdnica, 
szczawik malina, orlica, 
pokrzywa 

Forma fitoc. - d - stan 
doj. 
Faza rozw.- optym. 
wczesna 
Proces dynam. - 
regeneracja w fazie 
wczesnej 
8 Sw, 1 Brz, 1 So, 55 
l. Zmiesz. grup., 
pojed.: Os, Gb, 55 l 
Zwarcie przer. w cz  
pd 2 
Bagna - 0,15 ha 
Podsz.: Os, krusz, bez 
kor. na 30% pow. 

 
 
 
 
 
 
 
Św 
Brz 
So 

 
 
 
 
 
 
 

Illb 
IIlb 
Illb 

 
 
 
 
 
 
 

0,7 

 
 
 
 
 
 
 

25 
26 
25 

 
 
 
 
 
 
 

24 
26 
27 

 
 
 
 
 
 
 
I 
I 
la 

 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 

280 
35 
35 

 
350 

 
 
 
 
 
 
 

340 
40 
40 

 
420 

Stopn. przebudowa 
ku zbiorowisku 
naturalnemu 
Prześw. Samosiew, 
podsiew Bk TP- 2 
razy w 20-leciu 

Obręb ewidencyjny Łomy 
d 1,41   Teren falisty 

Sambuco-racemosi-
Piceetum 
Las świeŜy 
Gleba jak w a 
P. zad.: malina, 
szczawik gwiazdnica, 
orlica, sałatnik 

Forma fitoc. - d - stan 
doj. 
Faza rozw.- optym. 
wczesna 
Proces dynam. - 
regeneracja w fazie 
wczesnej 
6 Św, 3 Brz, 1 So, 55 
l. Zmiesz. grup., pojed: 
Os 55 l. 
Zwarcie przer. Podsz.: 
bez kor. św, db na 20. 

 
 
 
 
 
 
 
Św 
Brz 
So 

 
 
 
 
 
 
 

Illb 
Illb 
IIlb 

 
 
 
 
 
 
 

0,7 

 
 
 
 
 
 
 

24 
27 
24 

 
 
 
 
 
 
 

24 
27 
25 

 
 
 
 
 
 
 
I 
I 
la 
 

 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 

210 
150 
35 

 
350 

 
 
 
 
 
 
 

290 
150 
50 

 
490 

Cel jak w c 
TP 2 razy w 20-leciu 

Obręb ewidencyjny Jonkowo 
f 5,45   Teren falisty 

Sambuco-racemosi-
Piceetum 
Las świeŜy 
Gleba jak w a 
P. zad.: malina, 
szczawik, czerniec, 
gwiazdnica, jeŜyna 
Bellardiego, widłak 
jałowcowaty 

Forma fitoc. - 
starodrzew 
Faza rozw.- optym. 
późna 
Proces dynam. - 
fluktuacja 
Św, pojed. Bk, So, 
(100-110) 105 l. 
Zwarcie przeryw. 
Podr.:Bk, pojed. Św 
(15-23) 
Nal.: Bk, pojed. Św, 5 

 
 
 
 
 
 
Św 

 
 

Bk 
 

Bk 

 
 
 
 
 
 

Vla 
 
 

Ib 
 

la 

 
 
 
 
 
 

0,7 
 
 

0,3 
 

0,2 

 
 
 
 
 
 

32 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 

22 
 

22 

 
 
 
 
 
 

505 

 
 
 
 
 
 

2750 

Cel - ochrona 
środowiska 
wspomóŜ, flukt. 
Cięcia odsłan. Podr. 
i nalot w 2 razy po 
10% ma. C W, CP; 
CP w II 10-leciu 
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l. 
Podsz.: kruszyna, Brz, 
jarzębina, 30%. 

g 18,32   Teren pagórkowaty 
Melico-Fagetum 
corydaletosum 
Melico-Fagetum typicum 
Luzulo-Fagetum 
Stellario-Carpinetun 
corydalet. 
Stellario-Carpinetun 
typicum 
Querco-Piceetum 
Las świeŜy 
Gleba ja w a  
P. zaz.: gajowiec, 
gwiazdnica, malina, 
marzanka, szczawik 

Forma fitoc. - 
starodrzew 
Faza rozw. - optym. 
późna 
Proces dynam. - 
fluktacja 
6Bk, 2Db, 2Św, 
pojed.: Md, So, Js, Jd, 
Db cz., spor. Lp, Wz, 
(90-100) 95 l. w cz. 
PN-Wsch. Kępa 
0,50ha Św, Brz, Db 
65l., w cz.zach. kępa 
0,30ha Św, Brz 75 l. 
Podr. Bk (8-18) 15 l. 
Nal. Bk, spor. Jd (3-7) 
5 l. 
Podsz.: Bk, krusz., 
jarzęb. - 20% 
Zamiesz. grup., zw. 
przer.  

 
 
 
 
 
 

Bk 
Db 
Sw 

 
 
 
 

Bk 
Bk 

 
 
 
 
 
 

Vb 
Vb 
Vb 

 
 
 
 

Ib 
Ia 

 
 
 
 
 
 

0,9 
 
 
 
 
 
 

0,3 
0,1 

 
 
 
 
 
 

32 
30 
29 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

44 
42 
37 

 
 
 
 
 
 
I 
I 
II 

 
 
 
 
 
 

2 
2 
2 
 
 
 
 

22 
22 

 
 
 
 
 
 

300 
100 
95 
495 

 
 
 
 
 
 

5500 
1830 
1740 
9070 

Cel jak w f 
Cięcia odsłon. podr. i 
nal. w 3 powt. Po 
10% mas. tj do 30% 
w 20-leciu (usuwanie 
obumieraj. Db)  
CW, CP; TW w II 10-
leciu  
CW; CW, CP W II 10-
leciu 

h 0,61   Teren falisty 
Antropogeniczne zbior. 
brzozy brodawkowatej 
Las świeŜy 
Gleba jak w a 
P. zad.: malina, jeŜyna 
Bellardiego, 
gwiazdnica, szczawik, 
orlica 

Forma fitoc. - d- stan 
dojrz.  
Faza rozw.- optym. 
wczesna  
Proces dynam. – 
regeneracja faza 
późna 
6 Brz, 1 Db, pojed.: 
Os, Gb, Bk (38-43) 
40 l. 3 Jd (65-75) 70 
l. Zmiesz. grup. Jd 
kęp. Zwarcie 
przeryw. Db. 
uszkodz, podr. Bk 

 
 
 
 
 
 
 

Brz 
Db 
Jd 

 
 
 
 
 
 
 

lib 
lib 
IVa 

 
 
 
 
 
 
 

0,6 

 
 
 
 
 
 
 

19 
14 
26 

 
 
 
 
 
 
 

22 
14 
28 

 
 
 
 
 
 
 
I 
I 
I 

 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 

135 
20  
65 
220 

 
 
 
 
 
 
 

80 
15 
40 
135 

Cel - stopniowa 
przebudowa 
drzewostanu 
TW na korzyść Db 
TP w II 10-leciu 

i   0,98 Teren równy 
Kompleks zbiorowisk 
naturalnych, m. inn. 
Betuletum 
pubescentis, Cicuto-
Caricetum 
pseudocyperi 
Gleba torfowa 
torfowiska 
przejściowego 

Forma fitoc. - bagno 
bez. 
Faza rozw.- optym. 
późna  
Proces dynam. - 
sukcesja naturalna - 
lądowienie  
Brz (30-40) 35 l, 
pojed. i grupowo 

 
 
 
 
 
 
 

Brz 
 

 
 
 
 
 
 
 

IIb 

  
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

15 

  
 
 
 
 
 
 

3 

  
 
 
 
 
 
 

(5) 

Cel - bierna ochrona 
naturalnej sukcesji 

j 1,06   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,62 

Teren falisty 
Sambuco-racemosi-
Piceetum 
Las świeŜy 
Gleba jak w a 
P. zad.: malina, jeŜyna 
Ballardiego, śmiałek, 
gwiazdnica, gajowiec  
 
 
 
 
 
 
Drogi leśne 

Forma fitoc. -młodnik 
Faza rozw.- 
miodnikowa 
Proces dynam. - 
regeneracja 
faza wczesna 
5 Św, 3 Bk, 1 Md 
pojed. Gb 10 l. 1 Bk 
(12-17) 15 l., Bk z 
samos. Św, Md sadz 
Zmiesz. grup. 
Podsz.: jarzębina, 
kruszyna, leszczyna 
20% 

 
 
 
 
 
Św 
Bk 
Md 
Bk 

 
 
 
 
 

la 
la 
la 
Ib 

 
 
 
 
 

0,9 

 
 
 
 
 

25 
25 
7 
4 

 
 

 
 
 
 
 
I 
II 
I 
II 
 

 
 
 
 
 

22 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157,
50 
(5) 

Cel ochrony - 
regulacja składu 
d-stanu w kier. Św 
boru miesz. świeŜ. 
CW, CP na Lśw. Cp 
w II 10-leciu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopuszczalne 
remonty z Ŝwirem 

         
         

208 
R-m 

34,18 
31,25 
2,93 

0,62 
0,62 
0,00 

0,98 
0,98 
0,00 

= 35,78 ha Gmina Jonkowo 
= 32,85 ha Obręb ewidencyjny Jonkowo 
=  2,93 ha Obręb ewidencyjny Łomy 

 

         
Gmina Jonkowo, obręb ewidencyjny Jonkowo 

209a 21,25   Teren falisty 
Stellario-Carpinetun 
typicum 
Stellario-Carpinetun 
stachyetos. 
Stellario-Carpinetun 
corydalet 
Melico-Fagetum 
corydaletosum 
Melico-Fagetum 
typicum 

Forma fitoc. - 
starodrzew 
Faza rozw.- optym. 
późna 
Proces dynam. - 
fluktuacja 
8 Bk, 1 Św, pojed.: 
Db, Md, Lp,  
Jd (110-120) 115l. 1 
Bk pojed. 
Gb (80-90) 85 l. 

 
 
 
 
 
 

Bk 
Św 
Bk 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vib 
Vib 
Va 

 
 

 
 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

35 
34 
28 

 
 
 
 
 
 

45 
48 
30 
 
 

 
 
 
 
 
 
I 
II 
I 

 
 
 
 
 
 

2 
2 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 

455 
50 
60 
565 

 
 
 
 
 
 

9670 
1060 
1275 
1200

5 

Cel - ochrona 
zbiorowisk  
naturalnych wspom. 
fluktuacji 
Cięcia odsłan. nal. 
do 20% masy 2 razy 
10% 
CW, CP; w II  
10-leciu 
CP 
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Ribo nigri-Alnetum 
Circaeo-Alnetum 
Las świeŜy w 
przewadze 
Gleba brunatna, glina 
lekka piaszczysta 
P. zaz.: gajowiec, 
gwiazdnica, malina, 
marzanka 

Zmiesz. grup. Zwar. 
Umiar.  
Podr. Bk (8- 16) 12l. 
grup. nal. Bk. Podsz.: 
bez kor., jarzęb. Bk, 
Gb na 10%. W cz. 
Pn-zach.-bagno 0,03 i 
ca 0,25ha kępa 01 II 
kl. w. 

 
 

Bk 

 
 

Ib 

 
0,2 

 
 

2 

 
 

22 

b 1,23   Teren lekko poch. na 
N 
Circaeo-Alnetum 
Carici remotae-
Alnetum 
zbiór, z Chaerophyllum 
hirsutum 
Gleba torfowa 
torfowiska niskiego, 
głęboka 
P. zad.: pokrzywa, 
przytulia, malina, 
śledzen, trawy 

Forma fitoc. -
drągowina 
Faza rozw.- 
drągowiny 
Proces dynam. – 
regeneracja faza 
wczesna 
80 l, 2 Js, pojed. Św, 
Brz, (29-32) 30 l. 
Zmiesz. grup. 
Zwarcie 
umiarkowane. 
Podsz.: kruszyna, 
św, czeremcha na 
20% 

 
 
 
 
 
 
 

Ol 
Js 

 
 
 
 
 
 
 

IIa 
IIa 

 
 
 
 
 
 
 

0,8 

 
 
 
 
 
 
 

14 
12 

 
 
 
 
 
 
 

13 
11 

 
 
 
 
 
 
 

III 
II 

 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 

100 
25 
125 

 
 
 
 
 
 
 

125 
30 
155 

Cel - ochrona 
zbiorowisk natural. 
 
TW; TP w II 
10-leciu 

c 7,91   Teren falisty 
Melico-Fagetum 
corydaletosum 
Melico-Fagetum 
typicum 
Las świeŜy 
Gleba jak w a 

Forma fitoc. - 
starodrzew 
Faza rozw.- optym. 
późna 
Proces dynam. - 
fluktuacja 
9 Bk (110-120) 115l., 
1Bk(80-90) 85 l. 
Zmiesz. grup. 
Zwar. nierów. umiar, 
i przeryw. W cz. Pn 
kępa 0,08ha Ol 85 l. i 
kępa Św, Brz 70 l. 
Podr. Bk pojed. grup. 
Św (10-20) 15l. Nal. 
Bk. (3-8)5 l.Podsz.: 
bez kor.,db,bluszcz 
na 10%. 

 
 
 
 
 
 

Bk 
BK 

 
 
 
 
 

Bk 
Bk 

 
 
 
 
 
 

Vib 
Va 

 
 
 
 
 

Ib 
la 

 
 
 
 
 
 

0,7 
 
 
 
 
 
 

0,2 
0,1 

 
 
 
 
 
 

33 
28 

 
 
 
 
 
 

44 
35 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

II 
II 

 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 

22 
22 

 
 
 
 
 
 

335 
35 
370 

 
 
 
 
 
 

2650 
280 

2930 

Cel - ochrona 
zbiorowisk 
naturalnych wspom. 
fluktuacji 
Cięcia odsłan. do 
30% masy (po 10% 
masy w 3 powt.) CP 
x 3; CP w II 10-leciu 
CW,CP 

d 1,71  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,46 
0,35 

 Teren falisty 
Querco-Piceetum w 
zach. cz. zaburzone 
Gleba torfowa 
torfowiska niskiego 
przejść. głęboka w cz. 
zach. jak w a 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drogi leśne  
Linie oddz. istniejące 

Forma fitoc. - 
starodrzew 
Faza rozw.- optym. 
wczesna 
Proces dynam. - 
fluktuacja 
Św, grup. Jd, pojed. 
Bk Brz (80-90) 85 l. 
Zwar. przer. W cz. 
wsch. kępa 0,05ha 
Brz , Św, 15 l. 
W cz. Zach. podr. Bk 
12 l. 
Podsz.: krusz, św, 
bk-40%. 

 
 
 
 
 
 
Św 

 
 
 
 

Bk 

 
 
 
 
 
 

Va 
 
 
 
 

Ib 

 
 
 
 
 
 

0,6 
 
 
 
 

0,2 
 

 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 

II 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

370 

 
 
 
 
 
 

635 

Cel ochrona 
zbiorowiska 
 
 
 
 
TP w 2 nawr. Po 
15% masy, odsłon. 
podrostu 
CW, CP w II 10-
leciu CP 
 
 
 
 
Dopuszcza się 
remont z uŜyciem 
Ŝwiru. Oczyścić 
zarast. podr. linie w 
pół. pododdz. C 

209 
R-m 

32,10 0,81 0,00 = 32,91 ha Gmina Jonkowo, Obręb 
ewidencyjny Jonkowo 

       
15725  

 

Gmina Jonkowo, odręb ewidencyjny Jonkowo 
210a 3,79   Teren falisty 

Stellario-Carpinetun 
stachyetos.  
Stellario-Carpinetun 
typicum  
Las świeŜy 
Gleba brunatna, glina 
lekka piaszczysta  
P. zaz.: gwiazdnica, 
gajowiec, malina, 
marzanka, szczawik 

Forma fitoc. - 
starodrzew  
Faza rozw.- optym. 
późna  
Proces dynam. - 
fluktuacja  
9Bk (110-120) 115l., 
1 Db, pojed. Bk (80-
90) 85 l.  
Zmiesz. grup. Zwar. 
przer.  
Podr. Bk, miejsc. Św 
10 l.  

 
 
 
 
 
 

Bk 
Db 

 
 
 

Bk 

 
 
 
 
 
 

VIb 
Va 

 
 
 

la 

 
 
 
 
 
 

0,7 
 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 
 
 

33 
26 

 
 
 
 
 
 

43 
32 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

II 
II 

 
 
 
 
 
 

2 
2 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

345 
35 
380 

 
 
 
 
 
 

1310 
130 

1440 

Cel - ochrona lasu 
gradowego. 
Wspom. fluktuac. 
Cięcia odsł. Podr. i 
nal. do 20% masy 
(2 razy po 10%) C 
W, CPwII 10-leciu 
CP 
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Podsz. pojed.: św, 
jarzębina, bk 

Obręb ewidencyjny Pupki 
b 0,52   Teren falisty 

Nasadzony las 
modrzewiowy, las 
świeŜy  
Gleba jak w a  
P. zad.: malina, 
gwiazdnica, gajowiec, 
orlica, szczawik 

Forma fitoc. -
drągowina  
Faza rozw.- 
drągowiny  
Proces dynam. - 
regeneracja  
Md, pojed. Bk, Brz 30 
l.  
Zwarcie umiarkowane. 
Podsz. Pojed: gb, bk, 
brz, jarzębina 

 
 
 
 
 

Md 

 
 
 
 
 

lia 

 
 
 
 
 

0,8 

 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

175 

 
 
 
 
 

90 

Cel - stopniowa 
przeb. drzewostanu 
jak w a TW, TP 

Obręb ewidencyjny Jonkowo 
c 4,61   Teren falisty 

Stellario-Carpinetun 
typicum  
Melico-Fagetum 
typicum  
Melico-Fagetum 
corydaletosum  
Las świeŜy  
Gleba jak w a  
P. zaz.: gwiazdnica, 
gajowiec, marzanka, 
malina, szczawik 

Forma fitoc. - 
starodrzew  
Faza rozw.- optymalna  
Proces dynam. - 
początek fluktuacji  
5 Bk, 3 Db, 1 Brz, 
pojed. Św, So, 85l. 1 
Bk (110-120) 115l. 
Zmiesz. grup. Zwar. 
umiark.  
Podr. grup. Bk,  
Podsz.: bk, gb, brz- 
10% 

 
 
 
 
 

Bk 
Db 
Brz 
Bk 

 
 
 
 
 

Va 
Va 
Va 
VIb 

 
 
 
 
 

0,8 

 
 
 
 
 

27 
26 
28 
30 

 
 
 
 
 

32 
30 
34 
44 

 
 
 
 
 

II 
II 
I 
II 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

165 
105 
35 
35 
340 

 
 
 
 
 

765 
485 
160 
160 

1570 

Cel - ochrona 
natural. zbiorowisk 
wspomóŜ, flukt.  
TP - 2 razy, w nal. i 
podr. CW 

d 1,94   Teren falisty 
Melico-Fagetum 
typicum 
Melico-Fagetum 
corydaletosum 
Las świeŜy 
Gleba jak w a 
P. zaz.: gwiazdnica, 
gajowiec, marzanka, 
malina, szczawik 

Forma fitoc. - 
tyczkowina 
Faza rozw.- 
tyczkowiny 
Proces dynam. - 
regeneracja 
4Bk, 3Db, 1Św, 1Brz, 
1Gb(25-30) 25 l. 
Zmiesz. grup. Zwar. 
umiark. 
Podsz.: gb, leszcz, 
brz - 10% 

 
 
 
 
 

Bk 
Db 
Św 
Brz 
Gb 

 
 
 
 
 

liz 
lia 
lia 
lia 
IIa 

 
 
 
 
 

0,8 

 
 
 
 
 

11 
11 
8 
15 
10 

 
 
 
 
 

6 
9 
8 
13 
6 

 
 
 
 
 

II 
II 
II 
I 
II 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

15 
20 
10 
25 
- 

70 

 
 
 
 
 

30 
35 
20 
50 
- 

135 

Cel ochrona 
buczyny 
pom. 
 
 
TW, TP na korzyść 
DB, Bk, Gb 

f 0,70   Teren falisty 
Las miesz. świeŜy na 
siedlisku 
buczyny typ. 
Gleba brun. piasek 
glin. na glinie 
P. zaz.: gwiazdnica, 
gajowiec, trzcinnik, 
malina, szczawik, inne 
trawy 

Forma fitoc. - 
drzewostan dojrzały 
Faza rozw.- 
optymalna 
Proces dynam. - 
regeneracja 
4So, 2Brz, pojed. Św 
(50-60) 55l., 2So 
115l., 2Bk, pojed. 
Św,Gb (90-100) 95 l. 
Zmiesz. kęp. 
Zwar. przer. Podsz.: 
św, gb, bk ok. 20% 

 
 
 
 
 
 

So 
Brz 
So 
Bk 

 
 
 
 
 
 

Illb 
Illb 
Vib 
Vb 

 
 
 
 
 
 

0,7 

 
 
 
 
 
 

23 
24 
30 
27 

 
 
 
 
 
 

27 
29 
43 
33 

 
 
 
 
 
 

la 
I 
I 
II 

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

105 
55 
55 
55 
270 

 
 
 
 
 
 

70 
40 
40 
40 
190 

Cel - ochrona i 
modern, zbiorowisk 
w kierunku buczyny 
trzcinnikowej 
TP 2 razy na 
korzyść 
Bk, Gb, Powsta. nal. 
Bk, Gb pielęg. CW 

g 9,46   Teren falisty 
Melico-Fagetum 
typicum 
Melico-Fagetum 
corydaletosum 
Luzulo-Fagetum 
Las świeŜy 
Gleba jak w a 
P. zaz.: marzanka, 
perłówka jednokw., 
jęczmieniec, 
gwiazdnica, gajowiec, 
malina, szczawik 

Forma fitoc. - 
starodrzew 
Faza rozw.- 
optymalna późna 
Proces dynam. - 
fluktuacja 
Bk, pojed. Db, Lp Św 
(100-110) 105 l. 
Zwar. umiark. 
Podr. Bk (8-16) 14 l. 
-20% 
Podsz.: św, leszcz. 
Bez kor. na 10%. W 
cz. pd-wsch. Bagno 
0,10ha 

 
 
 
 
 
 

Bk 
 
 

Bk 

 
 
 
 
 
 

Vla 
 
 

Ib 

 
 
 
 
 
 

1,0 
 
 

0,2 

 
 
 
 
 
 

32 
 
 

1,5 

 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

570 

 
 
 
 
 
 

5390 

Cel - ochrona 
naturaln. buczyny 
wspom. fluktuac. 
Cięcia odsłan. podr 
- 
30% masy, 3 razy 
po 10% CW, CP; w 
II 10-leciu TW 

    Obręb ewidencyjny 
Pupki 

           

h 0,85   Teren falisty 
Melico-Fagetum 
typicum 
Luzulo-Fagetum 
Las miesz. świeŜy 
Gleba jak w a 
P. zaz.: gwiazdnica, 
gajowiec, marzanka, 

Forma fitoc. - 
starodrzew 
Faza rozw.- 
optymalna późna 
Proces dynam. - 
fluktuacja 
6Bk, 2So (110-120) 
115l., 2Bk pojed. Brz, 

 
 
 
 
 
 

Bk 
So 

 
 
 
 
 
 

Vib 
Vib 

 
 
 
 
 
 

0,7 
 

 
 
 
 
 
 

30 
30 

 
 
 
 
 
 

40 
43 

 
 
 
 
 
 

II 
I 

 
 
 
 
 
 

3 
2 

 
 
 
 
 
 

210 
70 

 
 
 
 
 
 

175 
60 

Cel – ochrona  
buczyny pomór. 
Cięcia odsłan. podr. 
i nal. 20% 2 razy po 
10% CP;TW w II 
10-leciu. CW, CP 
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malina, szczawik, 
trawy 

Św (80-90) 95 l. 
Zmiesz. grup. , zwar. 
przer. 
Podr. Bk 1 l. w 20%, 
stan db. 
Nal. Bk 3 l. na 10%, 
stan db 
Podsz.: bez kor. 
krusz., jarzębina na 
20% 

BK 
Bk 
Bk 

Vb 
Ib 
la 

 
0,2 
0,1 

25 
25 

30 II 3 75 
355 

65 
300 

    Obręb ewidencyjny 
Jonkowo 

           

i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j 

3,75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,30 

Teren falisty 
Melico-Fagetum 
typicum 
Sambuco racemosi-
Piceetum 
Betuletum pubescentis 
Cicuto-Caricetum 
pseudocyperi 
Las świeŜy 
Gleba jak w a 
P. zaz.: gwiazdnica, 
gajowiec, jeŜyna 
Bellardiego, malina, 
szczawik, trawy 
 
 
 
 
Teren równy 
Betuletum pubescentis 
Cicuto-Caricetum 
pseudocyperi 
Gleba torfowa 
torfowiska niskiego 
Drogi leśne 

Forma fitoc. - 
starodrzew 
Faza rozw.- 
optymalna późna 
Proces dynam. - 
fluktuacja 
3Św, 3Db, 2Bk, 1So, 
pojed. Gb, Brz, (80-
90) 85 l. 1Bk 125 l. 
Zmiesz. kęp., grup., 
zwar. przer. 
Nal. Bk 51. na 10%, 
stan db 
Podsz. :bez kor. 
leszcz., św na 20% 
W cz. pd. bagno - 
10ha 
 
Forma fitoc.- bagno 
Proces dynam. - 
sukcesja naturalna, 
kreatywna 

 
 
 
 
 
 

Sw 
Db 
Bk 
So 
Bk 

 
 
 
 

Bk 

 
 
 
 
 
 

Va 
Va 
Va 
Va 

VIIa 
 
 
 
 

la 

 
 
 
 
 
 

0,7 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 
 
 

27 
26 
27 
28 
32 

 
 
 
 
 
 

32 
30 
32 
36 
44 

 
 
 
 
 
 

II 
II 
II 
I 
II 

 
 
 
 
 
 

2 
2 
2 
3 
2 

 
 
 
 
 
 

95 
95 
65 
30 
30 
315 

 
 
 
 
 
 

355 
355 
245 
115 
110 

1180 

Cel - ochrona istn. 
zbiorowisk 
wspom. fluktuac. 
TP - 2 razy na 
korzyść Db, Bk, Gb, 
odsłon. nalotów 
CW,CP;CP w II 
10-leciu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel - ochrona bierna 
sukcesji naturalnej. 
 
 
 
 
 
Dopuszcza się 
remontu z uŜyciem 
Ŝwiru 

210 
R-m 

25,62 
24,25 
1,37 

0,91 
0,91 
0,00 

0,30 
0,30 
0,00 

= 26,83 ha Gmina Jonkowo 
= 25,46 ha Obręb ewidencyjny Jonkowo 
= 1,37 ha Obręb ewidencyjny Pupki 

          

 
 

Zwarcia dla młodnika w oddziale 208j (= 1,06 ha) nie podano, gdyŜ nie osiągnął on jeszcze poŜądanego zwarcia na całej 
powierzchni. W miejscach gdzie juŜ wyraźnie się zaznacza, rozwija się w stopniu pełnym i wszystko wskazuje, Ŝe w 
najbliŜszym czasie takie zwarcie ukształtuje się na całej powierzchni pododdziału 208j. 

W nadmiernie zwartych drzewostanach buczyny pomorskiej i subatlantyckiego lasu grądowego zaznacza się tendencja do 
gromadzenia grubej warstwy nie rozłoŜonych liści, (Fot. 22, 27-32) utrudniającej często osiąganie gleby mineralnej przez 
korzonki i siewki. Najbardziej korzystne warunki dla powstawania i przeŜywania siewek istnieją w sytuacji gdy ściółka nie 
przekracza 3-6 cm grubości. W tych warunkach odpowiedni dopływ światła przyczynia się do mineralizacji opadu 
organicznego i stymuluje rozwój roślin na dnie lasu [Jaworski 1995]. 
 

9.3. Rozmieszczenie nalotów i podrostów 
 

Rozmieszczenie zwartych skupień nalotu i podrostu, uzaleŜnione od stopnia przerzedzenia starodrzewia, ilustruje mapa 
ryciny 29. Naloty i podrosty są takŜe scharakteryzowane w opisach taksacyjnych. 

Nieomal wszystkie luki i przerzedzenia w starodrzewach wypełnione są nalotami i podrostami I klasy wieku (la i Ib). 
Najmłodsze płaty nalotów pojawiły się w oddziale 208b. Ilość nalotów z pewnością znacznie się zwiększy, gdyŜ rok 2000 był 
okresem nieprzeciętnego urodzaju nasion bukowych i dębowych. 

W nalotach i podrostach zdecydowanie dominują buki (Fot. 37, 38, i inne), pojedynczo lub grupowo występują: świerki, graby, 
jesiony i klony, sporadycznie - wiązy. Podrosty jesionowe w większości przypadków obumierają. Jest to zjawisko niepokojące, lecz 
niestety powszechnie ostatnio obserwowane. Przyczyny obumierania młodych jesionów nie są jeszcze wyjaśnione, choć 
realizowane są intensywne badania fitopatologiczne, których celem jest wyjaśnienie tego waŜnego problemu. 

Naloty i podrosty świerkowe występują najczęściej w oddziale 208f. W nim często występują takŜe samosiewy bukowe, z 
rozproszonym udziałem świerka (Fot. 38). W starodrzewie świerkowym w oddziale 208f zakrzewienie nalotów i podrostów 
sumarycznie oceniono aŜ na połowę powierzchni. Mimo to na mapie rozmieszczenia zwartych nalotów i podrostów 
zaznaczono je jedynie w południowej, niewielkiej części pododdziału. Tam bowiem występują zwarte skupienia samosiewów; 
uzupełniane licznie, pojedynczo lub grupowo, na powierzchni prawie całego pododdziału przez buki i świerki I klasy wieku. W 
północnej części drzewostanu ich udział jest znacznie niniejszy z powodu konkurencji ze 
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Ryc. 29. Szkic rozmieszczenia zwartych nalotów i podrostów rezerwatu Kamienna Góra, Nadleśnictwo Kudypy Wg mapy 
BULiGL w Olsztynie z 1.1.1994 r. Stan na 30.XI.2000 r. Skala 1:5000 

 
strony bzu koralowego, kruszyny, jarzębiny i brzozy brodawkowatej. Niewielkie kępy i grupy samosiewów świerkowych 
występują takŜe w pododdziałach 209d i 210a. 

Podsumowując, zawarte w opisach taksacyjnych, informacje na temat nalotów i podrostów moŜna stwierdzić, Ŝe w 
znaczących ilościach występują one w następujących pododdziałach: 208a, b, f, g; 209a, c, d; 210a, g, h, i. 

Dla dokonania łącznej oceny powierzchni i procentu jej pokrycia przez naloty i podrosty sporządzono następujące 
zestawienie; powierzchnia 7,86 ha jest pokryta winosiewami w 10%; 32,42 ha - w 20%; 8,76 ha - w 30%; 24,13 ha - w 40%; 
5,45 ha - w 50%. 

Zestawienie to wykonano podsumowując powierzchnie pododdziałów, w których pokrycie nalotami i podrostami określono 
łącznie na wyŜej wymienione procenty. W zestawieniu nie uwzględniono powierzchni pododdziałów, w których samosiewy 
pokrywają mniej niŜ 10% powierzchni. 

Jakość nalotów i podrostów bukowych, a w większości przypadków takŜe świerkowych, jest dobra i z tego powodu naleŜy 
je wykorzystywać do odnawiania, poprzez właściwe odsłanianie w wyniku zabiegów, które w planie ochrony nazwano 
cięciami prześwietlającymi i odsłaniającymi. 

 
9.4. Ocena stanu zagroŜeń czynnikami antropogenicznymi oraz naturalnymi -biotycznymi i abiotycznymi 

 
Drzewostany rezerwatu i ich zespoły w wysokim procencie wykazują zgodność składu botanicznego z zajmowanym 

siedliskiem oraz wysoki stopień naturalności i dlatego są odporne na działanie czynników niekorzystnych i generalnie 
zachowują dobrą kondycję zdrowotną. Nie ma tam duŜego zagroŜenia ze strony emisji przemysłowych. Wysoka Ŝyzność 
siedlisk, bogate runo, przewaga gatunków liściastych w drzewostanach, powodują, Ŝe zagroŜenie poŜarowe takŜe nie jest 
duŜe, chociaŜ w wyniku długotrwałych suszy moŜe stać się realne. 

Inne waŜniejsze zagroŜenia abiotyczne powodowane są przez huraganowe wiatry, silne mrozy, późne przymrozki, 
śniegołomy i okiść. Odsłonięcie pni starych buków na działanie słońca powoduje powstawanie zgorzeli słonecznej. Silne 
mrozy powodują powstawanie podłuŜnych pęknięć pni (listwy mrozowe) oraz fałszywej twardzieli u buków. Uszkodzenia 
mrozowe pączków szczytowych w odnowieniach powodują deformację pędów. Szkody od śniegu i okiści wyraźnie widoczne 
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są w pododdziale 208h, zwłaszcza na dębach. WyŜej wymienione zagroŜenia w zasadzie nie wymagają dodatkowych 
wyjaśnień, ani specjalnych zabiegów, gdyŜ w przewadze są czynnikami naturalnymi i trudnymi do przewidzenia. 

ZagroŜenia biotyczne dotyczą przede wszystkim drzewostanów świerkowych, szczególnie świerczyn na gruntach 
porolnych w pododdziale 208c, d, gdzie dotychczas w niewielkim stopniu, lecz są widoczne skutki działania huby korzeniowej 
- Fomes annosus (Fr.) Cke. W tej sytuacji baczną uwagę naleŜy zwracać na szkodniki wtórne świerka - głównie korniki (Ips 
typogrphulus (L.) Ips amitimus (Eichh.), Ips duplicatus (C.R. Sahl.), Pityogenes chalcographus (L.), Polygraphus polygraphus 
(L.) i nie dopuszczać do ich rozmnoŜenia. Nie wskazana jest jednakŜe ingerencja środkami chemicznymi, gdyŜ huby i 
szkodniki wtórne, są stałymi składnikami tamtejszych ekosystemów, które naturalnie eliminują najsłabsze okazy świerka. 
Pomimo tego świerk jest tam takŜe naturalnym elementem od okresu atlantyckiego, a stałym w czasach historycznych (Ryc. 
9), na co wskazują badania palyngologiczne Grossa (1935) i Ralskiej-Jasiewiczowej (1981) oraz aktualna struktura 
biologiczna drzewostanu z pododdziału 208f (Ryc. 25). Wymienione, i inne czynniki chorobotwórcze naleŜy stale kontrolować 
ze względu na troskę o ogólną higienę lasu. 

W młodniku, w oddziale 208j, na świerkach są widoczne Ŝery zawodnicy świerkowej - Pristiphora abietina Christ., tzw. 
szkodnika nękającego. 

Obserwuje się obumieranie dębów w drzewostanach rezerwatu Kamienna Góra. Nie jest to zjawisko masowe, jednakŜe 
łatwo zauwaŜa się pojedynczo wypadające dęby (Fot. 14). Przyczyną moŜe być infekcja patogenów grzybowych z rodzaju 
Graphium (grafiozy), a takŜe opieńka miodowa - Armillariella mellea (Vehl et Fr.) P. Karsten. 

Spośród waŜniejszych patogenów grzybowych w rezerwacie pojedynczo obserwowana jest huba pospolita - Fomus 
fomentarius (L. ex Fr.) Kickx., znacznie rzadziej występuje huba ogniowa - Piptoporus betulinus (Buli. Ex Fr.) P. Karst. 

Zjawiskiem dość częstym w rezerwacie jest takŜe obumieranie samosiewów jesionowych. Przyczyny tej choroby nie są 
jeszcze do końca wyjaśnione. 

Z powodu obumierania starych dębów i innych trudności związanych z odnawianiem się dębu szypułkowego (Quercus 
robur) i jesionu wyniosłego jak pn. wyŜeranie Ŝołędzi przez dziki, zgryzanie siewek przez zwierzynę leśną, nadmierna 
konkurencyjność siewek buka, naleŜy luki w odnowieniach naturalnych uzupełniać dębem i lipą, a w siedliskach Ŝyźniejszych 
- jesionem i wiązem górskim. Naturalny podrost tych gatunków naleŜy pozostawić. 

Stan zdrowotny drzewostanów w rezerwacie Kamienna Góra, generalnie naleŜy ocenić jako dobry, a aktualne zagroŜenia, 
tak biotyczne jak i abiotyczne, jako niewielkie i niegroźne. 
 

10. Ustalenie relacji typów siedliskowych lasu do fitosocjologicznych zespołów leśnych 
 

Mapa siedliskowa Biura Urządzania Gospodarki Leśnej w Olsztynie z 01.01.1994 roku wykazuje w obrębie rezerwatu 
Kamienna Góra 5 typów siedliskowych lasu (Ryc. 30). Są to: oles, las świeŜy, las mieszany świeŜy, bór mieszany wilgotny i 
bór mieszany bagienny. Ich relację do zidentyfikowanych zespołów leśnych (Ryc. 19) ujmuje niŜej podane zestawienie. 

 
Typy siedliskowe lasu Zespoły i zbiorowiska leśne i bagienne 

Oles Oles porzeczkowy - Ribo nigri-Alnetum 
Łęg jesionowo-olszowy - Circaeo-Alnetum  
Podgórski łęg jesionowy - Carici remotae-Fraxinetum  
Zbiorowisko ziołoroślowe z Chaerophyllum hirsutum 

Las świeŜy Buczyna pomorska Ŝyzna - Melico-Fagetum corydaletosum.  
Buczyna pomorska typowa - Melico-Fagetum typicum. Buczyna kwaśna - Luzulo pilosae-
Fagetum. Subatlantycki las gradowy kokoryczowy - Stellario-Carpinetum corydaletosum. 
Subatlantycki las gradowy czyśćcowy - Stellario-Carpinetum stachyetosum. Subatlantycki las 
gradowy typowy - Stellario-Carpinetum typicum. Klonowo-lipowy grąd zboczowy - Aceri-Tilietum. 
Świerkowy bór mieszany świeŜy - Sambuco racemosi-Piceetum. 

Las mieszany świeŜy Buczyna pomorska oligo-mezotroficzna - Melico-Fagetum typicum (zdegradowana) lub Melico-
Fagetum deschampsietosum. 

Bór mieszany wilgotny Świerkowy bór mieszany wilgotny - Querco-Piceetum 
Bór mieszany bagienny Brzezina bagienna - Betuletum pubescentis, szuwar szalejowo-turzycowy - Cicuto-Caricetum  

pseudocyperi i inne zespoły szuwarów turzycowych. 
 

Ustalone typy siedliskowe lasu w rezerwacie Kamienna Góra (Ryc. 30) ujmują zróŜnicowanie tamtejszych siedlisk trafnie, 
lecz niewystarczająco precyzyjnie. Zespoły fitosocjologiczne ujawniają szerszy zakres dyferencjacji siedliskowej (Ryc. 19), 
gdyŜ ich wyróŜnienie i identyfikacja oparte są na obecności gatunków charakterystycznych zespołów i wyróŜniających 
podzespoły oraz charakterystycznej kombinacji składu gatunkowego w całości. Gatunki charakterystyczne zespołów z zasady 
wyróŜniają się wąską amplitudą ekologiczną, czyli są dobrymi bioindykatorami i z tego powodu dokładniej wyznaczają lokalną 
zmienność siedliskową. 
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Ryc. 30. Mapa Siedlisk rezerwatu Kamienna Góra, Nadleśnictwo Kudypy. 
Wg mapy BULiGL w Olsztynie z 1.I.1994 r. Stan na 30.XI.2000 r. Skala 1:5000 

 
11. Zadania ochronne i metody ich wykonania 

 
Czynności zalecane do wykonania w rezerwacie Kamienna Góra przedstawiono, w odniesieniu do oddziałów i 

pododdziałów, w opisie taksacyjnym drzewostanów. Wszystkie wymienione zalecenia rozumiane są jako postulowane, a nie 
jako konieczne do wykonania, gdyŜ zespoły lasów liściastych rezerwatu Kamienna Góra z tego powodu, Ŝe wykazują wysoki 
stopień naturalności i zajmują w przewadze mezotroficzne i eutroficzne siedliska, charakteryzują się wysoką naturalną 
dynamiką rozwojową, umoŜliwiającą ich trwanie, rozwój i rozprzestrzenianie na siedliska odpowiednie, z nieznaczną 
ingerencją człowieka. Zabiegi proponowane do wykonania w rezerwacie Kamienna Góra zestawiono w tabeli 15. 

Powierzchnie czyszczeń naleŜy traktować jako orientacyjne. Podano je według aktualnego stanu nalotów i podrostów. W 
ciągu 20-letniego okresu obowiązywania niniejszego planu ochrony niewątpliwie wzrośnie ilość i powierzchnia odnowień 
naturalnych. W związku z tym powierzchnia, szczególnie czyszczeń wczesnych, będzie większa niŜ podano w zestawieniu. 
Obecnie niemoŜliwe jest podanie konkretnych liczb. 

Cięcia prześwietlające i odsłaniające naleŜy realizować zimą, najlepiej w czasie zalegania pokrywy śnieŜnej. 
Gatunki introdukowane nie naleŜy eliminować planowo, lecz trzeba je zachować do czasu naturalnego wypadu, gdyŜ ich 

udział jest mało znaczący. 
Dopuszcza się usuwanie złomów i wywrotów świerkowych oraz usuwanie drzew trocinowych. Zrywkę naleŜy wykonywać 

konno. Stosowanie ognia trzeba ograniczyć do niezbędnego minimum, wynikającego z potrzeb ochronnych. 
NaleŜy wyeliminować uŜywanie ŜuŜlu do naprawy dróg. Remonty dróg moŜna wykonać uŜywając Ŝwiru i grysu 

kamiennego. 
Granice rezerwatu winny być oznakowane tablicami informacyjnymi i ewentualnie znakami malowanymi na korze drzew 

granicznych. 
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Tabela 15 
Zabiegi proponowane do wykonania w rezerwacie Kamienna Góra 

CW CP 

pow. zred. ha w 
10-leciu 

pow. zred. ha w 
10-leciu 

TW w ha w 
10-leciu 

TP w ha w  
10-leciu 

Cięcia 
prześwietlające 
ha/% masy w 

10-leciu 

Cięcia odsłaniające ha/% 
masy w 10-leciu Odział, 

pododział 

I II I II I II I II I II I II 
208a 0,05 - - 0,05 - - - - 0,35/10 - - 0,35/10 

b 2,40 - 1,20 1,20 - - - - - - 5,81/10 5,81/10 
c - - - - - - 1,20 1,20 - - - - 
d - - - - - - 1,40 1,40 - - - - 
f 2,75 2,10 1,65 1,10 - 1,65 - - - - 5,45/10 5,45/10 
g 7,35 1,85 5,50 1,85 - 5,50 - - - - 18,32/15 18,32/15 
h - - - - 0,61 - - 0,61 - - - - 
j 1,06 - 1,06 1,06 - - - - - - - - 

208 R-m 13,61 2,95 9,41 5,26 0,61 7,15 2,60 3,21 0,35/10 - 29,58/10-15 29,93/10-15 
208a 4,25 4,25 - 4,25 + - - - - - 21,25/10 21,25/10 

b 
c 

- 
0,80 

- 
0,80 

- 
2,40 

- 
2,40 

1,23 
 

- 
- 

- 
- 

1,23 
 

- 
- 

- 
- 

- 
7,91/15 

- 
7,91/15 

d 0,35 - 0,35 0,35 - - 1,71 1,71 - - - - 
208 R-m 5,40 5,05 2,73 7,00 1,23 - 1,71 2,94 - - 29,16/10-15 29,16/10-15 

208a 0,40 - 0,40 0,40 - - - - - - 3,79/10 3,79/10 
b - - - - 0,52 - - 0,52 - - - - 
c - - - - - - 4,61 4,61 - - - - 
d - - - - 1,94 - - 1,94 - - - - 
f - - - - - - 0,70 0,70 - - - - 
g 1,90 - 1,90 - 1,90 - - - - - 9,46/10 9,46/15 
h 0,10 0,10 0,20 0,30 - - - - - - 0,85/10 0,85/10 
i 0,40 0,40 - 0,40 - - 3,75 3,75 - - - - 

210-R-m 2,80 0,50 2,50 1,10 4,36 - 9,06 11,52 - - 14,10/10-15 14,10/10-15 
Ogółem w 

rezerw. 21,8 8,50 14,64 13,36 6,20 7,15 13,37 16,67 0,35/10 - 72,84/10-15 73,19/10-15 

 
Według Planu Urządzenia Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Kudypy na okres 01.01 1994 - 01.01.2004  
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Olsztynie, Olsztyn 1994 rok. 
 

12. Rozpoznanie zagroŜeń i sposoby ich eliminacji 
 

Dotychczas nie stwierdzono istotnych zagroŜeń dla istnienia i kondycji zespołów roślinnych chronionych w rezerwacie. 
Najwięcej uwagi naleŜy poświęcić świerczynom na gruntach porolnych w oddziale 208c, d, zwłaszcza w aspekcie 

przeciwdziałania rozwojowi huby korzeniowej i kontroli populacji szkodników wtórnych stosownie do wymogów instrukcji 
ochrony lasu. Luki powstające w tych drzewostanach naleŜy uzupełniać bukiem, Ŝeby nie zarosły chwastami i krzewami 
utrudniającymi powstawanie samosiewów gatunków lasotwórczych. 

Złomy i wywroty, szczególnie świerkowe, naleŜy usuwać w odpowiednim czasie. Wskazane jest pozostawienie w 
rezerwacie pewnej ilości wywrotów i złomów drzew liściastych oraz leŜaniny - jałowych pni o drewnie częściowo 
zdeprecjonowanym i posuszu liściastego. 
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Załącznik Nr 17 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 

 
PLAN OCHRONY REZERWATU PRZYRODY „PUPY” 

 
SPIS TREŚCI 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Opis ogólny rezerwatu 

1.1. Historia utworzenia, podstawa prawna i cel 
ochrony 

1.2. PołoŜenie administracyjne i stan posiadania 
1.3. Opis granic i gruntów przyległych 
1.4. Opis dotychczas wykonywanej ochrony 

2. Warunki przyrodniczo-geograficzne 
2.1. Środowisko geograficzne 
2.2. Ukształtowanie powierzchni ziemi 
2.3. Budowa geologiczna 
2.4. Gleby rezerwatu 
2.5. Stosunki wodne 
2.6. Klimat 
2.7. Flora i roślinność 
2.8. Fauna rezerwatu 

3. Opis drzewostanów 
3.1. Skład gatunkowy, struktura zapasu i klas 

wieku 
3.2. Zbiorowiska naturalne i zastępcze 
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II. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNO- 
OCHRONNYCH 
 

I CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Opis ogólny rezerwatu. 
 

1.1. Historia utworzenia, podstawa prawna i cel ochrony. 
 
Na skutek sugestii BULiGL Oddział w Olsztynie część 

powierzchni leśnej obrębu Spychowo została uznana jako 
lasy o szczególnych walorach przyrodniczych, a następnie 
zaproponowano utworzenie tu rezerwatu leśnego. 

Po przedłoŜeniu dokumentacji Minister Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 1995 (na podstawie art. 23 
o ochronie przyrody Dz. U. Nr 114, poz. 492 z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) uznaje za rezerwat 
przyrody pod nazwą „Pupy” obszar lasu o powierzchni 
58,12 ha w Leśnictwie Szklarnia, Nadleśnictwie Spychowo, 
połoŜony w gminie Świętajno w województwie warmińsko-
mazurskim oznaczony w ewidencji gruntów obrębu 
Spychowo jako działki Nr 184/1 (część leśna) i 211/1 (część 
leśna). Pełny tekst zarządzenia zamieszczono w rozdziale 
III.1 niniejszego opracowania. 

Rezerwat obejmuje stosunkowo dobrze zachowany 
fragment Puszczy Piskiej z duŜym zróŜnicowaniem szaty 
roślinnej i występowaniem kilkunastu zbiorowisk roślinnych. 

Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu lasów 
mieszanych z udziałem świerka, sosny, dębu oraz buka, 
który występuje tu poza granicą naturalnego zasięgu. 
Rezerwat podlega ochronie częściowej. 
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1.2. PołoŜenie administracyjne i stan posiadania. 
 

Rezerwat PUPY połoŜony jest w zachodniej części 
duŜego kompleksu leśnego, stanowiącego część obrębu 
leśnego Spychowo i fragment Puszczy Piskiej. Według 
podziału administracyjnego kraju znajduje się w gminie 
Świętajno, w województwie warmińsko-mazurskim. 
PołoŜenie rezerwatu na tle lasów Nadleśnictwa Spychowo 
i Puszczy Piskiej przedstawia ryc. 1.  

Lasy rezerwatu znajdują się w oddziałach 184, 211 
Leśnictwa Szklarnia w obrębie Spychowo Nadleśnictwa 
Spychowo. Bezpośredni zarządca rezerwatu - 
Nadleśnictwo Spychowo - znajduje się w Spychowie w 
oddz. 77, w odległości około 4,0 km od rezerwatu.  

Siedzibą Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody jest 
Urząd Wojewódzki w Olsztynie Al. Piłsudskiego 7/9. 

Powierzchnia rezerwatu wynosi 58,12 ha i jest zgodna 
z Zarządzeniem powołującym rezerwat. W skład 
rezerwatu wchodzą grunty administrowane w całości 
przez Lasy Państwowe. 

Podział gruntów wg kategorii uŜytkowania przedstawia 
się następująco: 
  - grunty leśne          - 53,14 ha 
  - grunty związane z gospodarką rezerwatową - 1,22 ha,  
w tym: 

- linie podziału powierzchniowego   - 0,10 ha 
- drogi leśne        - 1,12 ha  

Razem lasy             - 54,36 ha 
  - grunty nieleśne (bagna)       - 3,76 ha  
Ogółem rezerwat           - 58,12 ha 
 
Tabela. 1. Rejestr powierzchniowy gruntów rezerwatu. 
 

Powierzchnia leśna w ha 
zalesiona niezalesiona związana z gospodarką leśną 

Powierzchnia 
nieleśna w ha Oddz. 

poddz. 
  

drogi 
leśne linie wizury rowy inne Razem Bagna 

Ogółem 
9 + 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
184 b 2,42       2,42  2,42 

c 2,75       2,75  2,75 
d 1,12       1,12  1,12 
f 5,39       5,39  5,39 
g 0,96       0,96  0,96 
h 2,86       2,86  2,86 
i 7,20       7,20  7,20 
k 6,31       6,31  6,31 
   0,72     0,72  0,72 

Razem 29,01  0,72     29,73  29,73 
211 b 1,40       1,40  1,40 

c 1,31       1,31  1,31 
d 1,19       1,19  1,19 
f 9,25       9,25  9,25 
g         1,65 1,65 
h         0,26 0,26 
i 0,56       0,56  0,56 
j 1,63       1,63  1,63 
k         0,95 0,95 
l 2,37       2,37  2,37 

m         0,40 0,40 
n 0,82       0,82  0,82 
o 1,56       1,56  1,56 
p         0,50 0,50 
r 4,04       4,04  4,04 
   0,40 0,10    0,50  0,50 

Razem 24,13  0,40 0,10    24,63 3,76 28,39 

 
Podział powierzchniowy rezerwatu stanowi fragment 

sieci podziału powierzchniowego Obrębu Spychowo. Jest 
on oparty na regularnej siatce prostokątów i numeracji 
oddziałów ze wschodu na zachód. Linie ostępowe 
przebiegają ze wschodu na zachód, a linie oddziałowe są 
do nich prostopadłe. 

W skład rezerwatu wchodzą dwa niepełne oddziały 
(bez łąk, sieci rowów melioracyjnych, fragmentów dróg 
leśnych oraz wyłączenia leśnego „a” w oddz. 184) 
o przeciętnej wielkości 28,88 ha. Trzon sieci podziału 
powierzchniowego stanowią drogi leśne uzupełnione 
niewielkim fragmentem linii oddziałowych w oddziale 211. 
 

1.2. Opis granic i gruntów przyległych. 
 
Rezerwat „PUPY” od wschodu graniczy z kompleksem 

łąk wsi Spychowo. Granicę stanowi tu wschodni skraj drogi - 
grobli biegnącej wzdłuŜ rezerwatu i przyległych łąk. W części 
północno-wschodniej rezerwat graniczy na odcinku 75 m z 
drogą publiczną Spychowo - Rozogi. Pozostała część 
rezerwatu graniczy z drzewostanami gospodarczymi Obrębu 
Spychowo. Granica przebiega tu głównie drogami leśnymi a 
w części południowej i południowo-wschodniej oddziału 211 
liniami oddziałowymi. 

Granice rezerwatu są widoczne i bezsporne. 
Drzewostany gospodarcze sąsiadujące z rezerwatem to 
lasy róŜnych klas wieku, pod względem składu 
gatunkowego i siedlisk zbliŜone do lasów ochronnych. 
 

1.3. Opis dotychczas wykonywanej ochrony. 
 

Przed utworzeniem rezerwatu na jego terenie 
gospodarka prowadzona była zgodnie z planem 
urządzania lasu Nadleśnictwa Spychowo sporządzonego 
na lata 1993 - 2002. 
 

2. Warunki przyrodniczo-geograficzne. 
 
2.1. Środowisko geograficzne. 

 
PołoŜenie rezerwatu na tle duŜych jednostek fizyczno-

geograficznych Europy w układzie dziesiętnym (Kondracki 
J. 1998) przedstawia się następująco: 
Obszar  Europa Wschodnia (8) 
Podobszar NiŜ Wschodnioeuropejski (8) 
Prowincja  Niziny Wschodniobałtycko-Białoruskie (84)  
Podprowincja Pojezierza Wschodniobałtyckie (842) 
Makroregion Pojezierze Mazurskie (842.8) 
Mezoregion Równina Mazurska (842.87) 

 
PołoŜenie geograficzne rezerwatu określają następujące 

współrzędne: 
szerokość geograficzna północna:  59º37’ - 59º38’, 
długość geograficzna wschodnia:  21º23’ - 21º24’. 
 

Według geobotanicznego podziału Polski (Szafer 
1972) rezerwat naleŜy do Działu Północnego, Krainy 
Mazursko-Kurpiowskiej i okręgu Pojezierza Mazurskiego. 

Regionalizacja przyrodniczo-leśna umiejscawia 
rezerwat w II krainie Mazursko-Podlaskiej, w dzielnicy 2 
Równiny Mazurskiej. 

Na mapie potencjalnej roślinności Polski w skali 
1:300.000 Matuszkiewicza (1995) rezerwat mieści się w 
zasięgu subkontynentalnych grądów lipowo-dębowo-
grabowych w odmianie subborealnej ze świerkiem i 
kontynentalnych borów mieszanych. Znaczną powierzchnię 
zajmuje teŜ ols środkowoeuropejski. Fragmentarycznie 
występuje kontynentalny wilgotny bór sosnowy 
 

2.2. Ukształtowanie powierzchni ziemi. 
 

Teren rezerwatu jest lekko falisty, nachylony w 
kierunku południowym. W części środkowej rezerwatu 
(głównie w oddziale 211) występuje obniŜenie z 
siedliskami wilgotnymi i bagiennymi. NajwyŜej wyniesione 
są obszary połoŜone w części północno-wschodniej 
oddziału 184 - 134,5 m. W części południowej rezerwatu 
wysokości nie przekraczają 134 m. W ramach rezerwatu 
deniwelacje terenu nie przekraczają więc 0,5 m. 
 

2.3. Budowa geologiczna. 
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Rezerwat „PUPY” leŜy w zachodniej części Równiny 
Mazurskiej, która obejmuje północną część rozległych 
sandrów, nakrywających zasięg fazy leszczyńskiej. Od 
północy ograniczają  ją  moreny  fazy  poznańskiej.  
Wcześniejsza  rzeźba  lodowcowa  przejawia  się 
w postaci wytopiskowych mis jeziornych i wynurzających 
się miejscami spod piasków wyniesień morenowych. 
Mimo niewielkiej powierzchni rezerwat cechuje się duŜym 
zróŜnicowaniem geologicznym. WyróŜniono tu 
następujące rodzaje gleb: 
QFp - piaski wodnolodowcowe moren czołowych 
QFp/py - piaski wodnolodowcowe moren czołowych na 
pyłach i piaskach pylastych 
QhRp - piaski rzeczne 
QT - torfy 
Qm - mursze 
Qm/T - mursze płytkie na torfach 
Qm/hRp - mursze na piaskach rzecznych 
QT/hRp - torfy na piaskach rzecznych  
 

2.4. Gleby rezerwatu. 
 
Gleby rezerwatu PUPY reprezentują trzy podstawowe 

działy gleb Polski: gleby autogeniczne, semihydrogeniczne i 
hydrogeniczne. Gleby autogeniczne to głównie gleby 
brunatne oglejone i brunatne właściwe wyługowane oraz 
rzadziej bielicowe właściwe. W dziale gleb 
semihydrogenicznych występują gleby glejobielicowe, czarne 
ziemie glejowe i gruntowo-glejowe. Wśród gleb 
hydrogenicznych dominują murszowate i torfowe torfowisk 
niskich.  
 
Gleby autogeniczne 
  a) Gleby brunatne 

Typowy profil gleb brunatnych ilustruje formuła: O-
A-Bbr-C 

Gleby brunatne powstały w wyniku procesu 
brunatnienia, w czasie którego tworzą się trwałe 
połączenia substancji próchnicznej z częściami 
mineralnymi o brunatnym zabarwieniu w całym profilu. 

Gleby brunatne wła ściwe oglejone 
Gleby brunatne właściwe oglejone wytworzyły się 

pod roślinnością lasów mieszanych świeŜych (LMśw2) 
połoŜonych w obniŜeniach terenowych. 
Charakterystyczne dla nich jest oglejenie w dolnej 
części profilu o następującej budowie: O-A-Bbr-Cgg 

Próchnica nadkładowa w postaci drosomoderu 
złoŜona jest z rozłoŜonych liści dębu i buka oraz igliwia 
świerka. Poziom próchniczny A wytworzony z piasków 
gliniastych jest barwy szaroczarnej i osiąga miąŜszość 
16 cm, odczyn pH poziomu próchnicznego w odkrywce 
2 wynosi odpowiednio: w H2O - 4,3, pH w KCl - 3,4. 
Zawartość próchnicy wynosi 8,189%. Stosunek C:N 23. 

Poziom brunatnienia Bbr wytworzony z piasków 
gliniastych jest barwy płowobrunatnej i osiąga 
miąŜszość 29 cm, jego odczyn pH w H2O wynosi 4,6, 
pH w KCl -3,9. Poziom Bbr przechodzi stopniowo w 
poziom skały macierzystej. 

Poziom skały macierzystej C wykazuje uziarnienie 
zmienne od piasków luźnych, przez piaski gliniaste do 
pyłów piaszczystych. Poziom ten jest odgórnie oglejony. 
W niŜszych warstwach skała macierzysta wykazuje 
oglejenie oddolne (gruntowe). Ma ono charakter 
okresowy. Odczyn pH tego poziomu wynosi w H2O - 
7,3, pH w KCl - 6,9. 
Gleby brunatne wła ściwe wyługowane  

Gleby brunatne właściwe wyługowane występują 
na niewielkich powierzchniach, głównie w oddziale 
184, stanowiąc podłoŜe grądu trzcinnikowego i 
typowego. Wytworzyły się z piasków słabo gliniastych i 

luźnych głębokich, zalegających na utworach 
pyłowych. Gleby brunatne wyługowane mają 
najczęściej następującą budowę profilu: O-A-Bbr-C. 

  b) Gleby bielicowe wła ściwe 
Gleby bielicowe właściwe w rezerwacie PUPY 

występują pod siedliskami boru mieszanego świeŜego 
(BMśw2). Charakteryzują się następującą budową 
profilu: O-A-Ees-Bhfe-Cgg 

Próchnica nadkładowa występuje w postaci 
drosomoderu złoŜonego ze słabo rozłoŜonych liści 
brzozy, igieł sosny i resztek roślinności borowej. Pod 
warstwą próchnicy występuje niewyraźny i połączony z 
poziomem wymycia poziom AEes. Poziom ten jest 
barwy jasnoszarej i ma miąŜszość 16 cm. Zbudowany 
jest on z piasków luźnych. Odczyn poziomu AEes w 
odkrywce Nr 1 wynosi pH w H2O - 4,3; pH w KCl - 3,3. 
Zawartość próchnicy wynosi 2,414%, węgla 1,400%, 
azotu 0,082%. Stosunek C:N - 17. 

Poziom wymywania Bhfe powstaje na skutek 
polimeryzacji i wytrącania związków mineralno-
próchnicznych, wymytych z górnych partii profilu 
glebowego. Poziom ten rozdziela się zazwyczaj na 
mocniejszą część górną Bh o barwie kawowobrunatnej, 
złoŜoną przewaŜnie z piasków słabo gliniastych i 
gliniastych lekkich i słabszą część dolną Bfe o barwie 
Ŝółtobrunatnej, zbudowaną z piasków słabo gliniastych i 
luźnych. Poziom Bhfe wykazuje zwykle niewielki stopień 
scementowania. MiąŜszość tego poziomu wynosi 
19 cm. Odczyn pH w H2O - 4,5; pH w KCl - 4,0. 

Pod poziomem Bhfe występuje poziom skały 
macierzystej zbudowany z piasków luźnych. Od dołu 
zaznaczają się ślady oglejenia o charakterze 
okresowym. Odczyn tego poziomu wynosi pH w H2O - 
4,9; pH w KCl - 4,5. 

 
Gleby semihydrogeniczne 

Z tego działu gleb w rezerwacie występują głównie 
gleby glejobielicowe właściwe, rzadziej glejobielicowe 
murszaste, gruntowo-glejowe oraz czarne ziemie glejowe. 
  a) Gleby glejobielicowe 

Gleby glejobielicowe wytworzyły się w warunkach 
silnie i trwale działających procesów glejowych i 
bielicowych. Gleby glejobielicowe mają następujące 
charakterystyczne cechy: obecność poziomu 
próchnicznego A i stosunkowo słabe zorsztynienie 
poziomu Bhfegg, brak wyraźnego zróŜnicowania na 
podpoziomy Bh i Bfe, silne oglejenie gruntowe dolnej 
części profilu. 

Gleby glejobielicowe właściwe charakteryzuje 
szeroka amplituda ekologiczna. W rezerwacie formy 
gleb glejobielicowych właściwych tworzą siedlisko 
borów wilgotnych, borów mieszanych wilgotnych oraz 
lasów mieszanych wilgotnych. Gleby te charakteryzują 
się następującą budowa profilu: O-A-Ees-Bhfeoxgg-G. 

Najczęstszym typem próchnicy nadkładowej jest 
higromor, higromodermor lub higromoder w zaleŜności 
od siedliska. PoniewaŜ okresowy nadmiar wilgoci 
hamuje rozkład próchnicy, poziom ten ma zwykle duŜą 
miąŜszość i składa się głównie z nierozłoŜonych igieł 
świerka, liści dębu i brzozy oraz resztek mchów i runa. 
Przy zwiększonej ilości wilgoci bezpośrednio pod 
próchnicą nadkładową, moŜna zaobserwować poziom 
murszasty Ae charakterystyczny dla gleb 
glejobielicowych murszastych. Na terenie rezerwatu 
gleby te występują pod siedliskiem boru wilgotnego. 
Charakteryzuje je profil Nr 6 o następującej budowie: O-
Ae-Ees-Bhfegg-G 

Poziom Ae barwy czarnobrunatnej ma niewielką 
miąŜszość 13 cm. Zawartość dobrze rozłoŜonej materii 
organicznej wynosi 14,964%; węgla 8,680%; azotu 
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0,557%; stosunek C:N wynosi 16. W poziomie tym 
często widoczne są ślady róŜnie nasilonego procesu 
bielicowania, stąd odczyn jest zdecydowanie kwaśny i 
wynosi pH w H2O - 2,9; pH w KCl - 2,5. Poziom Ae 
przechodzi stopniowo w szary poziom wymywania. 

Poziom eluwialny Ees ma miąŜszość 32 cm, 
zbudowany jest głównie z piasków luźnych. Widoczne 
są w nim większe skupienia wybielonych ziaren piasku. 
Odczyn tego poziomu wynosi pH w H2O - 4,2; pH w  
KCl - 3,3. 

Poziom glejoiluwialny Bhfegg róŜnicuje się na 
podpoziom wmywania próchnicznego Bh i wmywania 
Ŝelazistego Bfe. MiąŜszość tego poziomu wynosi 25 cm, 
odczyn zaś wynosi pH w H2O - 4,2; pH w KCl - 3,6. 
Zbudowany jest on z piasków słabo gliniastych. 

Skała macierzysta barwy szarej jest z reguły silnie 
oglejona i składa się z drobnoziarnistych i 
średnioziarnistych piasków luźnych. Odczyn tego 
poziomu wynosi pH w H2O - 5,0%, pH w KCl - 4,3. 

  b) Gleby gruntowo-glejowe wła ściwe 
Gleby gruntowo-glejowe są glebami mineralnymi o 

wysokim poziomie wody gruntowej. W glebach tych 
procesy glejowe przewaŜają nad innymi procesami, a 
oglejenie oddolne sięga do 30 cm poniŜej powierzchni. 
Przebieg procesów glejowych, nadających całemu 
profilowi zabarwienie szarozielone lub niebieskawe, jest 
uwarunkowany duŜą wilgotnością. Profil glebowy ma 
najczęściej następującą budowę: O-A-AG-G. 

Na terenie rezerwatu gleby gruntowo-glejowe 
właściwe występują pod siedliskami lasu wilgotnego 
(Lw1) oraz lasów mieszanych wilgotnych (LMw1) i 
borów mieszanych wilgotnych (BMw1). 

Próchnica nadkładowa występuje najczęściej w 
podtypach: higromodermull, higromoder i 
higromodermor w zaleŜności od siedliska. Składa się 
ona głównie z igieł świerka oraz liści dębu i brzozy, a 
takŜe z resztek mchów i roślin zielnych. 

Poziom próchniczny w profilu Nr 4, o miąŜszości 
18 cm i barwie szaroczarnej jest wytworzony z piasków 
słabo gliniastych. Zawartość próchnicy wynosi 5,982%, 
węgla 3,470%, azotu 0,145%, stosunek C:N wynosi 24. 
Odczyn tego poziomu wynosi pH w H2O - 4,3, pH w KCl 
- 3,3. Poziom próchniczny stopniowo przechodzi do 
następnej warstwy - skały macierzystej. 

Skała macierzysta jest silnie uwilgotniona, tworzą ją 
głównie piaski słabo gliniaste oraz piaski luźne o szarej 
barwie i odczynie: pH w H2O - 6,4; pH w KCl- 5,8.  

Na przejściu między olsem typowym i lasem 
mieszanym wilgotnym, w oddziale 211, występuje 
opaska czarnej ziemi glejowej. W profilu tej gleby 
występują następujące poziomy: O-Aa-G. Czarne 
ziemie glejowe stanowią w rezerwacie podłoŜe 
okresowo zabagnianych grądów wilgotnych. 

 
Gleby hydrogeniczne 

Spośród gleb hydrogenicznych na terenie rezerwatu 
występują dwa podtypy: gleby torfowe torfowisk niskich 
oraz murszowate murszaste. 
  a) Gleby torfowe torfowisk niskich 

Torfowiska niskie, w przeciwieństwie do torfowisk 
przejściowych i wysokich, zasilane są wodami 
ruchomymi, mniej lub bardziej utlenionymi. Obszary 
torfowisk niŜej połoŜonych, okresowo są zalewane 
wodami z wiosennych roztopów. Torfowiska niskie 
stanowią w rezerwacie siedliska olsów typowych (Ol2). 

Formuła profilu wygląda następująco: POtn-Otn-D 
lub POtn-Otn (w zaleŜności od głębokości torfu). 

Tego typu gleby charakteryzuje profil Nr 3. 
Poziom próchniczny POtn w torfie niskim jest 

warstwą torfogenną, w której przebiega proces 
torfotwórczy. Ma on miąŜszość 20 cm, jest barwy 
czarnej. Zawartość próchnicy wynosi 56,427%; węgla 
32,730%; azotu 2,592%; stosunek C:N - 13; pH w H2O 
- 5,4; pH w KCl - 4,8. 

Poziom Otn stanowi warstwę torfu 
ukształtowanego. MiąŜszość tej warstwy w profilu Nr 3 
wynosi 70 cm. Zawartość próchnicy wynosi 59,168%; 
węgla 34,320%; azotu 2,072%; stosunek C:N - 17; 
odczyn: pH w H2O - 6,0; pH w KCl - 5,4. 

PodłoŜe glebowe stanowią piaski luźne o szarej 
barwie i odczynie wynoszącym pH w H2O -6,0; pH w 
KCl - 5,6. 

  b) Gleby murszowate murszaste 
Gleby murszowate powstały w wyniku procesów 

murszenia zachodzących w utworach torfowych. 
Procesy te charakteryzują się przemiennymi 
warunkami aerobowymi i anaerobowymi przy stałej 
tendencji do obniŜania poziomu wody gruntowej. W 
wyniku procesu murszowego w warunkach torfowych 
następuje mineralizacja substancji organicznej. 

Gleby murszowate murszaste tworzą w rezerwacie 
siedliska dla osuszających się olsów (Ol1). 

Budowa profilu glebowego jest następująca:  
A-AC-C lub AM-AC-C. 

W profilu Nr 5 poziom próchniczny A(M) osiąga 
miąŜszość 16 cm, ma barwę czarną i zbudowany jest z 
piasków gliniastych lekkich. Zawartość próchnicy wynosi 
7,982%; węgla 4,630%; azotu 0,333%; stosunek C:N - 
14; odczyn pH w H2O - 4,8; pH w KCl - 4,0. 

Poziom przejściowy AC ma miąŜszość 14 cm, jest 
barwy szarobrunatnej. Zbudowany jest z utworów nieco 
mocniejszych od skały macierzystej, piasków słabo 
gliniastych o odczynie pH w H2O - 5,3; pH w KCl - 4,4. 

Skała macierzysta zbudowana z piasków luźnych z 
zawartością węglanów - 1,4. Odczyn poziomu wynosi 
pH w H2O - 6,8; pH w KCl - 6,4.  

Oprócz wyŜej opisanych podtypów gleb występują 
w rezerwacie gleby murszowate właściwe, torfowo-
murszowe, torfowo-glejowe i torfowe torfowisk 
wysokich. Gleby te zajmują marginalne powierzchnie, 
stanowiąc podłoŜe głównie zbiorowisk nieleśnych. 

 
Tabela 2. Podstawowe właściwości fizykochemiczne gleb 
rezerwatu. 
 

pH Nr 
odkrywki 

Nr 
próby 

Poziom Uziarnienie 
w H2O w KCl 

Próchnica 
[%] 

Węgiel (C) 
[%] 

Azot (N) 
[%] 

C:N 

1 

1 
2 
3 
4 

AEes 
Bhfe 

C 
Cgg 

pl 
ps 
ps 
pl 

4,1 
4,5 
4,7 
4,9 

3,2 
4,0 
4,4 
4,5 

2,414 
 
 
 

1,400 
 
 
 

0,082 
 
 
 

17 
 
 
 

2 

1 
2 
3 
4 
5 

A 
Bbr 
Cg1 
Cg2 
Cgg 

ps 
ps 
ps 
pl 

pyp 

4,3 
4,6 
4,8 
5,2 
7,3 

3,4 
3,9 
4,1 
4,1 
6,9 

8,189 4,750 0,205 23 

3 
1 
2 
3 

POtn 
Otn 
D 

tn 
tn 
pl 

5,4 
6,0 
6,0 

4,8 
5,4 
5,6 

56,427 
59,168 

 

32,730 
34,320 

 

2,592 
2,072 

 

13 
17 

 

4 
1 
2 
3 

A 
G1 
G2 

ps 
pl 
ps 

4,3 
4,9 
6,4 

3,3 
4,4 
5,8 

5,982 
 
 

3,470 
 
 

0,145 
 
 

24 
 
 

5 
1 
2 
3 

A(M) 
AC 
C 

pgl 
ps 
pl 

4,8 
5,3 
6,8 

4,0 
4,4 
6,4 

7,982 
1,810 

 

4,630 
1,050 

 

0,333 
0,087 

 

14 
12 

 

6 

1 
2 
3 
4 

Ae 
Ees 

Bhfegg 
G 

ps 
pl 
ps 
pl 

2,9 
4,2 
4,2 
5,0 

2,5 
3,3 
3,6 
4,3 

14,964 
 
 
 

8,680 
 
 
 

0,557 
 
 
 

16 
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Tabela 3. Podstawowe własności chemiczne gleb rezerwatu. 
 

Zawartość kationów wymiennych me/100 g 
Nr odkrywki Nr próby Poziom 

Kwasowość 
hydrolityczna 

Hh 

Pojemność 
sorbcyjna 

Th 

Stopień 
wysycenia 

zasadami Vs [%] K+ Na+ Ca2+ Mg2+ 
Suma 

kationów 

1 

1 
2 
3 
4 

AEes 
Bhfe 

C 
Cgg 

4,95 
6,00 
3,00 
2,25 

5,49 
6,42 
3,91 
2,66 

9,80 
6,53 

23,38 
15,53 

0,057 
0,033 
0,033 
0,033 

0,055 
0,077 
0,055 
0,055 

0,340 
0,252 
0,166 
0,252 

0,085 
0,057 
0,660 
0,072 

0,538 
0,419 
0,914 
0,413 

2 

1 
2 
3 
4 
5 

A 
Bbr 
Cg1 
Cg2 
Cgg 

7,65 
7,50 
3,30 
2,10 
0,75 

8,63 
8,01 
3,69 
9,77 
16,49 

11,32 
6,38 

10,46 
78,45 
95,45 

0,057 
0,033 
0,033 
0,098 
0,098 

0,055 
0,055 
0,045 
0,145 
0,320 

0,699 
0,340 
0,252 
6,056 

14,668 

0,170 
0,082 
0,055 
1,365 
0,653 

0,977 
0,511 
0,386 
7,665 

15,740 

3 
1 
2 
3 

POtn 
Otn 
D 

39,00 
19,20 
1,05 

112,39 
109,16 
5,56 

65,30 
82,41 
81,03 

0,654 
0,143 
0,057 

1,201 
1,763 
0,099 

65,900 
80,622 
3,910 

5,639 
7,427 
0,438 

73,393 
89,955 
4,505 

4 
1 
2 
3 

A 
G1 
G2 

9,60 
1,65 
0,90 

11,40 
3,39 
4,99 

15,76 
51,21 
81,96 

0,057 
0,033 
0,057 

0,099 
0,077 
0,099 

1,529 
1,435 
3,524 

0,112 
0,191 
0,410 

1,797 
1,736 
4,505 

5 
1 
2 
3 

A(M) 
AC 
C 

11,40 
3,75 
1,05 

14,59 
6,65 
4,21 

21,84 
43,65 
75,11 

0,056 
0,033 
0,033 

0,077 
0,055 
0,055 

2,860 
2,665 
2,665 

0,193 
0,150 
0,409 

3,186 
2,903 
3,162 

6 

1 
2 
3 
4 

Ae 
Ees 

Bhfegg 
G 

25,50 
2,55 
10,50 
3,60 

26,28 
3,00 
11,04 
3,90 

2,98 
14,83 
4,90 
7,62 

0,079 
0,079 
0,079 
0,033 

0,077 
0,055 
0,055 
0,035 

0,518 
0,252 
0,340 
0,179 

0,109 
0,058 
0,067 
0,050 

0,783 
0,445 
0,541 
0,297 

 
 

2.5. Stosunki wodne. 
 

Na wschodnich obrzeŜach rezerwatu rozciąga się duŜy obszar zmeliorowanych łąk, które zostały odwodnione przez liczne 
rowy boczne połączone z rowami głównymi. Poza tym wzdłuŜ dróg leśnych i linii oddziałowych równieŜ biegną rowy 
odwadniające. Ich działalność wyraźnie wpłynęła na zbiorowiska rezerwatu. Przyległe do łąk zbiorowiska mają nieustabilizowane 
warunki wodne. W większości przypadków obserwuje się wyraźny proces murszenia gleb. Dotyczy to głównie zbiorowisk z klasy 
Alnetea glutinosae, które zmieniają swój charakter w kierunku grądów i podmokłych świerczyn. Wody gruntowe występują 
w rezerwacie na róŜnej głębokości, od 10 cm w olsie typowym, w sąsiedztwie niedroŜnego rowu melioracyjnego do 2,0 m na 
wyniesieniach piasków wodnolodowcowych. Na klimat i stosunki wodne niewątpliwy wpływ ma równieŜ niedaleka obecność 
Jeziora Spychowo. 

Rezerwat leŜy w dorzeczu Wisły, w zlewni rzeki Narwi. NajbliŜsze rzeki to Krutynia, Rozoga i Szkwa biegnące równolegle do 
siebie w kierunku południowo-wschodnim. 

Większość terenu rezerwatu charakteryzuje podsiąkowo-przemywny rodzaj gospodarki wodnej. W okresie wilgotnym i po 
opadach deszczu stopień uwilgotnienia gleb szybko wzrasta i utrzymuje się stosunkowo długo ze względu na płytkie 
występowanie wód gruntowych. Woda występuje tu średnio w przedziale 0,7 - 2,0 m, a niŜej leŜące poziomy glebowe wykazują 
cechy oglejenia gruntowego. 

W zabagnionych częściach oddziału 211 występuje przepływowo - bagienny rodzaj gospodarki wodnej, a w zagłębieniach 
bezodpływowych zastojowo - bagienny typ krąŜenia wody. 
 

2.6. Klimat. 
 

Klimat Krainy Mazursko-Podlaskiej, znacznie surowszy niŜ obszarów połoŜonych w środkowej czy zachodniej części 
kraju, według Romera (1949) zaliczony został do typu klimatu pojeziernego, zaś według Schmucka (1959) wyodrębniony w 
osobny region klimatyczny Pojezierza Mazurskiego. Według R. Gumińskiego (1948) Pojezierze Mazurskie stanowi odrębną 
dzielnicę klimatyczną, która wyróŜnia się silnymi cechami kontynentalizmu (m. in. w stosunku do Pojezierza Pomorskiego). 
Wiosna jest tu późniejsza, zima bardziej mroźna, a jesień wczesna. JednakŜe ukształtowanie powierzchni i róŜnice połoŜenia 
sprawiają, Ŝe dzielnicę mazurską moŜna podzielić na kilka subregionów klimatycznych, odpowiadających w zasadzie 
subregionom geomorfologicznym. RóŜnice te wyraŜają się w stosunkach termicznych, zachmurzeniu i opadach. Region 
Pojezierza Mazurskiego, obejmujący północno-wschodnią część kraju, wystawiony jest na częste działanie zimnych mas 
powietrza arktycznego - liczba dni z mrozem wynosi tu ponad 50. Wpływ duŜej ilości jezior zaznacza się większą niŜ gdzie 
indziej wilgotnością powietrza. Przeciętna roczna względna wilgotność powietrza jest bardzo duŜa i wynosi około 81-82%. 
NajniŜsza przeciętna względna wilgotność powietrza występuje w maju, kiedy wynosi 70-71%, a najwyŜsza w listopadzie i 
grudniu - 89%. Spośród wszystkich „dzielnic” Pojezierza Mazurskiego Równina Mazurska wyróŜnia się najmniejszym 
zachmurzeniem i najwyŜszą średnią temperaturą. Liczba dni pogodnych wynosi tu od 30 do 50 dni, natomiast dni 
pochmurnych 146-160. 
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Według danych wieloletnich ze stacji meteorologicznej w Szczytnie średnie opady atmosferyczne i średnie temperatury 
przedstawiają się następująco: 
 

Miesiąc 
(okres) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII w okresie 

wegetacyjnym V-IX 
średnio 
rocznie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
opady [mm] 34 31 33 40 54 68 90 82 54 43 40 43 348 611 
temperatura w ºC -3,9 -3,1 0,4 6,1 12,2 15,2 17,0 15,7 11,8 6,8 1,5 -2,3 14,4 6,5 

 
Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 195 dni, jest jednak wielkością zmienną, a długość wahań dochodzi do kilku 

tygodni. Średnie daty początku i końca okresu wegetacyjnego dla Równiny Mazurskiej (Kondracki 1972, „Zasady Hodowlane” 
1980) to odpowiednio 9 czerwca i 27 października. Długość zalegania pokrywy śnieŜnej waha się w przedziale 70-80 dni. 
Pierwsze przymrozki jesienne (Kaczorowska 1950) występują tu pomiędzy 5 i 13 października, a ostatnie wiosenne między 2 
a 7 maja, przy czym w poszczególnych latach występują przesunięcia nawet w granicach jednego miesiąca. Roczna 
amplituda miesięcznych temperatur przeciętnych wynosi 21ºC, natomiast absolutna amplituda temperatur w ciągu roku 
dochodzi do 70ºC. 

Cechą charakterystyczną klimatu omawianego terenu są takŜe liczne i silne ulewy występujące w okresie wegetacji oraz 
grad (jeden z tzw. pasów gradowych przechodzi przez Szczytno i Pisz). NaleŜy takŜe wspomnieć o znacznej prędkości 
wiatrów, które na Pojezierzu Mazurskim przybierają niekiedy postać huraganów i wyrządzają znaczne szkody 
w drzewostanach (głównie świerkowych). 
 

Ryc. 3. Średnia roczna liczba dni z wybranymi typami pogody w Środkowomazurskim Regionie Klimatycznym. 
TYPY POGODY 

Średnia maksymalna i minimalna dobowa temperatura powietrza [8C] 
15,1-25,0 5,1-15,0 0,1-5,0 0,1-5,0 0,0-(-5,0) 0,0-(-5,0) -5,1-(-15,0) <-15,0 

Tmax,Tmin>0 Tmax,Tmin>0 Tmax,Tmin>0 Tmax>0>Tmin Tmax>0>Tmin Tmax,Tmin≤0 Tmax,Tmin≤0 Tmax,Tmin≤0 
Średnie dobowe zachmurzenie nieba [%] 

≤20 21-79 ≤20 21-79 ≥80 ≤20 21-79 ≥80 21-79 ≥80 21-79 ≥80 ≤20 21-79 ≥80 ≤20 21-79 ≥80 ≤20 21-79 
Dobowa suma opadów atmosferycznych [mm] 

<0,1 ≥0,1 <0,1 ≥0,1 <0,1 ≥0,1 <0,1 ≥0,1 <0,1 ≥0,1 <0,1 ≥0,1 <0,1 ≥0,1 <0,1 ≥0,1 
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Liczba dni z typem 

pogody: 13,5 35,9 20,1 8,9 41,9 29,1 0,6 6,7 15,9 11,0 12,4 8,5 8,1 0,6 4,1 7,5 4,6 10,0 6,0 1,3 0,3 

 
wg "Atlas Rzeczpospolitej Polskiej" - Ark. 31.8. - Typy pogody, regiony klimatyczne (Alojzy Woś). PPWK. Warszawa 1994. 
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2.7. Flora i ro ślinno ść 

 
W rezerwacie „PUPY” zanotowano występowanie 13 

gatunków drzew, 7 gatunków krzewów, 105 gatunków ziół i 16 
gatunków mchów, razem 141 gatunków roślin naczyniowych i 
mchów. Ich alfabetyczną listę zamieszczono w części 
dokumentacyjnej niniejszego opracowania. Spośród nich (Ustawa 
o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991 r. Dz. U. Nr 14, poz. 492 z 
1992 r., Nr 54, poz. 254 i z 1992 r., Nr 89, poz. 415) pod ochroną 
ścisłą jest Lycopodium annotinum a ochroną częściową objęte 
są: Aquilegia vulgaris, Convallaria majalis, Daphne mezereum, 
Galium odoratum, Ledum palustre, Lilium martagon i Ribes 
nigrum. Roślinność rezerwatu w większości przypadków 
rozmieszczona jest strefowo. W części centralnej połoŜone są 
olsy, następnie lasy mieszane wilgotne i bory iglaste podmokłe 
oraz grądy. 

Na opisywanym obszarze, w ramach prac 
fitosocjologicznych, wykartowano dwanaście zbiorowisk i 
zespołów roślinności leśnej, reprezentujących klasy Vaccinio-
Piceetea, Querco-Fagetea i Alnetea glutinosae. 

W klasie Vaccinio-Piceetea lokują się lasy zbudowane przez 
drzewa szpilkowe, którym towarzyszy roślinność krzewinkowo-
mszysta. Płaty uboŜsze zajmują bory sosnowe ze związku 
Dicrano-Pinion. Ich reprezentantem w rezerwacie jest zespół 
Molinio-Pinetum. 

Bór moliniowy Molinio-Pinetum porasta tereny wilgotne i 
podmokłe z glebami glejobielicowymi z poziomem wody 
gruntowej w zasięgu korzeni drzew. Drzewostan tworzy głównie 
sosna, której naturalne odnowienie skutecznie ogranicza świerk, 
stanowiący teŜ nieznaczną domieszkę fitocenoz. Świerk 
zdominował równieŜ niŜsze piętra drzewostanu. W warstwie ziół 
zdecydowanie przewaŜa borówka czernica oraz trzcinnik leśny i 
trzęślica. Warstwę mchów dobrze reprezentuje Pleurozium 
schreberi, Dicranum scoparium, Dicranum polysetum i 
Hylocomium splendens.  

Wilgotniejszą postać zespołu reprezentuje podzespół Molinio-
Pinetum ledetosum. WyróŜniają go: Ledum palustre, Vaccinium 
uliginosum, Carex nigra, Sphagnum palustre i Leucobryum 
glaucum. Zaznacza się tu wyraźne zuboŜenie florystyczne 
fitocenoz w stosunku do postaci typowych. Znacznie ograniczają 
swe występowanie między innymi: Majanthemum bifolium, 
Calamagrostis arundinacea, Pteridium aquilinum, Oxalis 
acetosella, Dryopteris carthusiana i inne. 

Zespół Molinio-Pinetum, w związku z duŜą ekspansją 
świerka, ewoluuje w kierunku borów świerkowych - Eu-Piceetum. 
W typologii leśnej odpowiada borom wilgotnym i wariantowi z 
wodą gruntową boru mieszanego świeŜego. 

śyźniejsze płaty klasy Vaccinio-Piceetea zajmują zbiorowiska 
świerczyn reprezentujące głównie związek Vaccinio-Piceion. 
WyróŜniono tu dwa zespoły borów mieszanych iglastych: Eu-
Piceetum i Querco-Piceetum. 

Bór iglasty podmokły (Eu-Piceetum) występuje na utworach 
piaszczystych pochodzenia wodnego, z wyraźnie zaznaczającym 
się wpływem wody gruntowej na głębokości około 1,0 m. 
Najczęściej wykształca się na glebach glejobielicowych 
właściwych ze słabym rozkładem ściółki. Podstawowym typem 
próchnicy jest tu higromor.  

Drzewostany buduje sosna i świerk. Oba gatunki tego 
zespołu odznaczają się długowiecznością i osiągają znaczne 
wysokości i grubości. Sosna jednakŜe nie odnawia się i jest 
stopniowo przez świerk wypierana. W większości płatów zespołu 
Eu-Piceetum świerk posiada znaczną przewagę liczbową nad 
sosną, a niekiedy spotyka się wyłącznie lite świerczyny. Udział 
brzozy brodawkowatej i dęba w budowie drzewostanów jest 
znikomy. 

W średnio zwartym piętrze podrostów i podszytów dominuje 
świerk z nieznacznym udziałem jarzębiny. 

Roślinność dna lasu ma charakter mszysty z niezbyt zwartym 
kobiercem ziół i krzewinek. Prawie w pełnym składzie występują 
gatunki charakterystyczne rzędu i klasy Vaccinio-Piceetea. Od 
borów sosnowych wyróŜniają Eu-Piceetum, występujące w 
wysokich stopniach stałości: Oxalis acetosella, Majanthemum 
bifolium i Lycopodium annotinum. W runie występuje teŜ kilka 
gatunków z klasy Querco-Fagetea, zwłaszcza Carex digitata 
i Moehringia trinervia. 

Odpowiednikiem zespołu w typologii leśnej jest bór mieszany 
wilgotny. 

Znaczną powierzchnię, szczególnie w oddziale 211 
rezerwatu, zajmuje dębowo-świerkowy las mieszany Querco-
Piceetum. Występuje on w postaci naturalnej oraz jako 
zbiorowiska zastępcze typu Betula-Calamagrostis. 

Obydwa zbiorowiska występują na terenach o płytkim 
poziomie wody gruntowej, z przewagą gleb glejobielicowych 
właściwych. W rezerwacie sąsiadują z olsami bądź tworzą strefę 
przejściową od olsów ku borom iglastym. 

W zespole typowym głównym komponentem drzewostanu 
jest świerk tworzący wielogeneracyjną populację. Znacznie mniej 
liczna i mało zróŜnicowana wiekowo jest populacja dębu. Obydwa 
gatunki charakteryzują się potęŜnymi wymiarami i wysokim 
zapasem. Głównymi gatunkami domieszkowymi są tu olsza 
czarna, brzoza brodawkowata, sosna i osika. Drzewostan 
zbiorowiska zastępczego buduje głównie brzoza brodawkowata 
z niewielką domieszką sosny i świerka. 

W roślinności niŜszych warstw lasu w obu zbiorowiskach 
wyraźnie dominują gatunki klasy Vaccinio-Piceetea. W podszycie 
duŜą rolę pełni świerk i jarzębina, w runie czernica, widłak, orlica, 
szczawik, konwalia, a wśród mchów rokiet i gajnik. W zbiorowisku 
Betula-Calamagrostis na uwagę zasługuje duŜy udział trzęślicy. 
Wyraźne są teŜ nawiązania do klasy Querco-Fagetea 
realizowane poprzez udział takich gatunków jak: Anemone 
nemorosa, Mycelis muralis, Moehringia trinervia, Milium effusum 
a wśród mchów Eurhynchium angustirete. W zbiorowisku 
zastępczym Betula-Calamagrostis trwa proces regeneracji po 
zrębach zupełnych, stąd znacznie krótsza jest tu lista gatunków 
we wszystkich warstwach lasu.  

W typologii leśnej opisane wyŜej zbiorowiska odpowiadają 
lasom mieszanym wilgotnym, a postacie suchsze z wariantem 
wilgotnym lasu mieszanego świeŜego. 

Lasy liściaste z klasy Querco-Fagetea zajmują większość 
powierzchni w oddziale 184 rezerwatu. WyróŜniono tu dwa 
zespoły naturalne: Tilio-Carpinetum typicum i Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum oraz zbiorowiska zastępcze grądów: Pinus-
Lamiastrum i Pinus-Oxalis. 

Zespół grądu typowego Tilio-Carpinetum typicum zajmuje 
niewielką powierzchnię w północno-wschodniej części oddziału 
184. Wykształcił się na glebach brunatnych wyługowanych, 
wytworzonych z utworów pyłowo-piaszczystych. W drzewostanie 
panuje dąb z domieszką grabu, klonu i świerka. W dobrze 
rozwiniętym runie dominują gatunki charakterystyczne dla klasy 
Querco-Fagetea. 

ZbliŜone do grądu typowego pod względem składu 
gatunkowego runa jest zbiorowisko zastępcze sośniaka 
gajowcowego Pinus-Lamiastrum. Występuje na glebach 
brunatnych, słabo oddolnie oglejonych. Drzewostan w górnej 
warstwie tworzy sosna z domieszką brzozy brodawkowatej, 
świerka i dębu. Podszyt tworzy głównie leszczyna z domieszką 
grabu, dębu, klonu, lipy oraz świerka i jarzębiny. W runie oprócz 
gatunków z klasy Querco-Fagetea z duŜą stałością występuje 
czernica, siódmaczek, narecznica krótkoostna, a wśród mchów 
rokiet pospolity i merzyk. Analizując poszczególne płaty 
zbiorowiska Pinus-Lamiastrum moŜna stwierdzić, Ŝe przebiegają 
w nich procesy dynamiczne zmierzające do odtworzenia 
pierwotnej, naturalnej formy grądów. 

Znaczny areał w rezerwacie, szczególnie w oddziale 184, 
zajmują zbiorowiska grądów wysokich ubogich. Wyodrębniono tu 
podzespół grądu trzcinnikowego Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum występującego w odmianie typowej i z 
Fagus sylvatica oraz ich zbiorowisko zastępcze Pinus-Oxalis 
(sośniak szczawikowy). 

Grąd trzcinnikowy z Fagus sylvatica charakteryzuje się 
występowaniem buka w górnych warstwach drzewostanu oraz 
nieco mniejszym udziałem świerka. Poza tym w runie z większą 
stałością pojawiają się Galium odoratum, Phyteuma spicatum, 
Lathyrus vernus, Aegopodium podagraria, Gymnocarpium 
dryopteris, Equisetum pratense i Ajuga reptans. Runo w tych 
płatach przejawia sezonową zmienność. Najbogatsze jest 
wiosną, a w miarę rozwoju liści buka staje się coraz bardziej 
skąpe, by na przełomie lata i jesieni ograniczyć się do 
pojedynczych egzemplarzy. Charakterystyczna dla płatów buczyn 
jest równieŜ znikoma ilość mchów. Obie formy grądu 
trzcinnikowego wykształciły się na glebach brunatnych, niekiedy 
słabo oglejonych, wytworzonych z piasków i utworów pyłowo-
piaszczystych.  
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Zbiorowisko zastępcze Pinus-Oxalis powstało w wyniku 
sztucznych nasadzeń na powierzchniach po zrębach zupełnych. 
W drzewostanie panuje sosna bądź brzoza brodawkowata z 
domieszką świerka. Ze względu na duŜe zacienienie runo jest 
słabo rozwinięte. Panuje w nim czernica i szczawik a w miejscach 
bardziej odsłoniętych trzcinnik leśny, trzęślica, zawilec i orlica. 
Zbiorowisko regeneruje w kierunku grądu trzcinnikowego. 
Świadczą o tym liczne nawiązania do klasy Querco-Fagetea, oraz 
obecność dębu, świerka, buka w nalotach i podrostach. 

W typologii leśnej opisane wyŜej zbiorowiska odpowiadają 
lasowi mieszanemu świeŜemu. 

W rezerwacie szczególnie w oddziale 211, często spotykane 
są zbiorowiska lasów liściastych podmokłych, które określono 
jako zbiorowiska klasy Alnetea glutinosae. WyróŜniono tu zespół 
olsu typowego Sphagno squarrosi-Alnetum, zbiorowisko 
zastępcze Alnus-Oxalis oraz zbiorowiska nieleśne (bagna). 

Ols typowy Sphagno squarrosi-Alnetum wykształcił się na 
glebach torfowych torfowisk niskich, średnio-głębokich. W 
drzewostanie dominuje olsza czarna, niekiedy z dość duŜym 
udziałem brzozy omszonej i sporadycznie świerka. W dolnych 
partiach drzewostanu przewaŜa olsza czarna, świerk, brzoza 
omszona i kruszyna.  

Wśród roślin runa duŜą stałością charakteryzują się: Thelypteris 
palustris, Carex elongata, Lycopus europaeus, Dryopteris cristata z 
klasy Alnetea glutinosae; Carex gracilis, Phalaris arundinacea, 
Peucedanum palustre, Carex acutiformis z klasy Phragmitetea; 
Cirsium palustre z klasy Molinio-Arrhenatheretea oraz gatunki 
towarzyszące: Ranunculus repens, Oxalis acetosella, Rubus idaeus. 
Nieliczne są nawiązania do klasy Vaccinio-Piceetea i Querco-
Fagetea. Wśród mchów dominują Climatium dendroides, 
Plagiomnium elatum, Polytrichum commune i Eurhynchium 
angustirete. Ols typowy zajmuje bezodpływowe zagłębienie w 
północno-wschodniej części oddziału 211. 

Nieco odmienną fizjonomią charakteryzuje się zbiorowisko 
olszyny pokrzywowej Alnus-Urtica. W wyniku osuszającego działania 
rowów melioracyjnych w przeszłości daje się zauwaŜyć wyraźny 
proces murszenia płytkich torfów i związany z tym proces łęgowienia 
olsu. W drzewostanie wyraźnie dominuje dwupokoleniowa olsza 
czarna z domieszką świerka. Analogiczna sytuacja występuje w 
piętrach niŜszych drzewostanu. Zbiorowisko olszyny pokrzywowej 
wyraźnie odróŜnia się od olsu typowego, brak większości gatunków z 
klasy Alnetea i Phragmitetea oraz silne nawiązanie do klasy Querco-
Fagetea (Milium effusum, Lamiastrum galeobdolon, Equisetum 
sylvaticum, Moehringia trinervia). Charakterystyczną fizjonomię 
nadaje zbiorowisku duŜy udział Urtica dioica, Poa trivialis, Stellaria 
nemorum i Plagiomnium undulatum. Zbiorowiska to nie jest 
ustabilizowane. Jeśli wpływ wody gruntowej nie ulegnie zmianie, 
ukierunkuje się ono ku grądom niskim. Aktualnie dominuje tu, 
podobnie jak w zbiorowiskach nieleśnych, proces dynamiczny 
sukcesji wtórnej kreatywnej.  

Oprócz wyŜej opisanych zbiorowisk wyróŜniono na obszarze 
rezerwatu zbiorowiska młodnikowe, w róŜnych fazach 
regeneracji, ewoluujące w kierunku lasów mieszanych wilgotnych 
(Querco-Piceetum) i grądów (Tilio-Carpinetum). 
 

2.8. Fauna rezerwatu. 
 

Nie prowadzono odrębnych, szczegółowych badań fauny 
rezerwatu. Dane literaturowe i obserwacje własne wskazują na 
występowanie (w rezerwacie i bliskim jego sąsiedztwie) 28 
gatunków ssaków, 38 gatunków ptaków lęgowych, 13 gatunków 
ptaków przelotnych, 10 gatunków ptaków pól w sąsiedztwie 
rezerwatu, 10 gatunków płazów i 3 gatunki gadów. 

Spośród ssaków występujących w rezerwacie ochroną 
gatunkową objęto: jeŜa wschodniego, kreta, nietoperze i łasicę 
(Głowaciński, 1993). Chronione płazy to: traszka, kumaki, 
ropuchy i rzekotka drzewna; gady - jaszczurki. Pod ochroną 
gatunkową znajduje się teŜ większość wymienionych ptaków. 
Wyjątki stanowią: grzywacz, sroka, wrona, gawron, kawka. 
Szczegółową listę gatunków zwierząt występujących w 
rezerwacie i jego otoczeniu zamieszczono w pkt. III.5 w dalszej 
części planu. 
 

3. Opis drzewostanów. 
 

3.1. Skład gatunkowy, struktura zapasu i klas wieku . 
 

Opis taksacyjny lasów rezerwatu wykonano w czerwcu 
1999 r. Stanowi on podstawowy załącznik do planu ochrony 
ekosystemów leśnych rezerwatu PUPY. 

Powierzchnia leśna wynosi 54,36 ha i stanowi 93,53% 
powierzchni ogólnej rezerwatu. Ogólny zapas drzewostanów 
wynosi 15630 m3 grubizny brutto. 

Wśród gatunków panujących największą powierzchnię 
(30,41%) i zapas (28,28%) osiągnęła sosna, a wśród gatunków 
rzeczywistych największym zapasem charakteryzuje się świerk - 
39,64%. 

Szczegółowe dane z tego zakresu przedstawiają niŜej 
zamieszczone tab. 3 i 4 oraz ryc. 4 i 5. 

W formie jednostkowej domieszki występują teŜ w 
rezerwacie: klon, jawor, jesion, grab i lipa. 

Przeciętny zapas drzewostanów jest dość wysoki i wynosi 
294,1m3 grubizny brutto. NajwyŜszy zapas wykazują drzewostany z 
panującym dębem - 456,4 m3, najniŜszy drzewostany z panującą 
olszą - 164,5 m3 grubizny brutto. 

Powierzchniowy udział klas wieku jest zróŜnicowany. 
Poszczególne klasy wieku zajmują następującą powierzchnię: I 
klasa - 6,42%; II klasa - 23,86%; III klasa - 42,60%; V klasa - 
7,64%; VI i starsze - 19,48%. 

 
Ryc. 4. Procentowy udział masy i powierzchni wg gatunków 

panujących. 
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Ryc. 5. Procentowy udział masy wg gatunków 
rzeczywistych. 
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3.2. Zbiorowiska naturalne i zast ępcze. 

 
Określenie stopnia naturalności zbiorowisk leśnych 

rezerwatu PUPY jest trudne do jednoznacznego 
zdefiniowania. Zdecydowaną większość lasów rezerwatu 
(60,4%) uznano za naturalne, w tym drzewostany z 
udziałem buka, występującego tu poza granicą swego 
zasięgu. Drzewostany te są złoŜone z miejscowych 
gatunków, zgodnych z siedliskiem, dobrze zachowaną 
strukturą i kompozycją gatunkową. Runo jest dobrze 
wykształcone z wyraźnie zaznaczoną rytmiką sezonową. 
Ślady działalności ludzkiej zaznaczone są w stopniu 
znikomym. 
Pozostałe drzewostany to zbiorowiska zastępcze i 
młodnikowe, z wyraźnymi śladami działalności ludzkiej. 
Skład gatunkowy drzewostanu w stosunku do zbiorowisk 
naturalnych jest zuboŜony, z przewagą brzozy 
brodawkowatej oraz litych sośnin i świerczyn. Zbiorowiska 
te powstały głównie w wyniku rębni zupełnej. 
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Tab. 3. Tabela powierzchniowo-masowa wg typów siedliskowych lasu, klas i podklas wieku oraz gatunków panujących. 
 

Klasy i podklasy wieku 
I II III IV V 

a b a b a b a b a b 
VI VII VIII IX X i wyŜej 

Razem Typ 
siedliskowy 

lasu 

Gatunek 
panujący 

ha / m3 

Udział 
[%] 

BMśw Brzb     
7,20 
2250 

          
7,20 
2250 

13,64 
14,53 

So         
2,75 
1340 

      
2,75 
1340 

5,21 
8,66 LMśw1 

Db           
6,31 
2880 

    
6,31 
2880 

11,96 
18,60 

Razem         
2,75 
1340 

 
6,31 
2880 

    
9,06 
4220 

17,17 
27,26 

Brzb     
2,42 
500 

          
2,42 
500 

4,58 
3,23 LMśw2 

So    
8,25 
1600            

8,25 
1600 

15,63 
10,34 

Razem    
8,25 
1600 

2,42 
500           

10,67 
2100 

20,21 
13,57 

BMw1 So              
4,04 
1320  

4,04 
1320 

7,65 
8,53 

So   
1,12 
160             

1,12 
160 

2,12 
1,03 

Brzb 
0,96 

-  
1,56 
260             

2,52 
260 

4,77 
1,68 

LMw1 

Św  
1,63 

-    
9,25 
3830    

1,31 
580      

11,84 
4260 

22,43 
27,52 

Razem 
0,96 

- 
1,63 

- 
2,68 
420 

  
9,25 
3830 

   
1,31 
580 

     
15,48 
4680 

29,32 
30,23 

Lw2 Św   
0,56 
10 

1,19 
145 

           
1,75 
155 

3,32 
1,00 

Ol1 Ol 
0,82 
15 

    
2,37 
460 

         
3,19 
475 

6,04 
3,07 

Ol2 Ol      
1,40 
280 

         
1,40 
280 

2,65 
1,81 

OGÓŁEM 
1,78 
15 

1,63 
- 

3,24 
430 

9,44 
1745 

9,62 
2750 

13,02 
4570 

  
2,75 
1340 

1,31 
580 

6,31 
2880 

  
4,04 
1320 

 
53,14 
15630 

100,00 
100,00 

% 
3,35 
0,10 

3,07 
- 

6,10 
2,75 

17,76 
11,16 

18,10 
17,59 

24,50 
29,24 

  
5,18 
8,57 

2,46 
3,71 

11,87 
18,43 

  
7,61 
8,45 

 
100,00 
100,00 

- 

So   
1,12 
160 

8,25 
1600 

    
2,75 
1340 

    
4,04 
1320 

 
16,16 
4420 

30,41 
28,28 

Św  
1,63 

- 
0,56 
10 

1,19 
145  

9,25 
3830    

1,31 
580      

13,94 
4565 

26,23 
29,21 

Brzb 
0,96 

-  
1,56 
260  

9,62 
2750           

12,14 
3010 

22,85 
19,26 

Db           
6,31 
2880     

6,31 
2880 

11,87 
18,43 

w tym: 

Ol 
0,82 
15     

3,77 
740          

4,59 
755 

8,64 
4,83 

 
Tab. 4. Tabela masowa według klas i podklas wieku oraz gatunków rzeczywistych. 
 

Klasy i podklasy wieku 
I II III IV V 

a b a b a b a b a b 
VI VII VIII IX X i 

wyŜej 
Razem Gatunek 

panujący 
Zapas w m3 

% 

Św - - 130 760 90 1860 290 270 170 1120 730 - - 775 - 6195 39,64 
So - - 120 920 500 - - - 700 - - 270 - 1110 - 3620 23,16 
Db - - - - - - - - 120 - 1200 - - - 570 1890 12,09 

Brzb - - 135 160 1530 45 - - - - - - - - - 1870 11,96 
Ol - - 65 5 - 390 - - - 600 - - - - - 1060 6,78 
Bk - - - - - - - - - - 670 - - - - 670 4,29 
Oś - - - - 270 - - - - - - - - - - 270 1,73 

Brzom - - 5 - - 50 - - - - - - - - - 55 0,35 
Razem - - 455 1845 2390 2345 290 270 990 1720 2600 270 - 1885 570 15630 100,00 

% - - 2,91 11,80 15,29 15,00 1,85 1,74 6,33 11,00 16,63 1,74 - 12,06 3,65 100,00 - 
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3.3. Podstawowe procesy dynamiczne w 

zbiorowiskach le śnych. 
 

Historia lasów, aktualny skład gatunkowy drzewostanów, 
biodynamiczne tendencje rozwoju niŜszych pięter lasu oraz 
oddziaływania zewnętrzne, były podstawą do wyróŜnienia 
głównych procesów dynamicznych w zbiorowiskach rezerwatu. 
Analiza powyŜszych czynników pozwoliła wyróŜnić w rezerwacie 
trzy podstawowe procesy dynamiczne: fluktuację, regenerację 
(sukcesję regeneracyjną) i sukcesję wtórną. Udział 
powierzchniowy poszczególnych procesów przedstawia się 
następująco: 
  - fluktuacja - 25,06 ha co stanowi 44,04% powierzchni 

zbiorowisk, 
  - regeneracja faza wczesna - 18,51 ha co stanowi 32,53% 

powierzchni zbiorowisk, 
  - regeneracja faza późna - 7,20 ha co stanowi 12,66% 

powierzchni zbiorowisk, 
  - sukcesja wtórna kreatywna w zbiorowiskach leśnych - 

2,37 ha co stanowi 4,17% powierzchni zbiorowisk, 
  - sukcesja wtórna kreatywna w zbiorowiskach nieleśnych - 3,76 ha 

co stanowi 6,60% powierzchni zbiorowisk. 
______________________________________________ 
Ogółem 56,90 ha co stanowi 100,00% powierzchni zbiorowisk 
 

Ryc. 6. Powierzchniowe zróŜnicowanie [%] procesów 
dynamicznych w zbiorowiskach roślinnych rezerwatu PUPY. 

32,53

12,66

4,17
44,04

6,60

Fluktuacja

Regeneracja f. wczesna

Regeneracja f. późna

Sukcesja wtórna kreatywna w
zb. leśnych
Sukcesja wtórna kreatywna w
zb. nieleśnych

 
 

Dominującym procesem dynamicznym w rezerwacie jest 
fluktuacja, wyraŜająca się głównie zastępowaniem osobników 
starszych przez młodsze tego samego gatunku lub gatunków o 
podobnych wymaganiach ekologicznych (Faliński J. B.,1991). Jest to 
proces stabilizujący zbiorowisko i cały układ ekologiczny. W 
warunkach rezerwatu objawia się to zastępowaniem starszych 
osobników dębu i buka młodym pokoleniem nalotów i podrostów tych 
gatunków. W drzewostanach sosnowych i świerkowo-sosnowych 
duŜą ekspansję wykazuje świerk, który eliminuje stopniowo sosnę. 
Świerk i buk to gatunki, których rola będzie wzrastać w rezerwacie i 
jego otoczeniu w przyszłości. Potwierdzeniem tego są dobrze 
wykształcone podrosty i naloty tych gatunków, uzupełnione 
pojedynczą domieszką dębu, klonu, lipy i graba. Sosna nie ma szans 
na odnowienie naturalne. JednakŜe jej udział w budowie 
drzewostanów młodszych klas wieku jest znaczny i z całą pewnością 
gatunek ten utrzyma się w rezerwacie. Najbardziej zagroŜone jest 
zbiorowisko Pinus-Molinia wariant z Ledum palustre. Panująca tu 
wiekowa sosna nie odnawia się naturalnie, a w dolnych piętrach 
dominować zaczyna świerk. Zbiorowisko wyraźnie ewoluuje w 
kierunku borów iglastych podmokłych (Eu-Piceetum). Ze względu na 
niewielką powierzchnię nie jest tu moŜliwe sztuczne odnowienie 
sosny. 

Drugim znaczącym procesem dynamicznym w rezerwacie 
jest regeneracja (sukcesja regeneracyjna), charakteryzująca się 
stopniowym procesem odbudowy struktury i funkcji zbiorowisk, 
które wcześniej uległy zniekształceniu w wyniku działalności 
ludzkiej. Charakter i natęŜenie procesu regeneracji wyraŜono w 
fazach: wczesnej - występującej w zbiorowiskach młodnikowych i 
drągowinach - oraz późnej, obejmującej zbiorowiska 
z drzewostanami dojrzałymi. 

Znaczny areał rezerwatu zdominowany jest przez proces 
sukcesji wtórnej. Zachodzi on zarówno w zbiorowiskach leśnych jak i 
nie leśnych. W warunkach rezerwatu proces ten przybiera postać 
sukcesji wtórnej kreatywnej (tworzącej). Wydaje się, Ŝe w wyniku 
odwodnienia, zmiany w siedliskach są nieodwracalne i prowadzą do 

powstania nowych, odmiennych od występujących tu uprzednio 
olsów i śródleśnych bagien. Prawdopodobnie część osuszonych 
olsów i bagien występujących na płytkich glebach torfowo-
murszowych, będzie ewoluować w kierunku grądów niskich i 
podmokłych borów iglastych, a część związana z glebami o większej 
miąŜszości poziomów organicznych w kierunku świerczyn 
bagiennych. 

 
3.4. Fazy rozwojowe drzewostanów. 
 
Na podstawie najwaŜniejszych cech taksacyjnych 

drzewostanu jak: skład gatunkowy, wiek, zwarcie, zadrzewienie, 
wysokość i stopień pokrycia przez odnowienie naturalne 
wyróŜniono w rezerwacie następujące fazy rozwojowe 
drzewostanów (wg Leibundtguta w modyfikacji Czerwińskiego): 
  - faza młodociana  - 3,41 ha t.j.    6,42% pow. leśnej 
  - faza młodnikowa  - 0,56 ha  t.j.    1,06% pow. leśnej 
  - faza drągowiny - 12,12 ha  t.j. 22,80% pow. leśnej 
  - faza optymalna wczesna - 11,02 ha t.j. 20,74% pow. leśnej 
  - faza optymalna późna  - 26,03 ha t.j. 48,98% pow. leśnej 
______________________________________________ 
Ogółem     - 53,14 ha  t.j.  100,00% pow. leśnej 
 

W rezerwacie wyraźnie dominują drzewostany w fazie 
optymalnej późnej (26,03 ha), obejmujące naturalne lub 
półnaturalne fitocenozy ze starodrzewami sosnowo-świerkowymi 
i dębowo-bukowo-świerkowymi. Są to średnio zwarte 
drzewostany V i starszych klas wieku, z dominacją świerka i 
sosny. Zasobność drzewostanów jest wysoka, a przyrost 
miąŜszości znacznie przewyŜsza ubytki. Pierśnica i wysokość 
drzew niejednokrotnie zbliŜona jest do wymiarów drzew 
pomnikowych. śywotność drzew na ogół dobra, nie mniej jednak 
występują pojedyncze osobniki zahubione (Bk, So, Ol, Brz) oraz 
atakowane przez kornika (Św). Pewien niepokój budzi teŜ, 
mające aktualnie marginalny charakter, usychanie koron dębu. 
Praprzyczyną tego zjawiska moŜe być zmiana warunków 
wilgotnościowych (obniŜenie poziomu wód gruntowych), co 
prowadzi do zaburzeń w procesach fizjologicznych drzew 
i opanowania ich przez patogeny grzybowe oraz szkodniki 
wtórne. 
Drzewostany z dominującą fazą rozwojową optymalną wczesną 
zajmują 11,02 ha. Grupują fitocenozy naturalne i półnaturalne 
złoŜone z drzewostanów dojrzałych, najczęściej III-IV klasy wieku 
o stopniu pokrycia 0,8-1,0. śywotność drzew jest dobra i nie 
budzi zastrzeŜeń. W składzie gatunkowym dominują: świerk, 
sosna, brzoza i olsza. Przeciętny przyrost miąŜszości 
zdecydowanie przewyŜsza ubytki. W fazie tej panują optymalne 
warunki do przyrostu wysokości. 

Faza drągowiny grupuje drzewostany II klasy wieku, na 
powierzchni 12,12 ha. Fazę tę charakteryzuje pełnia przyrostu. W 
drągowinach gatunkami panującymi są: sosna, świerk i brzoza 
brodawkowata. Przeciętna pierśnica waha się od 10-22 cm. 
śywotność drzew jest dobra, mimo to świerk i sosna w duŜym 
stopniu wykazują ślady po spałowaniu. Runo słabo wykształcone, 
zuboŜone, miejscami pokrywa martwa. 

Fazy młodnikowa i młodociana zajmują łącznie zaledwie 
3,97 ha powierzchni rezerwatu. Obejmują sztuczne nasadzenia o 
niewielkim stopniu pokrycia, będące pod silną presją zwierzyny 
płowej. Odnowienie tych powierzchni jest równieŜ uciąŜliwe z 
powodu nieustabilizowanych stosunków wodnych. 

Powierzchniowe zróŜnicowanie faz rozwojowych 
drzewostanów rezerwatu PUPY przedstawia ryc. 7. 
 

Ryc. 7. Powierzchniowe zróŜnicowanie [%] faz rozwojowych 
drzewostanów rezerwatu PUPY. 

6,42 1,06

22,8

20,74

48,98

Faza m łodociana

Faza m łodn ikow a

Faza drągow iny

Faza op tym alna  wczes na
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4. Wskazania ochronne. 

 
4.1. Ochrona drzewostanów. 

 
4.1.1. Lasotwórcza rola drzew i krzewów. 

 
Mimo niewielkiej powierzchni na terenie rezerwatu występuje 13 

gatunków drzew i 7 gatunków krzewów. Zarówno drzewa jak i krzewy, 
z punktu widzenia wskazań gospodarczo-ochronnych, naleŜą do 
gatunków popieranych i tolerowanych. Brak jest gatunków 
niepoŜądanych.  
 

Do gatunków popieranych (specjalnej troski) naleŜą: 
  - świerk pospolity 
  - sosna zwyczajna 
  - olsza czarna 
  - dąb szypułkowy 
  - buk zwyczajny 
  - grab pospolity 
  - lipa drobnolistna 
  - klon zwyczajny 
  - jesion wyniosły 
  - brzoza brodawkowata 
  - brzoza omszona 
  - leszczyna 
  - jarzębina 
  - trzmielina brodawkowata 

Gatunki tolerowane to: 
  - jawor 
  - topola osika 
  - kruszyna 
  - bez czarny 
  - wierzba szara 

PowyŜsza lista ma wymiar wyłącznie teoretyczny i powinna 
słuŜyć do modyfikowania składu gatunkowego drzewostanów. 
Aktualnie, gdy w drzewostanach rezerwatu dominują procesy 
dynamiczne: fluktuacja i sukcesja, za gatunki niepoŜądane 
uwaŜać naleŜy jedynie gatunki obcego pochodzenia. 

Za gatunki niepoŜądane w warstwie runa naleŜy uwaŜać te 
gatunki, które tworzą zwarte darnie, np. trzcinnik leśny, śmiałek 
darniowy lub gatunki tworzące pokrywy zdziczałe jak malina, 
pokrzywa. Rośliny te występując w nadmiarze skutecznie hamują 
odnawianie głównych gatunków lasotwórczych. 
 

4.1.2. Zabiegi piel ęgnacyjno-ochronne oraz wytyczne 
odno śnie przebudowy drzewostanów. 
 

4.1.2.1. Pielęgnacja drzewostanów. 
 

Podstawowe kierunki ochrony rezerwatu zostały omówione w 
rozdziale 5 - „Zasady ochrony rezerwatu”. Szczegółowe 
wskazania ochronne, w odniesieniu do poszczególnych wyłączeń 
lub ich części, zamieszczono w opisach taksacyjnych oraz w 
części II elaboratu „Szczegółowy plan zabiegów pielęgnacyjno-
ochronnych”. 

Stan zachowania zbiorowisk roślinnych rezerwatu jest dobry i 
nie wymaga radykalnych rozwiązań gospodarczych i ochronnych. 
Nie stwierdzono tu masowego obumierania drzew. ZagroŜenia ze 
strony świata owadów i grzybów są niewielkie i przy odpowiedniej 
kontroli stanu sanitarnego wystąpienie gradacji jest praktycznie 
wykluczone. 

Podstawowymi zabiegami zaprojektowanymi w rezerwacie 
PUPY są róŜne postacie trzebieŜy. 

Zadania stawiane przed zabiegami trzebieŜowymi w lasach 
rezerwatowych są inne niŜ w lasach gospodarczych, gdzie 
podstawowym kryterium jest osiągnięcie maksymalnego przyrostu 
pełnowartościowego drewna. Podstawowym celem trzebieŜy w 
rezerwacie PUPY jest wspomaganie naturalnych procesów 
ekologicznych w kształtowaniu i regeneracji leśnych zbiorowisk 
roślinnych. Są to więc zabiegi pielęgnacyjne zdąŜające w kierunku 
unaturalnienia lasów zniekształconych przez wieloletnią gospodarkę 
leśną, od regulacji składu gatunkowego w powiązaniu z typem 
zbiorowiska, poprzez kształtowanie struktury piętrowej lasu, do 
przygotowania zbiorowiska leśnego i samego drzewostanu do 
pomyślnego przebiegu naturalnych procesów odnowieniowych. 

W celu ułatwienia określenia rodzaju zadań i celów 
stawianych przed zabiegami pielęgnacyjnymi w drzewostanach 
wyróŜniono, na potrzeby planu, następujące zabiegi: 
  - trzebieŜe 
  - trzebieŜe pilne 
  - trzebieŜe w przegęszczeniach 
  - trzebieŜe sanitarne 
  - trzebieŜe stabilizacyjne 
 

Wskazówkę TRZEBIEśE proponuje się w drzewostanach bez 
zaniedbań pielęgnacyjnych, o stopniu zadrzewienia 0,8 i wyŜej, 
bez większych przerzedzeń i luk, o dość równomiernym 
zadrzewieniu i zwarciu. W drzewostanach młodszych klas wieku 
są to czynności o charakterze trzebieŜy wczesnych, gdzie 
głównym celem jest regulacja składu gatunkowego. W 
drzewostanach średnich klas wieku dominować tu będą 
czynności z zakresu kształtowania struktury pionowej zbiorowiska 
i przygotowanie drzewostanu do obsiewu naturalnego. TrzebieŜ 
w tego typu drzewostanach przypomina zasady tzw. „trzebieŜy 
porębowej”, której celem jest uzyskanie urozmaiconej struktury 
pionowej drzewostanu. 

TRZEBIEśE PILNE projektowano w drzewostanach 
zaniedbanych pielęgnacyjnie, głównie w silnie zwartych 
drągowinach sosnowych naraŜonych na okiść oraz w wybujałych 
świerczynach. TrzebieŜe pilne dotyczą głównie zabiegów o 
charakterze trzebieŜy wczesnych i naleŜy wykonać je w pierwszej 
kolejności. 

TRZEBIEśE W PRZEGĘSZCZENIACH zaprojektowano 
głównie w drzewostanach o nierównomiernym zwarciu, o 
zadrzewieniu poniŜej 0,8. Zabieg ten dotyczy nie całej 
powierzchni wydzielenia lecz tylko przegęszczonych fragmentów 
drzewostanu. 

TRZEBIEśE SANITARNE zaprojektowano w drzewostanach 
starszych klas wieku atakowanych przez szkodniki owadzie i grzyby 
pasoŜytnicze oraz uszkodzonych przez zwierzynę (dawne ślady 
spałowania). Zalecany jest tu ciągły monitoring stanu sanitarnego 
lasu. TrzebieŜe sanitarne nie oznaczają bezkrytycznego usuwania z 
drzewostanów drzew martwych, posuszu jałowego i leŜaniny, które 
są nieodłącznym elementem lasów naturalnych. 

TRZEBIEśE STABILIZACYJNE mają na celu stabilizację 
środowiska leśnego i przygotowanie drzewostanu do obsiewu i 
inicjacji odnowienie naturalnego. Zaprojektowano je w 
drzewostanach z dominującym procesem dynamicznym - 
fluktuacją. WaŜnym celem trzebieŜy stabilizacyjnej jest stopniowe 
odsłanianie nalotów i podrostów. Zabiegi te naleŜy prowadzić 
ostroŜnie, tak aby nie dopuścić do nadmiernego prześwietlania 
drzewostanu i zmian w roślinności dna lasu. W uzasadnionych 
wypadkach, w latach dobrego urodzaju, wskazane jest ręczne 
przygotowanie gleby pod obsiew naturalny. 

Plan ochrony rezerwatu PUPY nie określa masy przeznaczonej 
do pozyskania w trakcie trzebieŜy. Intensywność zabiegów musi 
wynikać z osiągnięcia zamierzonych celów i znana będzie dopiero w 
momencie jej wykonywania. Podobnie naleŜy traktować zalecane w 
planie formy trzebieŜy. Zakres projektowanych trzebieŜy w ujęciu 
powierzchniowym przedstawia poniŜsze zestawienie:  
 

TrzebieŜe w ha Okres 
obowiązywania 

planu TrzebieŜe TrzebieŜe 
pilne 

TrzebieŜe w 
przegęszczeniach 

TrzebieŜe 
sanitarne 

TrzebieŜe 
stabilizacyjne 

I 10-lecie lata 
1999-2008 

2,42 19,32 2,37 25,06 - 

II 10-lecie lata 
2009-2018 10,56 - - 11,18 23,66 

Ogółem I-II  
10-lecie lata 
1999-2018 

12,98 19,32 2,37 36,24 23,66 

 
4.1.2.2. Pielęgnacja upraw i młodników. 
 
Zaprojektowane w rezerwacie PUPY prace 

pielęgnacyjne, w okresie uprawy, obejmują prowadzenie 
czyszczeń wczesnych na powierzchni 2,59 ha. Do 
podstawowych czynności wykonywanych w ramach 
czyszczeń naleŜą: 
  - usuwanie lub hamowanie wzrostu zbędnych domieszek, 
  - łagodzenie róŜnic wysokości drzewek na styku granic 

grup lub kęp odnowienia, 
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  - usuwanie drzewek chorych i obumierających oraz 
wadliwych przerostów, 

  - przerzedzanie przegęszczonych partii samosiewów. 
 
Przy regulacji składu gatunkowego upraw i odnowień 

podokapowych naleŜy uwzględnić składy gatunkowe 
upraw odpowiadające określonym zbiorowiskom 
roślinnym. Czyszczenie wczesne planuje się wykonać w I 
10-leciu obowiązywania planu. 

W ramach pielęgnacji młodników zaprojektowano 
czyszczenia późne na ogólnej powierzchni 2,59 ha. 
Zabieg ten planuje się wykonać w II 10-leciu 
obowiązywania planu. Czyszczenia późne naleŜy 
prowadzić pod kątem ochrony gatunków głównych 
(zwłaszcza sosny i dębu), pozostawiając wszelkie 
domieszki, zwłaszcza gatunków liściastych. Czynności te 
naleŜy realizować przez hamowanie wzrostu 
niepoŜądanych drzewek (ogławianie). Nie naleŜy wycinać 
zbędnych egzemplarzy, bo moŜe to doprowadzić do 
wtórnego zachwaszczenia gleby. 
 

4.1.2.3. Uzupełnienia, dolesianie luk i przerzedze ń. 
 

Czynności związane z wprowadzaniem nowych 
sadzonek w uprawach i młodnikach do 20 lat zaliczono do 
uzupełnień. Powierzchnia zabiegów ujęta w opisach 
taksacyjnych i w planie szczegółowym dotyczy powierzchni 
zredukowanej. NaleŜy pamiętać o szansie uzupełnienia 
upraw i młodników o gatunki właściwe dla określonych typów 
zbiorowisk. Uzupełnienia zaprojektowane na I 10-lecie w 
rozmiarze powierzchniowym - 0,84 ha. 

Dolesienie luk i przerzedzeń to podstawowe zabiegi 
zmierzające do odtworzenia i renaturalizacji 
drzewostanów. Do dolesień naleŜy przeznaczyć luki o 
powierzchni większej od 5 arów. Luki mniejsze, zwłaszcza 
pokryte samosiewem gatunków lekkonasiennych naleŜy 
pozostawić bez dolesień. Dolesienia luk i przerzedzeń są 
okazją do wprowadzenia do drzewostanów gatunków 
głównych, pozostających w niedoborze, zwłaszcza w 
zuboŜałych formach grądu. Zabiegi te zaplanowano w 
rezerwacie na ogólnej powierzchni zredukowanej - 
2,16 ha, w tym podsadzenie w przerzedzeniach 1,53 ha, 
dolesienia luk 0,63 ha. 

Zbiorowiska o nieustabilizowanych stosunkach 
wodnych oraz zbiorowiska nieleśne, określone w 
ewidencji gruntów jako bagna, pozostawiono bez 
zabiegów gospodarczych. 

Plan ochrony nie przewiduje przebudowy 
drzewostanów przy pomocy rębni. W praktyce mogą 
jednak zaistnieć niespodziewane zdarzenia losowe o 
charakterze klęsk Ŝywiołowych. W takich wypadkach 
moŜe być konieczne odnowienie lasu na powierzchniach 
otwartych. W takich okolicznościach naleŜy przyjąć 
następujące składy gatunkowe odnowień: 
 
Zespół       Skład gatunkowy upraw 
  - Tilio-Carpinetum typicum Db 30-40%; Kl 20-30%; Lp 20-

30%; Św do 20%; Gb, Brz, Oś 
do 10% z samosiewu 

  - Tilio-Carpinetum calamagrostietosum  Św 50-60%; Db 20-
30%; Bk 10-20%; Kl, Lp, do 
10%; Oś, Gb, Brz do 10% 

  - Querco-Piceetum  Św 40-60%; Db 30-50%; Ol, 
Brz, Oś, Gb do 10% z 
samosiewu 

  - Eu-Piceetum  Św 50-70%; So 30-40%; Brz, 
Ol, do 20% z samosiewu 

  - Molinio-Pinetum So 80-90%;Św, Brz 10-20% z 
samosiewu 

  - Sphagno squarrosi-Alnetum  Ol 80-90%; Jś, Św do 10%; 
Brz om do 10% z samosiewu 

 
Szczegółowy plan zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych 

zamieszczono w pkt. II niniejszego opracowania. 
 

4.2. Ochrona zbiorowisk niele śnych. 
 
Znaczną powierzchnię w rezerwacie zajmują 

zbiorowiska turzycowo-trawiaste z klas: Molinio-
Arrhenatherethea, Phragmitetea i Alnetea glutinosae. 
Zajmują one gleby torfowo-murszowe, torfowo-glejowe i 
murszowate w których wyraźnie zaznacza się proces 
odwodnienia. Na ich obrzeŜach zachodzi dynamiczny 
proces sukcesji wtórnej kreatywnej. Zbiorowiska te naleŜy 
pozostawić bez zabiegów gospodarczych jako bazę 
pokarmową i ostoję dla zwierząt. 

Głównym zadaniem ochronnym jest tu niedopuszczenie 
do dalszego naruszania stosunków wodnych.  
 

4.3. Ochrona fauny. 
 

Rezerwat został powołany w celu ochrony starodrzewi 
sosnowo-świerkowo-bukowo-dębowych oraz olchowych, 
budujących drzewostany zbiorowisk z klas: Querco-
Fagetea, Vaccinio-Piceetea i Alnetea glutinosae. Jest on 
jednak takŜe ostoją i miejscem bytowania wielu 
przedstawicieli krajowej fauny. Jej ochrona wiąŜe się z 
szeroko rozumianą stabilizacją wszystkich biocenoz 
rezerwatu. Ze względu na utrzymanie pełnej 
róŜnorodności fauny szczególnie waŜne jest: 
  - wykonanie w miarę pełnej inwentaryzacji gatunków 

będących przedmiotem szczególnej ochrony, 
  - wzbogacenie nisz ekologicznych, w tym szczególna 

ochrona starych dziuplastych dębów i drzew 
murszastych na obszarze całego rezerwatu, 

  - ograniczenie penetracji rezerwatu do ściśle 
wyznaczonych tras i zachowanie ciszy, 

  - przestrzeganie zakazów zawartych w akcie prawnym 
powołującym rezerwat. 

 
4.4. Ochrona przed czynnikami abiotycznymi i 

biotycznymi. 
 

Bliskość jezior, duŜej miejscowości turystycznej Spychowo 
oraz bezpośrednie sąsiedztwo z szosą Spychowo - Rozogi 
sprawiają, Ŝe rezerwat PUPY jest silnie zagroŜony ze strony 
czynników antropogenicznych. Stosunkowo łatwy dostęp do 
lasów rezerwatu (szosa i drogi leśne) sprzyja jego penetracji 
przez liczne rzesze turystów i zbieraczy owoców runa leśnego. 
Mimo korzystnego układu siedlisk, część drzewostanów, 
zwłaszcza drągowin sosnowych i świerkowo-sosnowych, 
naraŜona jest na poŜary. Ochronę przeciwpoŜarową naleŜy 
realizować poprzez zespóŁ czynności przewidzianych dla lasów 
gospodarczych. 

Innym powaŜnym zagroŜeniem antropogenicznym jest 
zakłócenie stosunków wodnych. Dotyczy to głównie południowej 
części rezerwatu (oddz. 211), sąsiadującej od wschodu z łąkami, 
które przecina sieć rowów melioracyjnych. Odwodnienie 
uruchomiło postępujące procesy regeneracji zarówno fitocenoz 
bagiennych, jak i przyległych do nich siedlisk wilgotnych. W 
miejscowych warunkach są to procesy nieodwracalne, znacznie 
modyfikujące układy ekologiczne rezerwatu. Większość rowów jest 
obecnie niedroŜna i zarośnięta. Silnie podtopiony jest natomiast 
rów biegnący wzdłuŜ wyłączenia 211b, który powoduje okresowe 
zabagnianie terenu. 

ObniŜenie poziomu wód gruntowych (podobnie jak 
podtapianie) moŜe spowodować wzmoŜenie wydzielania posuszu 
w drzewostanach. W rezerwacie stwierdzono pojedyncze 
i grupowe usychanie konarów dęba, co prawdopodobnie 
związane jest z zakłóceniem stosunków wodnych. Nie 
stwierdzono zagroŜeń ze strony przemysłowych zanieczyszczeń 
powietrza. 
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W trakcie prac terenowych stwierdzono jednostkowe 
występowanie zagroŜeń ze strony owadów i grzybów pasoŜytniczych, 
objawiające się występowaniem kornika i hub. 

Nie stwierdzono naruszenia granic rezerwatu. Są one 
wyraźnie widoczne w terenie. W naroŜnikach ustawione są 
tablice informacyjne.  

Eliminacja w/w zagroŜeń powinna zmierzać do: 
  - ukierunkowania penetracji rezerwatu do określonych tras i 

ścieŜek, 
  - zamknięcia dla ruchu kołowego dróg leśnych biegnących 

wzdłuŜ granic rezerwatu, 
  - kontrola stanu sanitarnego lasu, 
  - stabilizacji stosunków wodnych - utrzymanie odpowiedniego 

lustra wody w rowach, 
  - ochrony granic i tablic informacyjnych, 
  - ochrony bioróŜnorodności zoocenoz, w tym ochrony owadów 

drapieŜnych, mrowisk, ptaków itp.  
 

5. Zasady ochrony rezerwatu. 
 
5.1. Ogólne zasady ochrony. 
 
Rezerwat PUPY jest jednym z cenniejszych obiektów 

przyrodniczych Puszczy Piskiej, ze względu na duŜą róŜnorodność 
zbiorowisk leśnych z dobrze zachowanymi starodrzewami. 
Zbiorowiska leśne w większości są naturalne lub zbliŜone do 
naturalnych. Wśród nich znaczny odsetek powierzchni stanowią 
siedliska wilgotne i bagienne oraz śródleśne bagna. W związku z 
tym, podstawowym zadaniem z zakresu ochrony rezerwatu jest 
niedopuszczenie do dalszego zakłócania stosunków wodnych.  

Innym problemem ochrony jest penetracja rezerwatu przez 
turystów i amatorów owoców runa leśnego, co sprzyja zagroŜeniu 
poŜarowemu. Penetrację naleŜy ograniczyć poprzez zamknięcie 
dróg dojazdowych (szlabany) oraz utworzenie ścieŜki 
dydaktycznej. 

Podczas prac terenowych stwierdzono występowanie zagroŜeń 
ze strony patogenów owadzich i grzybów pasoŜytniczych. Zjawisko to 
w chwili obecnej występuje w małej skali. Nie mniej jednak nakłada to 
na gospodarzy rezerwatu obowiązek szczególnie skrupulatnych 
poszukiwań, w odpowiednim terminie, owadów, larw, poczwarek, 
owocników grzybów, „trocinek”, i.t.p. Przeprowadzenie tych 
czynności szczegółowo normuje instrukcja ochrony lasu. 
 

5.2. Zasady piel ęgnacji i ochrony zbiorowisk ro ślinnych. 
 

Ogólne zasady przyjęte w niniejszym planie dla ochrony 
zbiorowisk roślinnych zostały przedstawione w pkt 5.1. Zasady 
szczegółowe wynikają z faz rozwojowych drzewostanu, procesu 
dynamicznego, jaki w nim przebiega oraz ze składu gatunkowego 
w poszczególnych wyłączeniach. Zostały one podane hasłowo w 
opisach taksacyjnych i bardziej szczegółowo w rozdziale 4. Z 
uwagi na dobrą kondycję drzewostanów zaprojektowano je w 
ograniczonym zakresie. Ogółem zaprojektowano (w I 10-leciu):  
  - dolesienia luk i przerzedzeń - pow. 2,16 ha, 
  - czyszczenia wczesne i późne - pow. 2,59 ha, 
  - uzupełnienia - pow. 0,84 ha, 
  - trzebieŜe - pow. 49,17 ha. 

 
Szczegółowy plan zabiegów gospodarczo-ochronnych stanowi 

odrębny załącznik do niniejszego operatu. W poszczególnych 
pododdziałach opisów taksacyjnych podane są główne kierunki 
działań ochronnych. Plan ochrony, który opracowany jest na 20 lat 
nie moŜe podać zakresu czynności bardzo szczegółowych. 
Zmieniające się warunki przyrodnicze i społeczne nie pozwalają na 
takie zalecenia. 

Jedynym kompetentnym realizatorem powyŜej 
sformułowanych wskazań jest miejscowy leśniczy przy udziale 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. 
 

5.3. Udost ępnienie rezerwatu do zwiedzania i badania 
naukowe. 

 
Rezerwat połoŜony jest w niewielkiej odległości od atrakcyjnych 

miejscowości turystycznych, głównie Spychowa, Faryn, Rozóg. 
Licznie przybywająca tu młodzieŜ winna wykorzystać ten obiekt w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych, ekologicznych a nawet 
geograficznych. W tym celu naleŜy przeprowadzić w rezerwacie 
ścieŜkę dydaktyczną, wyznaczającą właściwe trasy przemarszu i 

przystanki z odpowiednimi planszami informacyjnymi. 
Zaprojektowano cztery przystanki. Pierwszy, w północno-wschodniej 
części rezerwatu. Istniejącą tu planszę naleŜy uzupełnić o opis 
dominujących zbiorowisk, typów siedliskowych lasu i podtypów gleb. 
Przystanek drugi zlokalizowano w północno-zachodniej części 
oddziału 184. NaleŜy tu wykonać planszę z ogólnymi informacjami na 
temat zbiorowisk grądowych, specyficznych „kręgów” buka. 
Przystanek trzeci zaprojektowano w południowej części oddziału 184. 
Na planszy naleŜy opisać charakterystykę grądu wraz z okazami 
drzew pomnikowych oraz krótką charakterystykę olsu typowego, 
leŜącego w oddziale 211. Przystanek czwarty zaproponowano w 
południowo-zachodniej części oddziału 211. NaleŜy tu oznakować 
ścieŜkę przechodzącą od linii oddziałowej (211/212) do skraju olsu. 
Na planszy naleŜy podać informacje dotyczące zbiorowisk siedlisk 
wilgotnych i okazów drzew pomnikowych. 

Projekt ścieŜki dydaktycznej przedstawia „Mapa 
zagospodarowania turystycznego i osobliwości przyrodniczych” 
(w załączeniu). 

Wydaje się, Ŝe dydaktyka powinna być główną funkcją 
społeczną rezerwatu. Dla badań naukowych z zakresu botaniki i 
fitosocjologii nie stanowi on zbyt interesującego obiektu. 
Ewentualnie moŜna by prowadzić badanie nad 
rozprzestrzenianiem się buka w rezerwacie i jego bezpośrednim 
sąsiedztwie. Ciekawie mogą teŜ wyglądać obserwacje nad 
drobnymi ssakami, tu bowiem spotykają się zasięgi populacji 
zachodnich i wschodnich tych zwierząt. Rezerwat powinien teŜ 
zostać wykorzystany do badań dotyczących obumierania 
konarów dębu. 

Teren rezerwatu moŜe stać się wartościowym poligonem do 
badań nad przebiegiem sukcesji wtórnej kreatywnej na 
siedliskach bagiennych. Szczególnie interesujące jest pojawienie 
się lub brak nalotów i podrostów jesionowych. Obserwacje te 
pozwolą podjąć decyzję o ich ewentualnym wprowadzeniu do 
fitocenoz. NaleŜałoby teŜ załoŜyć powierzchnie obserwacyjne 
nad ewolucją zbiorowisk wilgotnych.  
 

6. Metodyka i zakres prac. 
 

Plan ochrony ekosystemów leśnych rezerwatu 
przyrody PUPY wykonano na zlecenie Nadleśnictwa 
Spychowo - Umowa Nr 1/12/98 z dnia 01.12.1998 r. 
Zakres prac wynikał z warunków przedstawionych 
autorowi planu przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody. Merytoryczną podstawą wykonania planu były 
następujące dokumenty: 
  - wytyczne sporządzania planów ochrony rezerwatów 

przyrody, zatwierdzone do uŜytku słuŜbowego przez 
Głównego Konserwatora Przyrody. MOŚZNiL. 
Departament Ochrony Przyrody. Warszawa 1997, 

  - wytyczne wykonywania zabiegów ochronnych w 
róŜnych typach rezerwatów przyrody, zatwierdzone do 
uŜytku słuŜbowego przez Głównego Konserwatora 
Przyrody. MOŚZNiL. Departament Ochrony Przyrody. 
Warszawa 1997, 

  - ustalenia robocze pomiędzy autorem planu i 
Zleceniodawcą. 
W trakcie prac nad planem wykorzystano dostępne 

opracowania naukowe, publikacje oraz operaty 
urządzeniowe, między innymi: 
  - plany urządzania lasów Nadleśnictwa Spychowo, 
  - operat glebowo-siedliskowy Nadleśnictwa Spychowo, 
  - mapy gospodarcze Nadleśnictwa Spychowo w skali 

1:5.000, 
  - mapy glebowo-siedliskowe obrębu Spychowo w skali 

1:5.000, 
  - mapy przeglądowe Nadleśnictwa Spychowo w skali 

1:25.000, 
  - mapy topograficzne (Ark. 233.24 - Faryny) w skali 

1:25.000. 
W szerokim zakresie korzystano z rozwiązań 

metodycznych zawartych w „Instrukcji Urządzania Lasu”, 
Warszawa 1994 r., oraz „Zasad kartowania siedlisk 
leśnych”, Warszawa 1994 r. W planie ochrony przyjęto 
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skróty i symbolikę jak w pracach urządzeniowych lasów 
gospodarczych. 

 
Podkłady kartograficzne.  
Jako podkłady kartograficzne wykorzystano wyrysy 

z aktualnych map gospodarczych Nadleśnictwa 
Spychowo, wykonane przez Biuro Urządzania Lasu i 
Geodezji Leśnej w Olsztynie. 
 

Inwentaryzacja drzewostanów.  
Inwentaryzację drzewostanów wykonano wg stanu na 

01.01.1999 r. Zapas drzewostanów określono za pomocą 
powierzchni relaskopowych (w drzewostanach III i 
starszych klas wieku) oraz za pomocą tabel zasobności 
drzewostanów w układzie Larentowicza - 1973 r. 
(drzewostany I i II klasy wieku). Na gruncie określono dla 
kaŜdego wyłączenia, oprócz tradycyjnego opisu 
taksacyjnego, następujące elementy: 
  - wariant uwilgotnienia siedlisk, 
  - formę fitocenozy, 
  - fazę rozwojową, 
  - proces dynamiczny, 
  - typ zbiorowiska (stopień naturalności), 
  - zespół, 
  - cel ochrony. 
 

Warianty uwilgotnienia siedlisk przyjęto wg „Zasad 
kartowania siedlisk leśnych”, Mąkosa K. i inni (1994). 
Formę fitocenozy przyjęto z publikacji Czerwińskiego 
(1995). Fazy rozwojowe drzewostanów opisano w oparciu 
o zmodyfikowaną klasyfikację Leibundguta H. (1959). 
Podstawą opracowania dynamiki roślinności były prace 
Falińskiego J. B. (1991). Charakterystykę i nazewnictwo 
zbiorowisk roślinnych naturalnych oparto o publikacje 
Matuszkiewicza W. (1981), a zastępczych o prace 
Czerwińskiego A. (1978, 1995). 

Zasady ochrony ekosystemów leśnych formułowano 
zgodnie z przedmiotem i celem ochrony - uwzględniając 
wyniki badań naukowych prowadzonych w lasach 
rezerwatowych (Sokołowski A. W., 1995). 

Opis i kartowanie zbiorowisk roślinnych wykonano w 
oparciu o serię zdjęć fitosocjologicznych wykonanych 
wiosną i latem 1999 roku. Zdjęcia fitosocjologiczne 
zgrupowano w tabele i zamieszczono w III części planu 
jako materiały dokumentacyjne. Po analizie zebranych 
materiałów dokonano weryfikacji zasięgów wyróŜnionych 
syntaksonów roślinnych. 

W ramach prac gleboznawczych wykonano opis gleb i 
mapę glebową rezerwatu, w oparciu o prace glebowo-
siedliskowe wykonywane dla Nadleśnictwa Spychowo 
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w 
Białymstoku. Opis odkrywek glebowych i wierceń 
zasięgowych zamieszczono w części dokumentacyjnej 
planu. Lokalizację punktów badań terenowych 
zamieszczono na mapie gleb. Prace glebowe opracowano 
według nowej systematyki gleb Polski (PTG, 1989). 

Dokumentację kartograficzną stanowią następujące 
mapy w skali 1:5000: 
  - mapa przeglądowa drzewostanów, 
  - mapa procesów dynamicznych, 
  - mapa faz rozwojowych drzewostanów, 
  - mapa zbiorowisk roślinnych, 
  - mapa gleb i siedlisk, 
  - mapa zagospodarowania turystycznego i osobliwości 

przyrodniczych. 

Plan ochrony ekosystemów leśnych zgrupowano w 
jednym tomie i wykonano w trzech egzemplarzach. Plan 
składa się z czterech części. Są to: 
  - opis ogólny obecnego stanu lasów wraz z zasadami 

ochrony rezerwatu, 
  - szczegółowy plan zabiegów konserwatorskich, 
  - część dokumentacyjna wraz z mapami i dokumentacją 

fotograficzną, 
  - karty ewidencji drzewostanów. 
 

W trakcie wykonywania prac terenowych i 
kameralnych autor opracowania pozostawał w 
bezpośrednim kontakcie z administracją Nadleśnictwa 
Spychowo. Po sporządzeniu dokumentacji terenowej i 
sprecyzowaniu wskazań gospodarczo-ochronnych, były 
one przedmiotem odrębnych konsultacji z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody w Olsztynie. 
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II. SZCZEGÓŁOWY PLAN ZABIEGÓW PIEL ĘGNACYJNO-OCHRONNYCH 
 

PLAN 
Pow. w ha Lokalizacja 

Skrócony opis fitocenozy. 
Faza rozwojowa 

Proces dynamiczny. manip. zred. 
Opis czynności 

WYKONANIE 

1 2 3 4 5 6 
I - 10-lecie 

184 b 
7Brzb 1Św 47 l. 2Św 37 l. 

Optymalna wczesna 
Regeneracja faza wczesna 

2,42 
 

2,42 

 
 

0,48 

Tb pod kątem regulacji składu gat. na korzyść 
Db, So. 

Podsadzenia przerzedzeń Db, Kl, Lp. 
 

184 c 

5So 1Św 1Db 85 l. 1Db 1Bk 105 l. 
1Św 37 l. 

Optymalna późna 
Fluktuacja 

2,75  Tb sanitarna  

184 d 
5So 4Św 1Brzb 30 l. 

Drągowina 
Regeneracja faza wczesna 

1,12 
 

1,12 

 
 

0,22 

Tb pilna pod kątem regulacji składu gat. i 
zwarcia 

Podsadzenia przerzedzeń Db 
 

184 f 
7So 1Brzb 1Św 35 l. 1Św 78 l. 

Drągowina 
Regeneracja faza wczesna 

5,39 
 

5,39 

 
 

0,54 

Tb pilna pod kątem regulacji składu gat. i 
zwarcia 

Podsadzenia przerzedzeń Db, Kl, Lp 
 

184 g 
5Brzb 3Św 2So 8 l. 

Młodociana 
Regeneracja faza wczesna 

0,96 
0,96 

 
0,35 

CW 
Uzupełnienia Db, Św  

184 h 
5So 2Św 1Brzb 35 l. 2Św 27 l. 

Drągowina 
Regeneracja faza wczesna 

2,86 
 

2,86 

 
 

0,29 

Tb pilna pod kątem regulacji składu gat. i 
zwarcia 

Podsadzenia przerzedzeń Db, Kl, Lp 
 

184 i 

5Brzb 2So 1Oś 47 l. 1Św 57 l. 1Św 
37 l. 

Optymalna wczesna 
Regeneracja faza późna 

7,20  Tb pilna pod kątem regulacji składu gat. i 
zwarcia  

184 k 

4Db 2Bk 2Św 105 l. 1Św 68 l. 1So 
138 l. 

Optymalna późna 
Fluktuacja 

6,31 
6,31 

 
0,33 

Tb sanitarna 
Dolesienia luk Db, Św  

211 b 
7Ol 2Brzom 53 l. 1Św 45 l. 

Optymalna wczesna 
Fluktuacja 

1,40  Tb sanitarna  

211 c 

2Św 1Ol 95 l. 2So 1Św 170 l. 2Św 
1Brzb 60 l. 1Db 268 l. 

Optymalna późna 
Fluktuacja 

1,31  Tb sanitarna  

211 d 
5Św 33 l.3Św 1Ol 28 l. 1Ol 22 l. 

Drągowina 
Regeneracja faza wczesna 

1,19  Tb pilna pod kątem regulacji składu gat. 
zwarcia  

211 f 

3Św 60 l. 2Św 1Ol 95 l. 1So 1Św 
170 l. 1Db 218 l. 1Brzb 48 l. 

Optymalna późna 
Fluktuacja 

9,25 
9,25 

 
0,22 

Tb sanitarna 
Dolesienia luk Db 

 

211 j 
3Św 2So 1Db 11 l. 3Św 5 l. 1Św 20 l. 

Młodociana 
Regeneracja faza wczesna 

1,63 
1,63 

 
0,49 

CW 
Uzupełnienia Db 

 

211 l 
5Ol 58 l. 4Ol 1Św 100 l. 

Optymalna późna 
Sukcesja wtórna kreatywna 

2,37  Tb w przegęszczeniach  

211 o 
5Brzb 1Ol 1So 28 l. 3Św 33 l. 

Drągowina 
Regeneracja faza wczesna 

1,56 
 

1,56 

 
 

0,08 

Tb pilna pod kątem regulacji składu gat. i 
zwarcia 

Dolesienie luk Db, Św 
 

211 r 

4So 2Św 170 l. 2Św 100 l. 1Św 60 l. 
1Św 37 l. 

Optymalna późna 
Fluktuacja 

4,04  Tb sanitarna  
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Zestawienie planu (I - 10-lecie): 
1. Tb sanitarna - 25,06 ha 
2. Tb pilna pod kątem regulacji składu gat. i zwarcia - 19,32 ha 
3. Tb pod kątem regulacji składu gat. - 2,42 ha 
4. Tb w przegęszczeniach - 2,37 ha 
5. Podsadzenia w przerzedzeniach - 1,53 ha 
6. Dolesienia luk - 0,63 ha 
7. CW - 2,59 ha 
8.Uzupełnienia - 0,84 ha 

II - 10-lecie 

184 b 
7Brzb 1Św 47 l. 2Św 37 l. 

Optymalna wczesna 
Regeneracja faza wczesna 

2,42  Tb sanitarna.  

184 c 

5So 1Św 1Db 85 l. 1Db 1Bk 105 l. 
1Św 37 l. 

Optymalna późna 
Fluktuacja 

2,75  Tb stabilizacyjna  

184 d 
5So 4Św 1Brzb 30 l. 

Drągowina 
Regeneracja faza wczesna 

1,12  Tb  

184 f 
7So 1Brzb 1Św 35 l. 1Św 78 l. 

Drągowina 
Regeneracja faza wczesna 

5,39  Tb  

184 g 
5Brzb 3Św 2So 8 l. 

Młodociana 
Regeneracja faza wczesna 

0,96  CP  

184 h 
5So 2Św 1Brzb 35 l. 2Św 27 l. 

Drągowina 
Regeneracja faza wczesna 

2,86  Tb  

184 i 

5Brzb 2So 1Oś 47 l. 1Św 57 l. 1Św 
37 l. 

Optymalna wczesna 
Regeneracja faza późna 

7,20  Tb sanitarna  

184 k 

4Db 2Bk 2Św 105 l. 1Św 68 l. 1So 
138 l. 

Optymalna późna 
Fluktuacja 

6,31  Tb stabilizacyjna  

211 b 
7Ol 2Brzom 53 l. 1Św 45 l. 

Optymalna wczesna 
Fluktuacja 

1,40  Tb sanitarna  

211 c 

2Św 1Ol 95 l. 2So 1Św 170 l. 2Św 
1Brzb 60 l. 1Db 268 l. 

Optymalna późna 
Fluktuacja 

1,31  Tb stabilizacyjna  

211 d 
5Św 33 l.3Św 1Ol 28 l. 1Ol 22 l. 

Drągowina 
Regeneracja faza wczesna 

1,19  Tb  

211 f 

3Św 60 l. 2Św 1Ol 95 l. 1So 1Św 
170 l. 1Db 218 l. 1Brzb 48 l. 

Optymalna późna 
Fluktuacja 

9,25  Tb stabilizacyjna  

211 j 
3Św 2So 1Db 11 l. 3Św 5 l. 1Św 20 l. 

Młodociana 
Regeneracja faza wczesna 

1,63  CP  

211 l 
5Ol 58 l. 4Ol 1Św 100 l. 

Optymalna późna 
Sukcesja wtórna kreatywna 

2,37  Tb stabilizacyjna  

211 o 
5Brzb 1Ol 1So 28 l. 3Św 33 l. 

Drągowina 
Regeneracja faza wczesna 

1,56  Tb sanitarna  

211 r 

4So 2Św 170 l. 2Św 100 l. 1Św 60 l. 
1Św 37 l. 

Optymalna późna 
Fluktuacja 

4,04  Tb stabilizacyjna  

    

Zestawienie planu (II - 10-lecie): 
1. Tb stabilizacyjna - 23,66 ha 
2. Tb sanitarna - 12,58 ha 
3. Tb - 10,56 ha 
4. CP - 2,59 ha 
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I. ELABORAT 
 
1. Wprowadzenie 

 
1.1. Wstęp 
 
Obowiązek opracowania planów ochrony określa 

ustawa z dnia 16 października 1991 roku o ochronie 
przyrody. 

W celu ujednolicenia postępowania przy opracowaniu 
planów ochrony oraz metod ochrony rezerwatów przyrody, 
zostały z dniem 4 czerwca 1997 roku zatwierdzone przez 
Głównego Konserwatora Przyrody „Wytyczne 
sporządzania planów ochrony rezerwatów przyrody" oraz 
„Wytyczne wykonywania zabiegów ochronnych w róŜnych 
typach rezerwatów". 

 
1.2. Zakres i metodyka opracowania 

 
Niniejsze opracowanie jest pierwszym planem ochrony 

rezerwatu „Ostrów Tarczyński" i obejmuje: 
  a) opracowanie glebowe, 
  b) opracowanie fitosocjologiczne, 
  c) operat ochrony ekosystemów lądowych (operat leśny), 
  d) wskazania w zakresie ochrony fauny, 
  e) wskazania w zakresie ochrony flory, 
  f) wskazania w zakresie ochrony krajobrazu, 
  g) propozycje udostępniania rezerwatu, 
  h) wskazania do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
  

Zakres opracowania jest zgodny z istotnymi 
warunkami zamówienia i wytycznymi Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody. 

Plan został opracowany na okres 20 lat, tj. od 1 
stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2019 roku. 
 

1.3. Wykonawcy planu 
 

Głównym wykonawcą planu jest Narodowa Fundacja 
Ochrony Środowiska, zgodnie z umową Nr 2/98 z dnia 2 
listopada 1998 roku zawartą z Nadleśnictwem Lidzbark, 
na podstawie przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego. 

Kierownikiem prac nad planem ochrony był dr inŜ. Jan 
Wróbel (biegły z zakresu ochrony przyrody), inŜ. Helena 
Kamińska (biegły z zakresu ochrony przyrody), mgr inŜ. 
Artur Karetko - leśnik, inŜ. Aleksy Kuczorra (biegły z 
zakresu ochrony przyrody), dr Anna Namura-Ochalska - 
pracownik naukowy Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego (prace fitosocjologiczne), mgr Zofia 
Mazurek - pracownik naukowy Wydziału Geografii i 
Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 
(analizy glebowe). 

 
1.4. Wykorzystane materiały do opracowania planu 

 
Podstawowe materiały to:  

  a) dokumentacja do projektu utworzenia rezerwatu 
„Ostrów Tarczyński" sporządzona w 1990 roku przez 
prof. R. Zarębę, dr R. Zielonego i mgr inŜ. M. 
Kłosowicza, 
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  b) plan urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa 
Lidzbark według stanu na 1 stycznia 1989 roku oraz 
materiały robocze do aktualnie opracowywanego dla 
tego Nadleśnictwa planu urządzania. 

 
2. Ogólna charakterystyka obiektu 

 
2.1. Podstawa prawna i klasyfikacja rezerwatu 

 
Rezerwat przyrody „Ostrów Tarczyński" został utworzony 

zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 roku (M.P. z 
1994 r. Nr 5, poz. 40). Kopia zarządzenia zamieszczona jest w 
załącznikach. 

„Ostrów Tarczyński" jest rezerwatem częściowym. Celem 
ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, 
dydaktycznych i krajobrazowych urozmaiconego pod względem 
rzeźby terenu z mozaiką siedlisk i zespołów roślinnych oraz ostoi 
licznych gatunków ptaków. 

Klasyfikacja rezerwatu: 
  a) według danych statystycznych: krajobrazowy, 
  b) według przedmiotu ochrony: typ - krajobrazów ekologicznych 

(Ke), podtyp -fitocenoz naturalnych i półnaturalnych (nf), 
  c) według typu środowiska: typ - lasów i borów, podtyp - lasów 

mieszanych nizinnych. 
 
2.2. Poło Ŝenie 

 
Rezerwat przyrody „Ostrów Tarczyński" połoŜony jest na 

terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powiatu 
Działdowo, w gminie Rybno. Zarządzany jest przez Nadleśnictwo 
Lidzbark, leśnictwo Lipiny. Nadleśnictwo Lidzbark wchodzi w 
skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski połoŜony 
jest w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej (IV), Dzielnicy Niziny 
Północnomazowieckiej (1), Mezoregionie Wysoczyzny 
Ciechanowsko-Płońskiej (b) (Trampler i in. 1990). 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej omawiany 
obszar leŜy w Makroregionie Nizin Środkowopolskich (9318), w 
Mezoregionie Wzniesień Mławskich (318.62) (Kondracki, 1994). 

Według podziału Polski na regiony geobotaniczne 
(Matuszkiewicz, 1995) obszar rezerwatu leŜy w Dziale 
Mazowiecko-Podlaskim, w Krainie Północnomazowiecko-
Kurpiowskiej, w okręgu Wzniesień Mławskich (E.2a.1). 

Rezerwat „Ostrów Tarczyński" leŜy w odległości: 
  - 13 km od siedziby Nadleśnictwa Lidzbark, 
  - 8 km od Lidzbarka, 
  - 11 km od miejscowości Rybno. 

Do rezerwatu nie ma bezpośredniego dojazdu drogą 
publiczną, Od drogi publicznej Tuczki - Lidzbark, obszar 
rezerwatu oddzielony jest zabudową i gruntami rolnymi 
gospodarstwa Koszelewki. Od tej miejscowości moŜna dojść 
drogą polną (około 2 km), idąc w kierunku północno-zachodnim 
od zabudowań gospodarstwa rolnego (byłego PGR-u). 

 
2.3. Stan posiadania, powierzchnia, granice, 

podział powierzchniowy 
 

Stan posiadania 
 
Rezerwat jest w stanie posiadania Nadleśnictwa 

Lidzbark. Według zarządzenia Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 
grudnia 1993 roku, powierzchnia rezerwatu została określona na 
108,11 ha, z tego w zarządzie Nadleśnictwa było 99,67 ha. 
Zgodnie z aktualnymi pracami nad planem urządzenia 
gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Lidzbark powierzchnia 
rezerwatu wynosi 106,98 ha. Cała powierzchnia jest obecnie w 
stanie posiadania Nadleśnictwa, po przejęciu części gruntów z 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Kategorie uŜytków są następujące: 
  - drzewostany 98,28 ha,  
  - łąki 1,51 ha, 
  - bagno - 5,16 ha, 
  - drogi - 1,90 ha, 
  - linie oddziałowe - 0,13 ha. 

 
Granice rezerwatu 

 
Granice rezerwatu są wyraźne. Od wschodu i północnego 

wschodu rezerwat graniczy z Jeziorem Tarczyńskim, od południa 
do rezerwatu przylegają grunty rolne byłego PGR-u Koszelewki, 
od południowego zachodu i zachodu granicę stanowi Jezioro 
Grądy, a od północy granicę rezerwatu stanowi rzeka Wel. W 
1999 roku granice zostały od nowa zastabilizowane kamieniami 
(granicznikami). 
 

Podział powierzchniowy 
 

Podział na oddziały jest sztuczny, z tym Ŝe granice 
zewnętrzne są naturalne. Rezerwat podzielony jest na cztery 
oddziały (Nr 112, 113, 114, 115) i 28 pododdziałów (według 
ostatniego z 1999 roku podziału powierzchniowego Nadleśnictwa 
Lidzbark). 
 

Szczegółowy rejestr powierzchniowy jest następujący: 
 

Powierzchnia wg kategorii uŜytków Oddział 
pododdz. drzewostany łąki bagno drogi linie Razem 
112a 2,61      
112b 4,69      
112c 1,71      
112d 1,41      
112f 1,90      
112g 5,94      
112h 2,22      
112i 1,32      
112j 2,42      
112k 1,84      
112l 0,08      

Razem 26,05   0,34  26,39 
113a 1,23      
113b 1,05      
113c 15,38      
113d 4,35      
113f 1,71      
113g 0,87      
113h 0,85      
113i 0,30      

Razem 25,74   0,56 0,03 26,33 
114a 1,58      
114b 1,37      
114c 11,94      
114d  1,51     

Razem 13,89 1,51  0,16  16,56 
115a 18,71      
115b 2,29      
115c   5,16    
115d 10,34      
115f 0,26      

Razem 31,60  5,16 0,84 0,10 37,70 
Ogółem 98,28 1,51 5,16 0,84 0,13 106,98 

 
2.4. Przedmiot i cel ochrony 

 
Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest całość przyrody 

oŜywionej i nieoŜywionej. Pojęcie „rezerwat częściowy" nie 
oznacza, Ŝe tylko niektóre elementy przyrody rezerwatu 
podlegają ochronie, lecz oznacza, Ŝe w tym rezerwacie mogą (ale 
nie muszą) być wykonywane zabiegi ochrony czynnej, jeŜeli 
wynika to z potrzeb ochrony rezerwatu. 

Celem ochrony rezerwatu „Ostrów Tarczyński" jest 
zachowanie urozmaiconych form krajobrazu oraz ekosystemów 
roślinnych północno-zachodniej części Wzgórz Mławskich w 
krajobrazie z przewagą gruntów rolnych. Rezerwat ten jest waŜną 
pod względem przyrodniczym częścią obszaru Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Spośród elementów 
przyrodniczych, które trzeba wyróŜnić w celach ochrony to 
bogactwo awifauny, wynikające z róŜnorodności siedlisk 
(wodnych, błotnych, leśnych, łąkowych). Nie ulega jednak 
wątpliwości, Ŝe głównym ekosystemem w tym rezerwacie jest las 
i to nie tylko ze względu na dominującą powierzchnię w kategorii 
uŜytków, lecz ze względu, iŜ stanowi główne siedlisko 
róŜnorodnych gatunków fauny i flory oraz Ŝe jest głównym 
dominantem w tutejszym krajobrazie. 
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2.5. Znaczenie rezerwatu w ochronie przyrody 
kraju i województwa 

W Polsce nie dysponujemy kryteriami kwalifikowania 
rezerwatów przyrody według ich wartości przyrodniczej. W 
świetle klasyfikacji przyjętej przez Światową Unię Ochrony 
Przyrody (IUCN) w 1994 roku rezerwat „Ostrów Tarczyński" 
moŜna zakwalifikować do IV kategorii obszarów chronionych, tj. 
obszarów czynnej ochrony gatunków i siedlisk. 

Jako negatywne cechy rezerwatu „Ostrów Tarczyński" 
(utworzony ze względów krajobrazowych) moŜna wymienić: 
  a) w jego granice nie włączono przyległych jezior (Tarczyńskie i 

Grądy) oraz odcinka rzeki Wel, łączącej te jeziora i 
stanowiącej część granicy rezerwatu, 

  b) skład gatunkowy drzewostanów (szczególnie na siedlisku 
boru mieszanego świeŜego) odbiega znacząco od 
optymalnego, gdyŜ zawyŜony jest udział sosny, 

  c) przewaŜają drzewostany pochodzenia sztucznego, 
  d) wiek drzewostanów nie przekracza 100 lat, 
  e) część powierzchni nieleśnych (mających takŜe znaczenie dla 

róŜnorodności biologicznej) sztucznie zalesiono. 
Pozytywne cechy rezerwatu „Ostrów Tarczyński" to: 
  a) bogata rzeźba terenu, wywołująca pozytywne odczucia 

estetyczne, 
  b) graniczy na długich odcinkach z jeziorami i rzeką, 
  c) jest waŜnym dominantem w miejscowym krajobrazie, 

szczególnie z przeciwnych brzegów otaczających go jezior, 
  d) zróŜnicowanie siedlisk (leśne, nieleśne, bagienne w 

granicach rezerwatu oraz wodne i pastwisk w terenie 
przyległym) decydują o bogactwie fauny i flory oraz grzybów, 

  e) jest trudno dostępny, a tym samym nie podlega nadmiernej 
penetracji ludzkiej, 

  f) z upływem czasu wartość przyrodnicza rezerwatu będzie 
wzrastała, miedzy innymi, z powodu naturalnej sukcesji 
drzewostanów (wzrost udziału gatunków liściastych), 
starzenia się drzewostanów (moŜe stworzyć to dogodne 
warunki gniazdowania ptaków drapieŜnych i bociana 
czarnego), pozostawiania części posuszu i leŜaniny (moŜe to 
poprawić warunki lęgowe ptaków oraz zwiększyć liczbę 
gatunków fauny, flory i grzybów Ŝyjących na martwym 
drewnie, 

  g) stosunkowo znaczna powierzchnia, w porównaniu z wieloma 
innymi rezerwatami (ponad przeciętna w kraju), 

  h) stanowi miejsce odpoczynku dla wędrownych gatunków 
zwierząt. 
Reasumując, naleŜy uznać, Ŝe rezerwat „Ostrów Tarczyński" 

jest znaczącym ogniwem w krajowej sieci obszarów chronionych, 
a tym samym ma szczególne znaczenie w ochronie przyrody 
regionu. 

Przy ocenie tego rezerwatu naleŜy uwzględnić wymogi 
określone w róŜnych konwencjach i porozumieniach 
międzynarodowych oraz prawie ochrony przyrody Unii 
Europejskiej, stanowiące, Ŝe ochrona przyrody nie moŜe być 
ograniczona tylko do najcenniejszych (o wysokim stopniu 
naturalności obszarów), lecz naleŜy objąć ochroną całość 
róŜnorodności biologicznej, szczególnie tych obszarów, w których 
ta róŜnorodność jest duŜa. Trzeba teŜ mieć na uwadze, Ŝe łączna 
powierzchnia obszarów rezerwatowych w Polsce jest nie 
wystarczająca i daleka od optymalnej wynikającej z duŜego 
bogactwa przyrodniczego kraju. 
 

3. Warunki przyrodnicze 
 

3.1. Geologia, geomorfologia, gleby 
Rezerwat „Ostrów Tarczyński" połoŜony jest na terenie 

zlodowacenia środkowopolskiego, stadiału północno-
mazowieckiego, zwanego stadiałem mławskim. Teren rezerwatu 
reprezentuje mało zmieniony przez człowieka fragment północnej 
części Wzgórz Mławskich, sąsiadujących z Garbem Lubawskim 
od północy i Pojezierzem Chełmińsko-Dobrzyńskim od zachodu. 

Gleby rezerwatu opracowano na podstawie lokalnych 
odkrywek glebowych, wierceń oraz opracowań laboratoryjnych 
pobranych próbek gleb z poszczególnych poziomów odkrywek 
glebowych. 

Stwierdzono występowanie następujących typów: 
  - gleba brunatno rdzawa, 
  - gleba rdzawa właściwa, 
  - gleba murszowo mineralna, 
  - gleba rdzawo bielicowa. 

Zasięg poszczególnych typów gleb w rezerwacie ściśle wiąŜe 
się z ukształtowaniem terenu, i tak: 
  1) gleby brunatno rdzawe zajmują 19,67 ha (18,70% 

powierzchni rezerwatu) na wyniosłościach terenowych w 
południowo-zachodniej części rezerwatu, 

  2) gleby rdzawe właściwe dominują w rezerwacie, gdyŜ zajmują 
46,90 ha (44,69% powierzchni rezerwatu) na wyniosłościach 
terenu ciągnących się wzdłuŜ osi podłuŜnej o kierunku północ 
- południe, 

  3) gleby murszowo mineralne zajmują 25,38 ha (24,18% 
powierzchni rezerwatu) w formie ciągłego pasa wzdłuŜ 
granicy rezerwatu, z wyjątkiem odcinka granicy południowej, 
na którym rezerwat graniczy z gruntami ornymi. Ten typ gleby 
związany jest z obrzeŜem jezior i odcinka rzeki Wel, 

  4) gleby rdzawe bielicowane zajmują 7,84 ha (7,48% 
powierzchni rezerwatu) w obniŜeniach terenowych. 
Wydzielenie 112i jest otoczone glebami rdzawymi 
właściwymi, a 112j otoczone jest glebami brunatno rdzawymi, 
murszowo mineralnymi i rdzawymi właściwymi. 
Część rezerwatu (5,16 ha, tj. 4,80%) stanowi bagno 

(torfowisko przejściowe) z  wodą powierzchniową. 
Rozmieszczenie gleb obrazuje załączona mapa glebowa. 
Poziomy genetyczne w poszczególnych odkrywkach 

glebowych są następujące: 
 
Profil Nr 1 
Głębokość    Poziomy 
     cm 
    0 - 3         AoA1 
   3 - 18        A1(B) 
 18 - 35        (B)C1 
 35 - 90         C2 
Typ: gleba brunatno rdzawa 
 
Profil Nr 2 
Głębokość    Poziomy 
     cm 
     0 - 3           Ao 
    3 - 40                       A1(B) 
 40 - 100                       (B)C  
100 - 130                  D 
Typ: gleba brunatno rdzawa 
 
Profil Nr 4 
Głębokość    Poziomy 
     cm 
    5 - 26                       AoA1 
    26-36                       A1Br 
   36 - 85                        Br 
      >85                          C  
Typ: gleba rdzawa właściwa 
 
Profil Nr 5 
Głębokość    Poziomy 
     cm 
     0-9                            Ao 
    9-35                           M. 
     >35                        D 
Typ: gleba murszowo mineralna 
 
Profil Nr 6 
Głębokość    Poziomy 
     8 - 18                       AoA1 
     18-36                      A1A2 
    36 - 98                       Br 
     >102                         C 
Typ: gleba rdzawa bielicowana 

Lokalizacja odkrywek i wierceń glebowych 
Nr odkrywki Lokalizacja Nr odwiertu Lokalizacja 

1      115d      1        113g 
2               115b                2,3                 114c 
3               115c                  4                  115a 
4               115a                  5                  113a 
5               112h                  6                  113c 
6               112g                  7                  113d 
7               112i 
8               112j 
9               113c 
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Lokalizację odkrywek glebowych i odwiertów przedstawia złączona mapka. 
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Załączone tabele 1-3 przedstawiają wyniki analiz laboratoryjnych próbek gleb z rezerwatu „Ostrów Tarczyński": 
  1) skład mechaniczny metodą Casagrande'a w modyfikacji Prószyńskiego (tabela Nr 1), 
  2) kwasowość hydrolityczną Hh, ujawniającą się przy działaniu zasadowym octanem wapniowym, metodą Kappena, 
  3) sumę kationów zasadowych S w kompleksie sorpcyjnym gleby według Kappena (wypieranie kationów zasadowych przez 

0,1n HCl). 
Obliczono równieŜ pojemność sorpcyjną T jako sumę S i Hh oraz procent wymiennych kationów zasadowych w kompleksie 

sorpcyjnym gleby %Vs (tabela Nr 2). 
  4) pH w H2O i KCl, 
  5) C organiczny metodą Tiurina; w poziomach wierzchnich C organiczne oznaczono w całej masie gleby, w pozostałych 

poziomach analizowano w częściach ziemistych, 
  6) straty praŜenia w 550°C; w poziomach wierzchnich straty pra Ŝenia oznaczono w całej masie gleby, w pozostałych 

poziomach analizowano w częściach ziemistych. 
Straty praŜenia wykonano w celu oszacowania zawartości części organicznych w glebie. Dotyczy to zarówno próchnicy, 
jak i detrytusu roślinnego w róŜnym stopniu zhumifikowanym. Wyniki 4), 5) i 6) zamieszczono w tabeli Nr 3, 

  7) sprawdzono obecność węglanów 10% HCl na szkiełkach zegarkowych; nie stwierdzono ich obecności w Ŝadnej próbce. 
 

Tabela Nr 1  
Wyniki analiz areometrycznych próbek gleb z rezerwatu Ostrów Tarczyński 

 

Głębokość Części 
szkieletu 

Części 
ziemiste 

Zawartość % poszczególnych frakcji mechanicznych o 
średnicy w mm Profil Poziom 

genetyczny 
cm % % 

1,0-
0,5 

0,5-
0,25 

0,25-
0,1 

0,1-
0,05 

0,05-
0,02 

0,02-
0,006 

0,006 
0,002 

< 
0,002 

Grupa mechaniczna 
wg PTG 

Ostrów 
Nr 1 

Ao 
A1 
A2 
B 

0-3 
3-18 
18-35 
35-90 

0,8 
0,6 
0,7 
0,0 

99,2 
99,4 
99,3 

100,0 

1,0 
0,8 
1,0 
0,3 

5,8 
11,3 
8,0 
1,0 

43,2 
46,9 
49,0 
61,7 

26 
20 
26 
28 

6 
5 
2 
3 

3 
3 
3 
2 

2 
2 
2 
1 

13 
11 
9 
3 

piasek gl.moc.pyl. 
piasek gl.moc.pyl. 
piasek gl.lekki pyl. 
piasek sł. glin. pyl. 

Ostrów 
Nr 2 

Ao 
A1 
A2 
D 

0-3 
3-40 

40-100 
100-130 

n.o. 
1,0 
1,1 
0,2 

n.o. 
99,0 
98,9 
99,8 

 
1,5 
1,3 
0,3 

 
9,5 
8,8 
1,8 

 
41,0 
36,9 
8,9 

 
18 
23 
15 

 
10 
11 
34 

 
2 
5 

18 

 
3 
0 
6 

 
15 
14 
16 

 
piasek gl.moc.pyl. 
piasek gl.moc.pyl  

pył ilasty 

Ostrów 
Nr 4 

A1 
A2 
B 
C 

5-26 
26-36 
36-85 
>85 

n.o. 
3,6 
10,3 
0,2 

n.o. 
96,4  
89,7 
99,8 

 
1,0 

17,8 
1,5 

 
36,0 
34,0 
23,5 

 
48,0 
35,2 
56,0 

 
3 
2 
8 

 
2 
3 
2 

 
2 
1 
2 

 
3 
3 
0 

 
5 
4 
7 

 
piasek sł. gliniasty 
piasek sł. gliniasty 
piasek sł. gliniasty 

Ostrów 
Nr 5 

Ao 
M 
D 

0- 9 
9-35 
>35 

n.o. 
n.o. 
0,2 

n.o. 
n.o.  
99,8 

 
 

0,8 

 
 

13,0 

 
 

65,2 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 

12 

 
 

piasek glin. lekki 

Ostrów 
Nr 6 

A1 
A2 
B 
C 

8-18 
18-36 
36-98 
>102 

0,5 
2,7 
9,8 
0,5 

99,5  
97,3  
90,2  
99,5 

9,0 
12,5 
9,3 
3,3 

30,3 
41,0 
43,8 
32,3 

34,7 
23,5 
33,9 
54,4 

2 
5 
2 
0 

9 
2 
2 
1 

3 
3 
2 
3 

1 
3 
1 
0 

11 
10 
6 
6 

piasek glin. lekki 
piasek glin, mocny 
piasek sł. gliniasty 
piasek sł. gliniasty 
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Tabela Nr 2 

Wyniki analiz chemicznych próbek gleb z rezerwatu 
Ostrów Tarczyński (pojemność sorpcyjna) 

Głębokość 
Hh  

kwasowość 
hydrolityczna 

S 
suma 

kationów 
zasadowych 

T 
pojemność 
sorpcyjna 

Vs 
Profil 

Poziom 
genetyczny 

cm me/100g gleby % 

Ostrów 
Nr 1 

Ao 
A1 
A2 
B 

0-3 
3-18 

18-35 
35-90 

10,2 
8,9 
5,3 
1,1 

4,4 
0,05 
0,1 
2,6 

14,6 
9,05 
5,4 
3,7 

30,1 
0,5 
1,8 

70,2 

Ostrów 
Nr 2 

Ao 
A1 
A2 
D 

0-3 
3-40 

40-100 
100-130 

13,7 
5,0 
2,2 
5,5 

5,2 
1,0 
0,4 
1,9 

18,9 
6,0 
2,6 
7,4 

27,5 
16,6 
15,3 
25,7 

Ostrów 
Nr 4 

A1 
A2 
B 
C 

5-26 
26-36 
36-85 
>85 

28,6 
4,6 
1,7 
1,0 

0,3 
0 

0,05 
0,2 

28,9 
4,6 

1,75 
1,2 

1,0 
0 

2,9 
16,7 

Ostrów 
Nr 5 

Ao 
M 
D 

0-9 
9-35 
>35 

61,8 
24,3 
0,6 

9,0 
8,8 
1,7 

70,8 
33,1 
2,3 

12,7 
26,6 
73,9 

Ostrów 
Nr 6 

A1 
A2 
B 
C 

8-18 
18-36 
36-98 
>102 

35,5 
12,4 
5,5 
2,0 

3,7 
0 
0 

0,1 

39,2 
12,4 
5,5 
2,1 

9,4 
0 
0 

4,7 

 
Tabela Nr 3 

Wyniki analiz chemicznych próbek gleb z rezerwatu 
Ostrów Tarczyński (odczyn i części organiczne) 

 
Głębokość pH C org. 

Straty 
praŜenia Profil 

Poziom 
genetyczny 

cm H2O KCl % 

Ostrów Nr 1 

Ao 
A1 
A2 
B 

0-3 
3-18 

18-35 
35-90 

4,40 
3,94 
4,35 
5,36 

3,76 
3,26 
3,79 
4,29 

14,7 
1,2 
no 
0,6 

34,7 
3,6 
no 
1,7 

Ostrów Nr 2 

Ao 
A1 
A2 
D 

0-3 
3-40 

40-100 
100-130 

4,06 
4,28 
5,02 
4,62 

3,40 
3,77 
4,10 
3,58 

4,4 
0,6 
no 
no 

10,2 
1,7 
no 
no 

Ostrów Nr 4 

A1 
A2 
B 
C 

5-26 
26-36 
36-85 
>85 

3,50 
4,51 
5,30 
5,44 

2,83 
4,00 
4,50 
4,55 

14,7 
0,7 
no 
no 

31,0 
2,1 
no 
no 

Ostrów Nr 5 
Ao 
M 
D 

0-9 
9-35 
>35 

3,64 
4,76 
5,53 

2,84 
3,92 
4,54 

23,0 
10,1 
no 

51,7 
22,8 
no 

Ostrów Nr 6 

A1 
A2 
B 
C 

8-18 
18-36 
36-98 
>102 

3,19 
3,06 
3,56 
4,11 

2,50 
2,66 
3,14 
3,87 

17,2 
2,3 
0,5 
no 

33,0 
5,2 
1,5 
no 

 
3.2. Stosunki wodne 

 
Stosunki wodne rezerwatu „Ostrów Tarczyński" są 

ściśle związane z Jeziorem Tarczyńskim, Jeziorem Grądy 
i łączącym te jeziora odcinkiem rzeki Wel. Wahania 
roczne poziomu wody w jeziorach (około 0,5 m) przede 
wszystkim kształtują poziom wód w drzewostanach z 
olchą, ułoŜonych pasem wzdłuŜ niemalŜe całej granicy 
rezerwatu. JednakŜe te wahania nie mają szczególnego 
znaczenia, gdyŜ jest to zjawisko występujące tak dawno, 
jak istnieją te drzewostany. Następuje natomiast stałe 
poszerzanie się lądu w niektórych odcinkach graniczenia 
rezerwatu z jeziorami, szczególnie tam, gdzie brzegi jezior 
są płytkie i tu następuje stopniowe wkraczanie olszy. 

Istotną natomiast sprawą jest poziom wody w bagnie 
(oddz. 115c). Byłoby znaczącą, stratą przyrodniczą, gdyby 
obniŜenie się poziomu wody spowodowało sukcesję drzew 
na bagnie. To zjawisko juŜ następuje (wkracza głównie 
brzoza). W celu przeciwdziałania temu zjawisku naleŜy 
zasypać rów, który łączy bagno z Jeziorem Grądy, tym 
bardziej Ŝe jest to rów sztuczny. Zasypanie naleŜy wykonać 
przy moŜliwie wysokim poziomie wód wiosennych. 

W urozmaiconej rzeźbie terenu rezerwatu „Ostrów 
Tarczyński" występują zagłębienia terenowe, w których 
okresowo stagnuje woda. Mają więc one znaczenie 
szczególnie dla płazów, gadów i bezkręgowców. 

Otaczające rezerwat wody powodują korzystne 
powstawanie mgieł, a tym samym wzrost wilgotności 
powietrza. 

Generalnie nie dostrzega się, aby rezerwat był 
zagroŜony zmianami stosunków wodnych. 
 

3.3. Klimat 
 

Rezerwat „Ostrów Tarczyński" połoŜony jest w zasięgu 
klimatu pojeziernego. Klimat ten ma cechy klimatu 
kontynentalnego z duŜą amplitudą temperatury i 
stosunkowo korzystną ilością opadów. Zmiany klimatu są 
dość nagłe. Zimy są stosunkowo z małą ilością opadów 
śniegu, ale dość mroźne. Wiosny bywają najczęściej suche 
ze zmiennymi temperaturami. Średnioroczna temperatura 
wynosi 7°C, przeci ętna liczba dni mroźnych 50, liczba dni z 
przymrozkami nie przekracza 120. Opady w skali rocznej 
wynoszą około 550 mm. Okres wegetacyjny nie przekracza 
220 dni. PrzewaŜają wiatry zachodnie. 

Opady średnie za lata 1897-1930 ze stacji 
meteorologicznej w BieŜuniu i za lata 1960-1964 ze stacji 
meteorologicznej w Lidzbarku Welskim: 

Opady miesięczne 
w mm 

Stacja 
meteorolo-

giczna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

W okresie 
wegetacyjny

m IV-IX 

Przeciętna 
roczna 

BieŜuń 34 25 28 35 46 62 73 61 41 33 31 31 318 500 
Lidzbark 
Welski 

18 22 17 25 65 42 83 65 46 27 63 24 326 497 

 
Natomiast dane ze stacji meteorologicznej  w Mławie 

za lata 1931-1969 wynoszą: 
 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Suma opadu 

(mm) 
32 32 27 36 49 69 98 77 41 41 34 37 576 

 
Średnia liczba dni z opadem > 1 mm                    103 dni 
Średnia liczba dni z opadem > 10 mm                 12,9 dni 
Średnia liczba dni z opadem śnieŜnym >0,1 mm     48,5 dni  
Średnia grubość pokrywy śnieŜnej                       12,2 cm 
 

Rozkład opadów w poszczególnych miesiącach jest 
niekorzystny dla okresu wegetacyjnego. W początkach 
okresu wegetacyjnego, tj. w kwietniu i maju opady są niskie, 
ale ich brak jest w duŜym stopniu rekompensowany duŜą 
wilgotnością powietrza. Występujące w kwietniu i maju 
przymrozki wpływają niekorzystnie na rozwój ulistnienia. 
 

3.4. Zespoły ro ślinne 
 

Zespoły roślinne rezerwatu „Ostrów Tarczyński" 
opisano na podstawie zdjęć fitosocjologicznych 
wykonanych w 1999 roku. 

WyróŜniono następujące zespoły: 
 
Subborealny bór mieszany  (Serratulo-Pinetum)- zd. 1 i 2. 

Zd.1. Powierzchnia zagospodarowana na sosnę 
(jednowiekowy drzewostan sosnowy w warstwie a1) na 
siedlisku boru mieszanego świeŜego (Serratulo-Pinetum), 
występującego tu na granicy swego zasięgu. Odmiana 
zuboŜona w gatunki. 

W bezpośrednim sąsiedztwie płatu, po drugiej stronie 
drogi, w kierunku wschodnim, równieŜ w pododdziale 
115a, zwiększa się w warstwie drzew udział świerka 
(Picea abies), a w runie borówki czarnej (Vaccinium 
myurtillus), która osiąga aŜ 4 stopień pokrywania w skali 
B-B, natomiast mniej obficie występuje leszczyna (Corylus 
avellana). W tej części lasu stwierdzono równieŜ 
występowanie widłaka goździstego (Lycopodium 
clavatum). RównieŜ zbiorowisko zastępcze na siedlisku 
boru mieszanego świeŜego (Serratulo-Pinetum). 

Zd. 2. Potencjalnie to samo zbiorowisko - bór 
mieszany świeŜy (Serratulo-Pinetum), powierzchnia 
zagospodarowana na dąb. 
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Na korzyść borów mieszanych, a nie sosnowych 
przemawia: 
  - współwystępowanie gatunków charakterystycznych 

dla klasy Vaccinio-Piceetea i klasy Querco-Fagetea 
oraz gatunków ogólnoleśnych, 

  - występowanie w warstwie drzew dąbu szypułkowego 
(Quercus robur), 

  - brak naturalnego odnowiania się sosny (nie występuje 
w warstwie krzewów i w runie),  

  - obfity udział konwalijki dwulistnej (Maianthemum 
bifolium) i szczawiku zajęczego (Oxalis acetosella), 

  - duŜy udział leszczyny (Corylus avellana) - gatunku 
wyróŜniającego bory mieszane i kruszyny (Frangula 
alnus), 

  - brak wrzosu (Calluna vulgaris), 
  - małe pokrywanie warstwy mszystej. 
 

Na korzyść subborealnych borów mieszanych 
(Serratulo-Pinetum), a nie kontynentalnych borów 
mieszanych (Querco roboris-Pinetum) przemawia 
występowanie następującej grupy gatunków 
wyróŜniających: Orthilia secunda, Campanula persicifolia, 
Ąjuga reptans, Polygonatum odoratum, Peucedanum 
ureoselinum, Anthericum ramosum, Solidago virgaurea. 
 
Kontynentalny bór mieszany wilgotny  (Querco roboris 
Pinetum molinietosum) - zd. 3 i 4 

Generalnie brak gatunków wyróŜniających boru 
mieszanego Serratulo-Pinetum (zd. 3 i 4) wyróŜnia bór 
mieszany Querco roboris Pinetum. 

Udział trzęślicy modrej (Molinia caerulea) wyróŜnia bór 
mieszany wilgotny (Querco roboris Pinetum molinietosum). 

Zd. 3. Zbiorowisko silnie zdegenerowane;obecnie 
przedstawia kadłubową postać boru mieszanego 
wilgotnego (Querco roboris-Pinetum molinietosum). 

W sąsiedztwie powierzchni, na której wykonano zd. 3, 
w tym samym typie siedliskowym, występują nasadzenia 
świerka (Picea abies), osiągającego zwarcie (5) w skali 
Brauna-Blanqueta. W warstwie drzew stwierdzono 
równieŜ występowanie Pinus sylvestris (2), Betula pendula 
(1) i Populus tremula (+). Silne zacienienie przez świerk 
spowodowało martwy cień leśny i prawie zupełny brak 
gatunków runa i krzewów. 
 Generalnie w całej Polsce mogą występować jako 
leśne zbiorowiska zastępcze fitocenozy bardzo 
przypominające Peucedano-Pinetum, będące w 
rzeczywistości antropogenicznymi fazami degeneracji 
borów mieszanych lub świetlistych dąbrów. Trafna 
diagnoza fitosocjologiczna wymaga w takich przypadkach 
duŜego doświadczenia. 
 
Źyzny ols porzeczkowy  (Ribo nigri-Alnetum 
chrysosplenietosum) - zd. 5. 

Zd. 5. Za Ribo nigri-Alnetum chrysosplenietosum - 
Ŝyznym olsem porzeczkowym przemawia duŜy udział 
gatunków olsowych, szuwarowych i siedlisk Ŝyznych, 
przechodzących ze związku Alno-Padion: Padus avium, 
Chrysosplenium alternifolium, Circaea alpina, Festuca 
gigantea i inne. 
 
Mszar wełniankowy z wkraczaj ącą brzozą omszon ą 
(Betula pubescens) - zd. 6. 

Zd. 6. W związku z niedostępnym podłoŜem - silne 
podtopienie terenu w lokalnym zagłębieniu - spisu 
gatunków dokonano jedynie na dostępnej części 
torfowiska. Jest to zbudowany z mchów torfowców 
(Sphagnum sp.), w miarę homogeniczny mszar 
wełniankowy z silnie rozrośniętymi kępami wełnianki 
pochwowatej (Eriophorum vaginatum) z wkraczającą 
brzozą omszoną (Betula pubescens). Torfowisko otacza 

silnie nawodniony okrajek (otulina) z duŜym udziałem 
czernienia błotnego (Calla palustris). 
 
Wilgotna ł ąka ko śna z rzędu  Molinietalia - zd. 7. 

Zd. 7. Bogata florystycznie, wilgotna łąka kośna z 
rzędu Molinietalia, połoŜona w bezpośrednim sąsiedztwie 
jeziora. Obecnie zbiorowisko jest w fazie dynamicznej 
(przejściowej) powstałej wskutek zaprzestania od kilku lat 
koszenia. WyróŜnia je duŜa grupa gatunków siedlisk 
Ŝyznych i wilgotnych, charakterystycznych dla rzędu 
Molinietalia, takich jak: Dechampsia caespitosa, Cirsiwn 
palustre, Geum rivale, Achillea ptarmica, Filipendula 
ulmaria, Heracleum sibiricum, Equisetum palustre oraz 
siedlisk nitrofilnych, częściowo zalewanych jak np.: 
Potentilla anserina, Polygonum hydropiper, Ranunculus 
flammula. Od strony jeziora występują gatunki szuwarowe 
związku Phragmition i Magnocaricion m.in.: Phragmites 
australis, Carex acutiformis, Poa palustris, Peucedanum 
palustre, Thelypteris palustris. 

Zdjęcia fitosocjologiczne wykonano metodą Brauna-
Blanqueta. Zdjęcia zestawiono w tabele uporządkowane 
pod względem charakterystycznej kombinacji gatunków. 
Następnie zgodnie z ostatnim ujęciem klasyfikacji 
fitosocjologicznej przeprowadzono wstępną identyfikację 
zespołów roślinnych. 

Nazwy gatunkowe roślin podano wg obowiązującego 
nazewnictwa Vascular Plants od Poland a Checklist 
(Mirek i inni, 1995). Dodatkowo sporządzono listę 
synoniów nazw gatunkowych. 

Zestawienie zdjęć fitosocjologicznych przedstawiają 
tabele Nr 1-3.  

 
Tabela 1. Bory mieszane 
 

Data  
Nazwa zespołu 
 

15.09.1999. 

 Serratulo-
Pinetum 

Querco roboris - 
Pinetum 

molinietosum 
Numer zdjęcia 
Numer oddziału  
% zwarcie w warstwach:    a 

         a1 
         a2 
         b 
         c 
         d 

1 
115a 

90 
60 
70 
80 
60 
30 

2 
115d 

80 
80 
 

70 
90 
10 

3 
112j 
80 
 
 

40 
60 
20 

4 
112i 
60 
50 
10 
70 
90 
10 

Drzewa: 
Pinus sylvestris (*)            a1 
Quercus petraea               a2 
         ,,                                b 
         ,,                                c 
Quercus robur                   a1 
         ,,                               a2 
         ,,                                b 
         ,,                                c 
Picea abies (*)                   a1 
         ,,                                a2 
         ,,                                b 
         ,,                                c 
Tilia cordata (**)                 a2 
         ,,                                c 
Betula pendula                   a1 
         ,,                                a2 
Sorbus aucuparia               b 
         ,,                                c 
Populus tremula                 a 
         ,,                                c 

 
5 
4 
1 
+ 
 
2 
1 
+ 
 
1 
+ 
 
1 
+ 
 
1 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
5 
 
 

+ 
1 
 
 

+ 
 

+ 
1 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
1 
 
 

+ 
2 
 
1 
 
 
 
2 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
3 
 
 
 
 
2 
+ 
+ 
 
2 
1 
 
 
 
3 
 

+ 
+ 
 

+ 
Ch. Vaccinio-Piceetea: (*) 
Vaccinium myrtillus 
Trientalis europaea 
Lycopodium annotinum 
Vaccinium vitis-idaea 
 

 
3 
+ 
+ 
 
 

 
1 
+ 
+ 
 
 

 
2 
+ 
+ 
 
 

 
+ 
+ 
1 
+ 
 

Ch. Ouerco-Fagetea: (**) 
Poa nemoralis                     
Padus avium                      b 

 
1 
+ 

 
+ 
+ 
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Stellaria holostea 
Campanula persicifolia 
Acer platanoides                b 
         ,,                                c 
Euonymus europaeus        c 
Dryopteris filix-mas 

 
 
 
 
 
 

1 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

D.borów mieszanych w związku 
Diceano-Pinion: 
Oxalis acetosella 
Maianthemum bifolium 
Corylus avellana (**)          b 
         ,,                                c 
Carex digitata (**) 
Viola reichenbachina (**) 
Anemone nemorosa (**) 
 
D. Seratulo-Pinetum: 
Orthilia secunda 
Polygonatum odoratum 
Peucedanum oreoselinum 
Anthericum ramosum 
Aolidago virgaurea 

 
 
3 
1 
3 
+ 
+ 
+ 
 
 
 

+ 
+ 
+ 
 
 

 
 
1 
1 
2 
1 
+ 
+ 
+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
3 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
+ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

D. Querco-Pinetum molinietosum: 
Molinia caerulea 
 
Gatunki towarzyszące: 
Frangula alnus                 b 
         ,,                                c 

 
 
 
 
4 
1 

 
+ 
 
 
3 
2 

 
+ 
 
 
2 
1 

 
2 
 
 
4 
1 

Dryopteris carthusiana 
Sorbus aucuparoa              b 
         ,,                                c 
Pteridum aquilinum 
Rubus plicatus                    b 
         ,,                                c 

1 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
2 
+ 
+ 

2 
+ 
 
1 
2 
2 

3 
+ 
+ 
2 
 
1 

Moehringia trinervia 
Deschampsia caespitosa  
Luzula pilosa 
Melampyrum pratense 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
1 
 
 

+ 
 

+ 
+ 

Hieracium lachenalii 
Festuca ovina 
Convallaria majalis 
Deschampsia flexuosa 
Calamagrostis arundinacea 
Sambucus racemosa         b  
         ,,                                c 
Impatiens parviflora 
Juniperus sanquinea 
Rubus ideaus 
Ajuga reptans 
Anthoxanitum odoratum 
Galium mollugo 
Veronica officinalis 
Fragaria vesca  
Knautia arvensis 
Urtica dioica 
Carex sp. 
Carex sp 
Rumex acetosella 
Poa trivialis 
 
Gatunki sporadyczne: 
Rumex acetosa 1(r) 
Pyrus communis 2(r) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 

 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
+ 
+ 
 
 

 
 

+ 
+ 
 
 
 
 

 
Tabela 2. Ols porzeczkowy 
 
Nazwa zespołu 
 
Data 
Numer zdjęcia 
Numer oddziału  
% zwarcie w warstwach:         a 

              a1 
              a2 
               b 
               c 
               d 

 
Drzewa: 
Alnus glutinosa                       a1 
         ,,                                    a2 
         ,,                                     b 
Fraxinus excelsior                   a1 
 
Ch. Alnetea glutinosae: (*) 
Solanum dulcamara 
Thelypteris palustris 
Salix cinerea                           b 

Ribo nigri-Alnetum 
chrysosplenietosum 

15.09.1999 
5 

112b 
90 
80 
10 
40 
100 
80 
 
 
5 
2 
1 
1 
 
 
2 
1 
1 

Salix pentandra                       b    
Lycopus europaeus 
Carex elongate 
 
D. Ribo nigri-Alnetum: 
Urtica dioica 
Padu avium                             b 
         ,,                                     c 
Ribes nigrum                           b (*) 
         ,,                                     c 
Iris pseudacorus (**) 
carem acutiformis (**) 
 
D.R.n. – A. Chrysosplenietosum: 
Chrysosplenium alternifolium 
Cireaea alpina 
Geranium robertianum 
Impatiens noli-tangere 
 
Ch. Phragmitetea: (**) 
Carex elata 
Oenanthe aquatica 
Poa paluatris 
Galium palustre 
Carex paniculata 
Phragmites australis 
Scutelaria galericulata 
 
Ch. Molinietalia: 
Deschampsia caespitosa 
Myosotis palustris 
Lysimachia vulgaris 
Stachys palustris 
 
Gatunki towarzyszące: 
Frangula alnus                     b 
Oxalis acetosella 
Sambucus racemosa           b 
Impatiens parviflora 
Sambucus nigra                   b 
Crataegus monogyna 
Glechoma hederacea 
Aegopodium podagraria  
Dryopteris carthusiana 
Festuca gigantea 
Ranunculus repens 
Clinopodium vulgare 
Quercus robur 
Viola palustris 
Eupatorium cannabinum 
Carex sp. 

+ 
+ 
+ 
 
 
2 
2 
+ 
1 
2 
1 
+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
2 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
2 
+ 
+ 
+ 
 
 
2 
2 
1 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
Tabela 3. Zbiorowiska nieleśne 
 

Mszar wełniankowy 
z brzozą omszoną 

Wilgotna łąka kośna 
z rzędu Molinietalia 

Data  
Nazwa zespołu 
 15.09.1999. 
Numer zdjęcia 
Numer oddziału 
Numer zdjęcia  
% zwarcie w warstwach:    a 

         b 
         c 
         d 

Drzewa: 
Betula pubescens              a 
         ,,                                b 
         ,,                                c 
 
Ch. Oxycocco-Sphagnetea: 
Eriophorum vaginatum 
 
Ch. Scheuchzerio-Caricetea fusca: 
Agrostis stolonifera 
Calamagrostis canescens 
Scheuchzeria Palustris 

 
115c 

6 
20 
40 
80 
80 

 
2 
3 
1 
 
 

4 
 
 

2 
1 
+ 

 
114d 

7 
 
 

100 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. Molinio-arrhenatheretea: 
Molinia coerulea 
Juncus effuss 
Phleum pretense 
Dactylis glomerata 
Poa pratensis 
Rumex acetosa 
Ranunculus acris 

1 
+ 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
2 
1 
+ 
+ 
+ 

Plantago lanceolata 
Holcus lanatus 
Taraxacum officinale 

 
 
 

+ 
+ 
+ 

Achillea milefolium 
Dacuc carota 
Lotus corniculatus 

 
 
 

+ 
+ 
+ 
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Poa trivialis 
Cerastium holosteoides 

 
 

+ 
 

Ch. Molinietalia 
Dechampsia caespitosa 
Cirsium palustre 
Geum rivale 
Achillea ptarmica 
Filipendula ulmaria 
Heracleum sibiricum 
Equisetum palustre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

 
Gatunki towarzyszące: 
Frangula alnus               b 
Calla palustris 
Carex acutiformis 
Dryopteris carthusiana 
Poa palustris 
Salix cinerea                   b 
Thelypteris palistris 
Viccinium myrtillus 
Potentilla anserina 
Ranunculus repens 
Veronica chamaedrys 
Carex hirta 

 
2 
1 
1 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1 
1 
+ 
+ 

Medicago lupulina 
Stellaria uliginosa 
Polygonum hydropiper 
Urtica dioica 
Agrostis capillaris 

 
 
 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Peucedanum palustre 
Cardaminopsis arenosa 
Phragmites australis 
Galium verum 

 
 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

Festuca gigantea 
Mentha arvensis 
Stellaria graminea 
Ranunculus flammula 
Sphagnum sp 

 
 
 
 

5 

+ 
+ 
+ 

 
Wykaz synonimów nazw gatunków roślin występujących w 

zdjęciach fitosocjologicznych 
  Synonim                     Nazwa obowiązująca 
Agrostis vulgaris         Agrostis capillaris L. 
Arabis arenosa           Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek 
Asperula odorata       Galium odoratum (L.) Scop, 
Betula verrusosa        Betula pendula Roth 
Calamintha vulgaris   Clinopodium vulgare L. 
Carex Hudsonii          Carex elata All. 
Cerastium vulgatum   Cerastium holosteoides Fr. em Hyl. 
Convallaria majalis     Convallaria maialis L. 
Dryopteris spinulosa     Dryopteris carthusiana (ViII.) H. P. Fuchs 
Dryopteris thelypteris  Thelypteris palustris Schott 
Iris pseudoacorus     Iris pseudacorus L. 
Molinia coerulea       Molinia caerulea (L.) Moench 
Pirola secunda          Orthilia secunda (L.) House 
Quercus sessilis       Quercus petraea (Matt.) Liebl. 
Ranunculus acer         Ranunculus acris L. 
Rhamnus cathartica    Rhamnus catharticus L. 
Solidago virga-aurea   Solidago virgaurea L. 
Viola sivestris               Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau 
 

Występowanie zespołów roślinnych w poszczególnych 
wydzieleniach przedstawia poniŜsze zestawienie: 
 

Powierzchnia wg zespołów roślinnych 
Oddział 

pododdz. Serratulo-
Pinetum 

Querco robiris 
Pinetum 

molinietosum 

Mszar 
wełniankowy 

Wilgotna 
łąka 

kośna 

Ribo nigri 
Alnetum Razem 

112a     2,61 2,61 
112b     4,69 4,69 
112c     1,71 1,71 
112d     1,41 1,41 
112f 1,90     1,90 
112g 5,94     5,94 
112h     2,22 2,22 
112i  1,23    1,23 
112j  2,42    2,42 
112k 1,84     1,84 
112l     0,08 0,08 
113a     1,23 1,23 
113b     1,05 1,05 
113c 15,38     15,38 
113d 4,35     4,35 
113f     1,71 1,71 
113g 0,87     0,87 

113h 0,85     0,85 
113i     0,30 0,30 
114a     1,58 1,58 
114b     1,37 1,37 
114d    1,51  1,51 
114c 11,94     11,94 
115a 18,71     18,71 
115b 2,29     2,29 
115c   5,16   5,16 
115d 10,34     10,34 
115f     0,26 0,26 

Ogółem 74,41 3,65 5,16 1,51 20,22 104,95 

 
3.5. Typy siedliskowe lasu 
Typy siedliskowe lasu przyjęto z aktualnie 

opracowywanego planu urządzenia gospodarstwa 
leśnego Nadleśnictwa Lidzbark. 
 

Określono następujące typy siedliskowe: 
  a) Bór mieszany świeŜy - 53,87 ha (52,08% ogólnej 

powierzchni siedliskowych typów lasu), 
  b) Bór mieszany wilgotny - 3,65 ha (3,53% ogólnej 

powierzchni siedliskowych typów lasu), 
  c) Bór bagienny - 5,16 ha (4,99% ogólnej powierzchni 

siedliskowych typów lasu), 
  d) Las mieszany świeŜy - 20,54 ha (19,86% ogólnej 

powierzchni siedliskowych typów lasu), 
  e) Ols - 20,22 ha (19,55% ogólnej powierzchni 

siedliskowych typów lasu). 
 

Występowanie typów siedliskowych lasu w 
poszczególnych wydzieleniach obrazuje następujące 
zestawienie: 
 

Powierzchnia wg typów siedliskowych lasu Oddział 
pododdz. BMśw BMw Bb LMśw Ols Razem 

112a     2,61 2,61 
112b     4,69 4,69 
112c     1,71 1,71 
112d     1,41 1,42 
112f 1,90     1,90 
112g 5,94     5,94 
112h     2,22 2,22 
112i  1,23    1,23 
112j  2,42    2,42 
112k    1,84  1,84 
112l     0,08 0,08 
113a     1,23 1,23 
113b     1,05 1,05 
113c 15,38     15,38 
113d    4,35  4,35 
113f     1,71 1,71 
113g    0,87  0,87 
113h    0,85  0,85 
113i     0,30 0,30 
114a     0,58 0,58 
114b     1,37 1,37 
114c 11,94     11,94 
115a 18,71     18,71 
115b    2,29  2,29 
115c   5,16   5,16 
115d    10,34  10,34 
115f     0,26 0,26 

Ogółem 53,87 3,65 5,16 20,54 20,22 103,44 

 
 

Porównując określone w pracach urządzeniowych 
nadleśnictwa typy siedliskowe lasu z opracowaniem 
fitosocjologicznym rezerwatu, występuje róŜnica w 
stosunku do oddz. 112k, 113d, g, h, 115b,d. RóŜnica 
polega na tym, Ŝe w pracach urządzeniowych typy 
siedliskowe lasu w tych oddziałach określono jako las 
mieszany świeŜy, a w opracowaniu fitosocjologicznym 
jako subborealny bór mieszany (Serratulo-Pinetum). 
Przyjęcie w pracach urządzeniowych typu siedliskowego 
las mieszany świeŜy moŜe wynikać z tego, Ŝe drzewostan 
jest tworzony głównie przez dąb. Ponadto moŜe to 
oznaczać występujące róŜnice w kryteriach wyróŜniania 
typów siedliskowych lasu oraz zespołów roślinnych. 
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3.6. Fauna 
 

Ssaki.  Las rezerwatu „Ostrów Tarczyński" jest 
odrębnym kompleksem leśnym, nie graniczącym 
bezpośrednio z innymi kompleksami leśnymi. W większości 
otoczony jest jeziorami. Pomimo tego jest ostoją niektórych 
duŜych ssaków. Przebywa w nim kilka osobników dzików, 
kilka saren, a ponadto lisy i borsuki (nory borsucze znajdują 
się w oddz. 115d). Drobne ssaki występujące w rezerwacie 
są typowe dla środowiska leśnego. 

Ptaki.  Rezerwat „Ostrów Tarczyński" jest ostoją wielu 
gatunków ptaków. Waloryzacja ornitologiczna obszaru 
rezerwatu została szczegółowo przeprowadzona w latach 
1984-1990 przez mgr inŜ. Michała Kłosowicza. Badaniem 
objęto obszar obecnego rezerwatu oraz przyległe pasy 
roślinności wynurzonej jezior. Obserwacje 
przeprowadzone w 1999 roku potwierdzają w większości 
występowanie tych samych gatunków. Roczny okres 
obserwacji jest stosunkowo krótki i dlatego zasadne jest 
przyjęcie danych ornitologicznych z lat 1984 - 1990. W 
1999 roku potwierdzono gnieŜdŜenie się Ŝurawia (Grus 
grus). Nie stwierdzono gnieŜdŜenia się orlika krzykliwego 
(Aguila pomarina) w 1999 roku (Jego gnieŜdŜenie 
stwierdzono w 1991 roku), lecz jeden osobnik był 
obserwowany w sierpniu 1999 roku. Nie stwierdzono teŜ w 
1999 roku występowania bociana czarnego. 

Z upływem czasu, starzenie się drzewostanu będzie 
sprzyjało zakładaniu gniazd duŜych ptaków drapieŜnych i 
ewentualnie bociana czarnego. Podobnie teŜ zachowanie 
drzew dziuplastych oraz posuszu i leŜaniny poprawi 
warunki lęgowe i Ŝerowe róŜnych gatunków ptaków. Z 
badań ornitologicznych wynika, Ŝe liczebność populacji 
gatunków, jak teŜ występowanie poszczególnych 
gatunków jest dość zmienne w poszczególnych latach. 
Pomimo więc nie występowania jakiegoś gatunku w 
danym roku, zachowanie ochrony jego potencjalnych ostoi 
jest bardzo waŜne. Przedstawione niŜej wykazy gatunków 
dotyczą tych, które w minionych latach były tu 
obserwowane, pomimo Ŝe niektórych nie udało się 
zaobserwować w 1999 roku. 
 

Wykaz gatunków ptaków wróblowatych gnieŜdŜących 
się w obrębie rezerwatu „Ostrów Tarczyński" 

 
Lp. Nazwa gatunkowa 
1. Swiergotek drzewny 
2. Pliszka siwa 
3. StrzyŜyk 
4. Rudzik 
5. Słowik szary 
6. Pokląskwa 
7. Kos 
8. Kwiczoł 
9. Drozd śpiewak 
10. Strumieniówka 
11. Łozówka 
12. Rokitniczka 
13. Trzcinniczek 
14. Trzciniak 
15. Zaganiacz 
16. Pokrzewka jarzębata 
17. PiegŜa 
18. Cierniówka 
19. Pokrzewka ogrodowa 
20. Pokrzewka czarnołbista 
21. Świstunka leśna 
22. Pierwiosnek 
23. Piecuszek 
24. Mysikrólik 
25. Zniczek 
26. Muchówka szara 
27. Muchówka mała 
28. Muchówka Ŝałobna 
29. Sikora uboga 
30. Sikora czarnogłowa 
31. Sikora czubata 

32. Sikora sosnówka 
33. Sikora modra 
34. Sikora bogatka 
35. Kowalik 
36. Pełzacz leśny 
37. Wilga 
38. Sójka 
39. Sroka 
40. Wrona siwa 
41. Kruk 
42. Szpak 
43. Zięba 
44. Dzwoniec 
45. CzyŜyk 
46. Gil 
47. Grubodziób 
48. Trznadel 
49. Potrzos 

 
Wykaz gatunków niewróblowatych gnieŜdŜących się w 

obrębie rezerwatu „Ostrów Tarczyński" i przyległych jezior 
 

Lp. Nazwa gatunkowa 
1. Perkozek 
2. Perkoz dwuczuby 
3. Perkoz zausznik 
4. Bocian czarny 
5. Łabędź niemy 
6. Krakwa 
7. KrzyŜówka 
8. Cyranka 
9. Głowienka 
10. Czernica 
11. Gągoł 
12. Nurogęś 
13. Łyska 
14. śuraw 
15. Sieweczka rzeczna 
16. Bekas kszyk 
17. Brodziec samotny 
18. Brodziec piskliwy 
19. Rybitwa zwyczajna 
20. Rybitwa czarna 
21. Kania czarna 
22. Jastrząb 
23. Krogulec 
24. Kobuz 
25. Gołąb grzywacz 
26. Turkawka 
27. Pójdźka 
28. Puszczyk 
29. Sowa uszata 
30. Zimorodek 
31. Dudek 
32. Krętogłów 
33. Dzięcioł czarny 
34. Dzięcioł duŜy 
35. Dzięcioł średni 
36. Dzięciołek 

 
Wykaz gatunków ptaków zalatujących na obszar 

rezerwatu i przyległych jezior 
 

Lp. Nazwa gatunkowa 
1. Perkoz rdzawoszyi 
2. Czapla siwa 
3. Bocian biały 
4. Gęś gęgawa 
5. Mewa śmieszka 
6. Mewa pospolita 
7. Bielik 
8. Orlik krzykliwy 
9. Kukułka 

 
Wykaz gatunków ptaków zagroŜonych w Europie 

występujących na obszarze rezerwatu i przyległych jezior 
 
Lp. Nazwa gatunkowa Status Ilość par 
1. Bocian czarny lęgowy 1 
2. Bocian biały zalatujący - 
3. Kania czarna lęgowy 1 
4. Orlik krzykliwy zalatujący - 
5. Bielik zalatujący - 
6. Rybołów zalatujący - 
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7. śuraw lęgowy 1 
8. Rybitwa zwyczajna lęgowy 5 
9. Rybitwa czarna lęgowy 4 
10. Zimorodek lęgowy 2 
11. Dzięcioł czarny lęgowy 1 
12. Dzięcioł średni lęgowy 1 
13. Pokrzewka jarzębata lęgowy 1 
14. Muchołówka mała lęgowy 2 

Razem par 19 

 
4. Drzewostany 

 
4.1. Opis ogólny 
 
Powierzchnia drzewostanów rezerwatu „Ostrów 

Tarczyński", według aktualnych danych z prac nad planem 
urządzania Nadleśnictwa Lidzbark, wynosi 98,28 ha, co 
stanowi 91,9% całej powierzchni rezerwatu. Drzewostanów 
pochodzenia naturalnego jest 16,59 ha, tj. 16,9% (w tym 
1,05 ha z odrośli). Drzewostany pochodzenia naturalnego 
stanowią wyłącznie olszyny. Powstały one na obrzeŜach 
jezior. 

Drzewostany pochodzenia sztucznego zajmują 81,69 
ha, tj. 83,1%, z tego drzewostany z jednym gatunkiem 
panującym zajmują 76,98 ha: sosna - 61,29 ha, dąb - 
10,34 ha, olsza - 3,63 ha, świerk - 17,2 ha, a drzewostany 
mieszane zajmują 4,71 ha (z tego z przewagą świerka - 
2,42 ha, a z przewagą brzozy - 2,92 ha). Drzewostan 
olszowy pochodzenia sztucznego powstał przez 
zalesienie łąk. Inne drzewostany pochodzenia sztucznego 
są następstwem gospodarki zrębowej. 
 

4.2. Skład gatunkowy 
 

Według danych urządzeniowych z 1999 roku 
gatunkami głównymi w drzewostanach są: sosna, olcha, 
dąb, świerk i brzoza. 

Powierzchnia drzewostanów według gatunków 
panujących wynosi: sosny - 61.29  ha, olchy - 20,22 ha, dębu 
- 10,34 ha, świerka - 4,14 ha, brzozy - 2,29 ha. Drzewostany 
jednogatunkowe zajmują 11,05 ha, w tym 0,87 ha  
drzewostany świerkowe, a pozostałe to olchowe (10 
wydzieleń). Drzewostany jednogatunkowe urozmaicone (z 
domieszkami) zajmują 64,76 ha, w tym z panującą sosną - 
60,07 ha i olchą- 4,69 ha (razem 8 wydzieleń). Drzewostany 
dwugatunkowe zajmują 15,54 ha, z tego z panującymi: 
dębem i brzozą - 10,34 ha, olszą i brzozą. - 1,71 ha, olszą i 
świerkiem -1,41 ha, sosną i brzozą - 1,23 ha, świerkiem i 
modrzewiem - 0,85 ha (łącznie 5 wydzieleń). 

Drzewostany z trzema gatunkami (olsza, jesion, świerk) 
zajmują 2,22 ha (1 wydzielenie). Drzewostany z czterema 
gatunkami (brzoza, sosna, dąb, modrzew) zajmują 2,29 ha (1 
wydzielenie). Drzewostany z pięcioma gatunkami (świerk, 
sosna, brzoza, dąb, olsza) zajmują 2,42 ha (1 wydzielenie). 

Drzewostany pięciogatunkowe są w Ilb klasie wieku, 
czterogatunkowe w V klasie wieku, trzygatunkowe w la klasie 
wieku. Wszystkie są pochodzenia sztucznego, podobnie jak 
dwugatunkowe, gdzie w 5 wydzieleniach tylko w jednym 
znajdują się drzewostany pochodzenia naturalnego. 

 
Klasy wieku 
 

Udział gatunkowy według klas wieku jest następujący: 
Powierzchnia w ha według klas wieku 

I II III IV V VI 
Razem 

Gatunek 
a b a b a b a b a b a b  

Sosna - - - - - - - - - 47,26 14,03 - 61,29 
Dąb - - - - - - - - - - 10,34 - 10,34 
Świerk 1,72 - - 2,42 - - - - - - - - 4,14 
Olsza 3,63 - - - 16,03 - - - 0,56 - - - 16,59 
Brzoza - - - -  - - - 2,29 - - - 2,29 

 
 

Stopie ń zgodno ści składów gatunkowych z zespołami 
leśnymi 

 
Serratulo - Pinetum (Subborealny bór mieszany) 

zajmuje 74,41 ha, z tego na 60,06 ha gatunkiem 
panującym (jednogatunkowym) jest sosna, z tym Ŝe 
procent pokrycia koronami w stosunku do innych 
gatunków (domieszkowych) wynosi około 90%. 
Tymczasem według opracowań fitosocjologicznych 
pokrycie sosną powinno wynosić od 10 do 50%, w 
zaleŜności od fazy rozwojowej (mniej w wyŜszej fazie). W 
jednym wydzieleniu (115d) o powierzchni 2,29 ha 
występują: 9Db, 1Brz, miejsc. Św, Md, Bk (wiek tych 
gatunków wynosi od 85 do 110 lat). Buk występuje na 
powierzchni około 0,8 ha w środkowej części wydzielenia 
jako gatunek panujący. Niestety buk jest tu poza 
zasięgiem jego naturalnego występowania. Wydzielenie 
115d ze względu na skład gatunkowy jest bardzo cenne 
pod względem przyrodniczym. Panujący tu dąb daje duŜą 
trwałość rozwoju naturalnego tego drzewostanu. 

Interesujące pod względem przyrodniczym jest 
wydzielenie w oddz. 115b o powierzchni 2,29 ha, 
składające się z: 4Brz, 3So, 2Db, 1Md, miejsc. Św, Oś, 
wiek 90 lat. Jest to w tym rezerwacie najbardziej właściwy 
skład gatunkowy tego zespołu roślinnego. 

W innych dwóch wydzieleniach (113g - 0,87 ha i 113h 
- 0,85 ha) gatunkiem panującym jest świerk sztucznego 
pochodzenia. Skład ten całkowicie odbiega od 
naturalnego, ale jest to nieduŜa powierzchnia. 

Ouerco roboris - Pinetum molinietum (kontynentalny 
bór mieszany wilgotny). Powierzchnia tego zespołu 
wynosi 3,65 ha. Obejmuje dwa wydzielenia: 112i (1,23 ha) 
o składzie gatunkowym: 6So, 4Brz 95 lat, miejsc. Św 70 
lat oraz 112j (2,42 ha) o następującym składzie 
gatunkowym: 4Św, 2So, 2Brz, 1Db, 1Ol, miejsc. Oś, 35 
lat. Według prac fitosocjologicznych udział pokrycia sosną 
powinien wynosić od 10 do 30%. 

W obydwu wydzieleniach znacząco mały jest udział 
przede wszystkim dębu i innych liściastych w wydzieleniu 
112i. 

 
Ribo nigri - Alnetum chrysosplenietosum (Ŝyzny ols 

porzeczkowy). Zespól ten występuje w trzynastu 
wydzieleniach na łącznej powierzchni 20,22 ha. We 
wszystkich wydzieleniach gatunkiem panującym jest olsza 
(w jednym wydzieleniu z udziałem jesionu i świerka). 

Według prac fitosocjologicznych w naturalnym 
składzie gatunkowym udział olszy czarnej wynosi od 30 
do 90%. Ze względu na naturalne pochodzenie 
drzewostanów w tym zespole roślinnym w rezerwacie 
„Ostrów Tarczyński", naleŜy uznać obecny skład 
gatunkowy za prawidłowy, mając na uwadze, Ŝe dalej 
będzie trwał proces sukcesji takŜe innych gatunków 
liściastych i ewentualnie świerka. 
 

4.3. Wiek 
 

Powierzchniowy udział drzewostanów w 
poszczególnych klasach wieku obrazuje poniŜsza tabela: 

 
Powierzchnia wg klas wieku Oddział 

pododdz. Kl.I Kl.II Kl.III Kl.IV Kl.V Kl.VI Razem 
112a   2,61    2,61 
112b   4,69    4,69 
112c   1,71    1,71 
112d 1,41      1,41 
112f      1,90 1,90 
112g      5,94 5,94 
112h 2,22      2,22 
112i     1,23  1,23 
112j  2,42     2,42 
112k      1,84 1,84 
112l   0,08    0,08 
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113a   1,23    1,23, 
113b   1,05    1,05 
113c     15,38  15,38 
113d      4,35 4,35 
113f   1,71    1,71 
113g 0,87      0,87 
113h 0,85      0,85 
113i     0,30  0,30 
114a   1,58    1,58 
114b   1,37    1,37 
114c     11,94  11,94 
115a     18,71  18,71 
115b     2,29  2,29 
115d      10,34 10,34 
115f     0,26  0,26 

Ogółem 5,35 2,42 16,03  50,11 24,37 98,28 

 
Pomimo, Ŝe w rezerwacie „Ostrów Tarczyński" nie 

występują bardzo stare drzewostany, to mając jednak na 
uwadze, Ŝe rezerwat został uznany dopiero w 1993 roku, to 
udział V i VI klasy wieku w wysokości 74,48 ha, czyli 
75,55% jest zjawiskiem korzystnym. Drzewostany te tworzy 
głównie sosna (61,28 ha), dąb (10,34 ha), olsza (0,56 ha) i 
brzoza (0,86 ha). Najstarszy drzewostan sosnowy liczy 106 
lat mieszany z panującą brzozą 91 lat, a olszy - 81 lat. 
 

4.4. Struktura pionowa i pozioma 
 

Ze względu na stosunkowo małą liczbę gatunków 
występujących w drzewostanach rezerwatu „Ostrów 
Tarczyński", struktura pionowa nie jest obecnie zróŜnicowana. 
W drzewostanach z olszą sytuacja ta raczej szybko się nie 
zmieni. Natomiast w drzewostanach sosnowych występujący 
dąb podrostowy wykazuje duŜą dynamikę i przy juŜ 
istniejących przerzedzeniach drzewostanu panującego wejdzie 
w skład II piętra w ciągu 20-40 lat. 

W strukturze poziomej występujące luki są w pełni 
wypełnione podrostem, głównie przez kępy leszczyny. 
 

4.5. Stan zdrowotny 
 
Lustracja drzewostanów rezerwatu w latach 1998 - 

1999 nie wykazała jakichkolwiek oznak osłabienia 
Ŝadnego gatunku, czy teŜ nadmiernego wydzielenia się 
posuszu. Rezerwat jest oddalony od duŜych ośrodków 
przemysłowych, a więc nie występują skaŜenia powietrza. 
Poziom wody jest równieŜ wystarczająco stabilny. Ogólnie 
więc stan zdrowotny drzewostanów jest dobry. 
Ewentualne odnowienia naturalne nie będą zagroŜone ze 
strony zwierzyny płowej (brak jeleni i niski stan saren). 
LeŜanina występuje bardzo sporadycznie, co jednak 
ogranicza bogactwo gatunków, dla których próchniejące 
drewno jest siedliskiem Ŝycia. 
 

5. Ocena dotychczasowej ochrony rezerwatu 
 

Od chwili uznania rezerwatu (1993 rok) upłynął 
stosunkowo krótki okres i dlatego nie ma moŜliwości 
dokonania oceny zachodzących zmian w następstwie 
ochrony rezerwatowej. Rezerwat od 1993 roku nie 
posiadał planu ochrony, a gdyby zaistniały istotne 
potrzeby wykonania prac leśnych, to zgodę na ich 
wykonanie wydał by Minister Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Ale takiej potrzeby nie 
było, z wyjątkiem usuwania posuszu, którego pozyskano 
łącznie w tym rezerwacie około 40 m3 (w roku 1995). 
PoniŜsza tabela przedstawia, jakie były planowane cięcia 
dla drzewostanów obecnego rezerwatu w operacie 
urządzeniowym Nadleśnictwa Lidzbark na lata 1989-1998. 

 
 
 
 
 

Zestawienie zabiegów pielęgnacyjnych w rezerwacie 
„Ostrów Tarczyński" 

 
PLANOWANIE WYKONANIE 

miąŜszość drewna [m3] miąŜszość drewna [m3] 
wydzielenie 

rodzaj 
zabiegu 

pow. 
[ha] grubizny 

So, 
Md 

Ol Brz drobnicy
rok 

iglastego liściastego razem 

112b TW 0,78 6  6  3     
112d TP 1,21 21 20  1 2 95 3,26  3,26 
112f TW 0,45 4  4  2 95    
112n TP 8,09 138 130  8 12     
112j TP 0,48 3  2 1      

112m TP 2,02 38 36  2 3     
113a TP 16,33 261 261   25 93,95 8,44  8,44 
113b TP 4,67 79 79   8 93    
113c TP 1,55 11  11       
114a TP 12,96 201 201    95 6  6 
114b TP 0,82 9  9  1     
115a TP 18,88 302 302   29     
115c TP 5,16 62   62 16 92  72,47 72,47 

        95 1 5 6 

115d TP 10,34 155 
Db1 
24 

 31 16 95 14,29 4,87 19,16 

 
Prace hodowlane w latach 1989-1998 były następujące: 
 

Wydzielenie rok powierzchnia [ha] opis czynności 
91 0,92 zalesienie halizny 

0,27 poprawki 112g 
92 

0,92 
pielęgnacja gleby, 
czyszczenia wczesne 

112c 94 0,3 pielęgnacja gleby 
113a 96 0,34 czyszczenia późne 

89 0,91 czyszczenia wczesne 
92 0,91 czyszczenia wczesne 113d 
96 0,96 czyszczenia późne 

112c 92 1,41 pielęgnacja gleby 
112i 93 2,43 czyszczenia wczesne 

92 2,4 
zalesienie gruntu porolnego - 
łąki 

93 0,25 poprawki 
1121 

94 0,2 pielęgnacja gleby 
91 0,85 zalesienie halizny 

0,11 poprawki 
92 

0,85 pielęgnacja gleby 
113f 

93 0,85 pielęgnacja gleby 

 
Po utworzenie rezerwatu zaplanowanych cięć nie 

wykonano i słusznie, gdyŜ w warunkach ochrony 
rezerwatowej takiej potrzeby nie było. 

Rezerwat był naleŜycie oznakowany tablicami i 
zabezpieczony rogatką na drodze wjazdowej do 
rezerwatu. Niestety, tablice są zniszczone, np. w 1999 
roku zerwano nową duŜą planszę ustawioną przy rogatce. 
Jest dość duŜa penetracja brzegów rezerwatu przez 
wędkarzy, chociaŜ ich wpływ na rezerwat jest znośny. Nie 
stwierdzono kradzieŜy drewna (nielegalnej ścinki). 

 
Zestawienie danych dotyczących drzewostanów 
 

Oddział, 
pododdział 

Powierzchnia 
(ha) 

Skład 
gatunkowy 

Wiek 
(lata) 

Typ 
siedliskowy 

lasu wg. 
BULiGL 

Zespół roślinny 
Wskazania 
ochronne 

112a 2,61 Ol 41 Ol Ribo nigri-Alnetum 
chrysosplenietosum 

 

112b 4,69 Ol 41 Ol Ribo nigri-Alnetum 
chrysosplenietosum 

 

112c 1,71 Ol 41 Ol Ribo nigri-Alnelum 
chrysosplenietosum 

 

112d 1,41 90l, 1Sw 8 Ol Ribo nigri-Alnetum 
chrysosplenietosum 

 

112f 1,90 So 106 BMśw Serratulo-Pinetum  
112g 5,94 So 106 BMśw Serratulo-Pinetum  
112h 2,22 80l, 1Js, 

1Sw 
9 Ol Ribo nigri-Alnetum 

chrysosplenietosum 
 

112i 1,23 6So, 4Brz 96 BMw Querco roboris 
Pinetum 
molinietosum 

 

112j 2,42 4Św, 4So, 
2Brz 

36 BMw Querco roboris 
Pinetum 
molinietosum 

 

112k 1,84 So 106 LMśw Serratulo-Pinetum  
112l 0,08 Ol 41 Ol Ribo nigri-Alnetum 

chrysosplenietosum 
 

113a 1,23 Ol 41 Ol Ribo nigri-Alnetum 
chrysosplenietosum 

 

113b 1,05 1Db, 10l 45,60 Ol Ribo nigri-Alnetum 
chrysosplenietosum 

 

113c 15,38 So 96 BMśw Serratulo-Pinetum  
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113d 4,35 So 101 LMśw Serratulo-Pinetum  
113f 1,71 90l, 1Brz 45 Ol Ribo nigri-Alnetum 

chrysosplenietosum 
 

113g 0,87 Św 16 LMśw Serratulo-Pinetum  
113h 0,85 8Św, Md 10 LMśw Serratulo-Pinetum  
113i 0,30 Ol 81 Ol Ribo nigri-Alnetum 

chrysosplenietosum 
 

114a 1,58 Ol 41 Ol Ribo nigri-Alnetum 
chrysosplenietosum 

 

114b 1,37 60l, 40l 45,47 Ol Ribo nigri-Alnetum 
chrysosplenietosum 

 

114c 11,94 So 96 BMśw Serratulo-Pinetum wprowadzić 
pas krzewów 
jako ściana 
ochronna od 
pól 

114d 1,51 Łąka Wilgotna łąka kośna wykaszać co 
2-3 lata 

115a 18,71 So 96 BMśw Serratulo-Pinetum wprowadzić 
pas krzewów 
jako ściana 
ochronna od 
pól 

115b 2,29 4Brz, 3So, 
2Db, 1Md 

91 LMśw Serratulo-Pinetum  

115c 5,16 Bagno   Mszar wełniankowy  
115d 10,34 9Db, 1 Brz 111,86 LMśw Serratulo-Pinetum zasypać rów 

odwadniający 
bagno w 
oddz. 115c 

115f 0,26 Ol 81 Ol Ribo nigri-Alnetum 
chrysosplenietosum 

 

 
6. Kierunki ochrony 

 
6.1. Ochrona ekosystemów le śnych 

 
Nie ma potrzeby planowania ochrony czynnej w 

drzewostanach, polegającej na wykonywaniu cięć 
pielęgnacyjno-hodowlanych. NaleŜy poszczególne 
drzewostany pozostawić naturalnym procesom rozwojowym. 
Bardziej szczegółowo zagadnienia przedstawiono w operacie 
ochrony ekosystemów leśnych. 

Potrzeby wykonywania czynnej ochrony przed 
zagroŜeniami biotycznymi i abiotycznymi obecnie nie 
dostrzega się. 

W przypadku wystąpienia zagroŜeń ze strony 
masowych pojawów owadów mogących zagrozić istnieniu 
drzewostanów, decyzję w zakresie czynności ochronnych 
powinien podjąć zarządzający rezerwatem czyli 
nadleśniczy nadleśnictwa Lidzbark. Podobnie naleŜy 
postąpić w przypadku klęsk Ŝywiołowych, typu 
wiatrołomów i wiatrowałów. 
 

6. 2. Ochrona fauny 
 

Ochronę fauny naleŜy zapewnić poprzez egzekwowanie 
nakazów obowiązujących na obszarze rezerwatu. Dotyczy to 
głównie na nie dopuszczeniu do penetracji ludzkiej obszaru 
rezerwatu. Ochronie fauny będzie sprzyjało równieŜ nie 
wykonywanie prac leśnych w drzewostanach. 
Najcenniejszym składnikiem fauny rezerwatu są ptaki. Nie 
ma potrzeby wykonywania prac z zakresu ochrony czynnej. 
Istota rezerwatu wyklucza takŜe zakładanie sztucznych 
gniazd, lęgowisk, w tym skrzynek lęgowych czy sztucznych 
remiz. Bardzo waŜne jest natomiast pozostawienie 
wszystkich drzew dziuplastych oraz częściowo drzew 
obumarłych (w starszych drzewostanach, np. 1 - 3 sztuki na 
hektar). Stare pojedyncze obumarłe drzewa naleŜy 
bezwzględnie pozostawić. Bardzo istotne znaczenie ma 
leŜanina (powolnie rozkładające się drewno), na której 
rozwijające się bezkręgowce stanowią bazę Ŝerową dla wielu 
gatunków ptaków. 

Niekorzystana sytuacja jest w zakresie ochrony 
ptactwa wodnego przyległych do rezerwatu jezior, gdyŜ 
rezerwat nie posiada strefy ochronnej. Utworzenie tej 
strefy jest w pełni zasadne. Najkorzystniejszą sytuacją 
byłoby przejęcie jezior w stan posiadania Nadleśnictwa 
Lidzbark. Gdyby jeziora zostały włączone do rezerwatu 
wówczas byłoby to moŜliwe. NaleŜy w tym zakresie 

podjąć starania. Pomimo, Ŝe na jeziorach Tarczyńskim i 
Grądy oraz rzece łączącej te jeziora wyznaczono 
stanowiska wędkarskie (dobrze, Ŝe nie od strony 
rezerwatu), to jednak wędkowanie w kilku miejscach do 
strony rezerwatu jest częste, co powoduje penetrację 
samego rezerwatu, jak teŜ płoszenie ptactwa bytującego 
w przybrzeŜnej roślinności jezior. 

Pomimo, Ŝe w 1999 roku nie stwierdzono 
gniazdowania w rezerwacie duŜych ptaków drapieŜnych, 
to jednak naleŜy prowadzić obserwacje kaŜdego roku i z 
chwilą pojawienia się tych ptaków naleŜy wyznaczyć strefy 
ochronne wokół ich gniazd, które obejmą takŜe część 
brzegów jezior. 

NaleŜy wnioskować do zapisania w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego o uznanie jezior: 
Tarczyńskie i Grądy za strefę ciszy oraz określenie w tym 
planie zasad korzystania z jezior w taki sposób, aby było 
to zgodne z wymaganiami ochrony ptaków. 
 

6.3. Ochrona flory 
 

W rezerwacie „Ostrów Tarczyński" ochronie podlegają 
wszystkie gatunki roślin i grzybów. Ochronę tę naleŜy 
spełniać, między innymi, przez egzekwowanie zakazu 
nielegalnego przebywania osób w rezerwacie i 
ograniczenia do niezbędnego minimum prac z zakresu 
leśnej gospodarki rezerwatowej. 

Ochronie róŜnorodności gatunkowej sprzyja takŜe 
pozostawianie luk w drzewostanach. Z tego powodu w 
operacie ochrony ekosystemów leśnych nie 
zaprojektowano dolesień i uzupełnień nasadzeniami w 
istniejących lukach, w tym takŜe w uprawach załoŜonych 
na dawnych łąkach. Nie projektuje się zalesienia łąki, 
obecnie nie uŜytkowanej, w oddz. 114d. Dopuszcza się 
natomiast jej wykaszanie raz w roku lub raz na 2-3 lata na 
2/3 powierzchni łąki. Będzie to miało raczej większe 
znaczenie dla stworzenia dogodnych warunków Ŝycia 
bezkręgowców aniŜeli dla ochrony flory, poniewaŜ nie 
stwierdzono tu występowania gatunków roślin 
chronionych. Nie byłoby jednak wskazane, aby łąka w 
szybkim czasie miała pokryć się gatunkami krzewów i 
drzew. Z zakresu ochrony roślin największe znaczenie ma 
zachowanie bagna w oddz. 115c. Aby ograniczyć tu 
sukcesję leśną koniecznie trzeba zasypać ujścia rowu, 
który obecnie odprowadza wody z tego bagna. 

W drzewostanach licznie występują płaty widłaków 
jałowcowego i goździstego (Lycopodium clavatum i 
Lycopodium annotinum), które z pewnością będą nadal 
się powiększały. Nie ma potrzeby wykonywania 
szczególnych prac ochronnych widłaków, lecz naleŜy mieć 
na uwadze ich ochronę przy ewentualnej zrywce drewna. 

Dla ochrony roślin i grzybów bardzo istotne jest 
pozostawianie części obumarłych, stojących i leŜących, 
drzew. 
 

6.4. Ochrona krajobrazu 
 

Urozmaicona rzeźba terenu jest jednym z celów 
ochrony rezerwatu „Ostrów Tarczyński". JednakŜe dla 
tego elementu w rezerwacie nie ma Ŝadnych zagroŜeń, a 
więc nie zachodzi potrzeba podejmowania specjalnych 
działań ochronnych. Nie ma w tym zakresie takŜe 
zagroŜeń ewentualnym pozyskiwaniem Ŝwiru czy piasku 
dla potrzeb lokalnego budownictwa. 

Istotnym elementem krajobrazu są drzewostany. 
Przyjęte wskazania w operacie ochrony ekosystemów 
leśnych w pełni gwarantują ochronę ich walorów 
krajobrazowych. Natomiast do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego naleŜy wnioskować, 
aby kopuła lasu, pokrywająca Ostrów połoŜony pomiędzy 
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jeziorem Tarczyńskim i jeziorem Grądy pozostała jako 
istotny dominant w krajobrazie. Chodzi o to, aby nie 
następowała taka zabudowa ewentualnymi obiektami 
kubaturowymi, które by zasłaniały wgląd na Ostrów z 
przeciwnych do rezerwatu brzegów jezior. 
 

II. OPERAT SZCZEGÓŁOWY OCHRONY 
EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH 

 
1. Wstęp 

 
Zakazy obowiązujące na terenie rezerwatu, miedzy 

innymi pozyskiwania drzew, nie dotyczą przypadków, 
uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, 
ujętych w planie ochrony rezerwatu. 

Rezerwat „Ostrów Tarczyński" jest objęty ochroną 
częściową. Nie oznacza to jednak, Ŝe chronione są tylko 
niektóre składniki przyrody, a inne nie. Ochronę 
częściową naleŜy rozumieć w ten sposób, Ŝe mogą, ale 
nie muszą być wykonywane zabiegi ochronne. Powinny 
być wykonywane wtedy, gdy przyroda rezerwatu jest 
zagroŜona, a moŜna by tego uniknąć wykonując 
odpowiednie prace ochronne. NaleŜy więc dogłębnie 
analizować ewentualne potrzeby czynności ochronnych. 
Odnosi się to takŜe do zabiegów pielęgnacyjno-
hodowlanych drzewostanów. W tym zakresie podstawą 
leśnej gospodarki rezerwatowej nie mogą być kryteria 
przyjęte dla lasów gospodarczych, a szczególnie typów 
siedliskowych lasu, typów gospodarczych drzewostanów, 
intensywności i częstotliwości cięć pielęgnacyjnych. W 
rezerwacie nie moŜe być takŜe pojęcia wieku rębności. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe w lasach gospodarczych cięcia 
pielęgnacyjne mają na celu uzyskanie wysokiego 
przyrostu drewna w określonym czasie (do wieku rębności 
drzewostanów) oraz dobrej jakości technicznej 
sortymentów drzewnych. W gospodarce rezerwatowej nie 
moŜna jednak zapominać, Ŝe zaniechanie czynności 
ochronnych koniecznych dla zachowania trwałości lasu 
byłoby takŜe naruszeniem przepisów dotyczących 
ochrony rezerwatu. 
 

2. Składy gatunkowe według zespołów ro ślinnych 
 

Podstawą leśnej gospodarki rezerwatowej są 
opracowania fitosocjologiczne, według których składy 
gatunkowe drzewostanów (w warunkach naturalnych) są 
znacząco róŜne od przyjętych dla typów siedliskowych 
lasów gospodarczych. 
 

Dla krainy Mazowiecko-Podlaskiej, Dzielnicy 
Północnomazowieckiej, gdzie połoŜony jest rezerwat 
„Ostrów Tarczyński", warianty składów gatunkowych w 
zespołach roślinnych wyróŜnionych w tym rezerwacie 
określono następująco (Matuszkiewicz, 1996).  
 

1. Serratulo - Pinetum (Subborealny bór mieszany) 
 

Udział gatunków w drzewostanie 
(% pow. rzutu koron ) 

Typ 
siedliskowy 

lasu 
Zespół roślinny Gatunek drzewa 

Faza l Faza II Faza III 
BMśw Serratulo-

Pinetum 
sosna (a 1,2) 
dąb szyp.(a1) 
osika 
brzoza bród. 
dąb bezszyp. 
grab 
lipa 
jabłoń 
klon zw. 

30-50 
10-30 
20-40 
5-20 
0-30 

20-40 
10-40 
20-30 
5-20 
0-30 

10-40 
10-50 
10-20 
510 
0-30 
0-10 
0-5 
0-5 
0-5 

 
 
 
 

2. Querco roboris - Pinetum molinietosum 
(Kontynentalny bór mieszany wilgotny) 

 
Udział gatunków w drzewostanie 

(% pow. rzutu koron ) 
Typ 

siedliskowy 
lasu 

Zespół roślinny Gatunek drzewa 
Faza l Faza II Faza III 

BMw Querco-roboris-
Pinetum 
molinietosum 

sosna 
dąb szyp. 
osika 
brzoza omsz. 
olsza cz. 
grab (a2) 
dąb bezszyp. 

20-40 
20-30 
20-40 
10-20 

20-40 
20-40 
20-30 
10-20 

10-30 
20-50 
10-30 
10-20 

0-5 
0-10 
0-5 

 
3. Ribo nigri - Alnetum chrysesplenietosum (śyzny ols 

porzeczkowy) 
 

Udział gatunków w 
drzewostanie (% pow. rzutu 

koron) 

Typ 
siedliskowy 

lasu 
Zespół roślinny Gatunek drzewa 

Fazal Faza II Faza III 
Ols Ribo nigri -

Alnetum 
chrysoplenietosum 

olsza czarna 
świerk 
jesion 
dąb szyp. 
brzoza omsz. 

50-90 40-80 30-70 
0-10 
0-20 
0-10 
0-20 

 
Fazy rozwojowe drzewostanów oznaczają: I - 

wczesna, II - rozwiniętego umiarkowanie, III - w pełni 
rozwiniętego. 

Dane dotyczące III fazy są stosunkowo bardziej ścisłe, 
a dla I i II bardziej przybliŜone. W zestawieniach nie 
uwzględniono modrzewia i cisa, poniewaŜ dotychczasowy 
stan badań fitosocjologicznych nie daje jednoznacznej 
odpowiedzi, w jakich zbiorowiskach i regionach moŜna by 
je zaliczyć do stałej kombinacji gatunków. Udział danego 
gatunku w drzewostanie podano jako pokrycie koron. 

Warto zwrócić uwagę na istotną sprawę, jaką jest 
określenie moŜliwych, dopuszczalnych udziałów 
poszczególnych gatunków drzew (procent od do) w 
kolejnych trzech fazach rozwojowych drzewostanów, dla 
kaŜdego zespołu leśnego. 

Analizując aktualny (rzeczywisty) skład gatunkowy 
drzewostanów, w stosunku do wyŜej podanych wariantów 
składów gatunkowych (typów fitosocjologicznych) 
zasadne jest przyjęcie optymalnych składów gatunkowych 
w drzewostanach dojrzałych, tak jak podano to w 
załączonych do planu ochrony rezerwatu „Ostrów 
Tarczyński" kartach ewidencyjnych drzewostanów. 
Generalnie przedstawiono je następująco (w procentowym 
udziale pokrycia powierzchni):  
  1) dla Serratulo - Pinetum 

Sosna - 10-40, dąb - 10-50, inne - 10-40 
  2) dla Querco roboris Pinetum molinietosum  

Sosna - 10-60, dąb - 20-60, inne - 5-20 
  3) dla Ribo nigri Alnetum chrysosplenietosum 

Olsza czarna - 30-60, jesion - 10-20, inne liściaste 10-20 
 

Dla pierwszych dwóch zespołów proces naturalnego 
róŜnicowania się składu gatunkowego będzie trwał co 
najmniej 100 lat. Wypadaniu z drzewostanu sosny będzie 
towarzyszyło zwiększanie się udziału gatunków 
liściastych, głównie dębu. 

W trzecim zespole aktualny skład gatunkowy jest 
odpowiedni (są to drzewostany w większości pochodzenia 
naturalnego). 
 

3. Gatunki drzew i krzewów popieranych, 
tolerowanych i eliminowanych 

 
Gatunki, które naleŜy popierać, to: 

  1) Pinus sylvestris 
  2) Quercus petraea 
  3) Quercus robur 
  4) Tiliacordata 
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  5) Betula pendula 
  6) Betula verucosa 
  7) Sorbus aucuparia 
  8) Populus tremula 
  9) Padus awium 
10) Acer platanoides 
11) Fraxinus excelsior  
12) Salix cinerea  
13) Salix pentandra  
14) Larix decidua  
15) Ulmus laevis 

 
Tolerowane 

  1) Piceaabies 
  2) Fagus silvatica 
 

Wymienione gatunki tolerowane moŜna by zaliczyć do 
popieranych, gdyŜ występują one wyspowo, czy teŜ na 
granicy zasięgu naturalnego w Dzielnicy Niziny 
Północnomazowieckiej. Chodzi jednak o to, Ŝe właśnie ze 
względu na ich wyspowe lub graniczne występowanie, nie 
naleŜy podejmować w stosunku do nich Ŝadnych prac 
ułatwiających odnawianie. Jest błędem w rezerwatach 
leśnych wykonywanie sztucznego odnawiania gatunków, 
jeŜeli rezerwat połoŜony jest na granicy zasięgu, gdyŜ 
wypacza to ocenę trafności wyznaczenia granicy zasięgu. W 
wyniku sztucznego odnawiania moŜna by nawet wyhodować 
gatunki drzew daleko od ich naturalnego zasięgu. 

Występuje jeden okaz daglezji zielonej (około 100 lat), 
który powinien być eliminowany, ale poniewaŜ jednak nie 
zagraŜa innym gatunkom naleŜy go pozostawić. 
 

Eliminowane 
Obecnie w rezerwacie gatunków do eliminacji nie 

stwierdzono. NaleŜy jednak mieć na uwadze przypadkowe 
pojawienie się czeremchy amerykańskiej (Padus 
serotina). Gdyby to się zdarzyło, to naleŜy bezwzględnie 
ją eliminować ze względu na jej dynamikę rozwój ową i 
duŜą konkurencyjność dla gatunków rodzimych. 

Oprócz wymienionych wyŜej gatunków drzew 
popieranych naleŜy uwzględnić inne, które mogą się 
pojawić, a są to: 
  1) Pyrus communis 
  2) Malus sylvestris 
  3) Acer pseudoplatanus 
  4) Larix polonica 
  5) Populus nigra 
  6) Populus alba 
  7) Ulmus carpinifolia 
  8) róŜne gatunki wierzb rodzimych. 
 

4. Warunki odnowie ń naturalnych podstawowych 
gatunków drzew 
 

Odnowienie naturalne w rezerwacie przyrody jest 
podstawowym procesem przyrodniczym. Dopiero gdy 
odnowienie naturalne zawiedzie, moŜna zastosować siew, 
a tylko w ostateczności sadzenie, np. gdy ze względu na 
stan pokrywy glebowej siew nie daje efektów lub gdy 
chcemy wprowadzić do rezerwatu gatunki drzew nie 
występujące w rezerwacie. Gdy sadzenie jest 
uzasadnione, to powinno się wprowadzać osobniki 
wyrośnięte o cechach materiału zadrzewieniowego. 

Sosna.  Sosna występuje w rezerwacie „Ostrów 
Tarczyński" w największym udziale gatunkowym i w 
nadmiarze w stosunku do innych gatunków. 

W najbliŜszym dwudziestoleciu nie ma potrzeby 
oczekiwać powstania odnowień naturalnych sosny. 
Pomimo, Ŝe w najstarszych drzewostanach sosnowych (do 
105 lat) występują gniazda i wokół nich drzewostan jest na 

tyle przerzedzony, Ŝe dostęp światła do gniazda jest 
wystarczający dla powstania nalotu sosny, to jednak 
samosiew nie jest moŜliwy ze względu na wypełnienie 
gniazd podszytem, głównie leszczyną. W okresie około 200 
lat udział sosny w drzewostanach powinien zmniejszyć się 
o około 50% na korzyść gatunków liściastych. JeŜeli w tym 
czasie będą się pojawiały samosiewy sosny, to naleŜy je 
ochraniać, gdyŜ dzięki temu uzyska się zróŜnicowanie klas 
wieku sosny. Takie zdarzenie moŜe mieć miejsce, np. 
gdyby wystąpiły wiatrołomy, a byłoby to w roku urodzaju 
nasion sosny i równocześnie byłyby dogodne warunki 
okresu wegetacyjnego (szczególnie brak okresów suszy 
wiosennej i letniej). W wielu drzewostanach warunki 
glebowe, szczególnie przy występowaniu pokrywy mszystej 
są w rezerwacie „Ostrów Tarczyński" dogodne do 
powstania odnowienia naturalnego. NaleŜy oczywiście 
pamiętać, Ŝe jednocześnie nowo powstałe gniazda w 
drzewostanie bardzo szybko będą pokrywały się 
roślinnością zielną, w tym maliną i krzewami, co 
uniemoŜliwia rozwój nalotu w podrost. Nie ma obecnie 
potrzeby wykonywania prac ułatwiających obsiew naturalny 
sosny. Nawet obecne najstarsze drzewostany sosny (V-VI 
klasa wieku) w warunkach rezerwatowych są klasami 
niskimi, mając na uwadze moŜliwość osiągania przez sosnę 
wieku ponad 200-250 lat. 

Dąb. Dęby (szypułkowy i bezszypułkowy) występują we 
wszystkich drzewostanach na siedliskach borowych, we 
wszystkich warstwach i w róŜnym wieku. Szczególnie 
licznie występują w podroście. Wykazują dobry przyrost i 
dobrą jakość hodowlaną. Z pewnością dąb będzie nadal 
intensywnie się rozprzestrzeniał. Nie wymaga pielęgnacji. 
Dąb gatunkiem panującym jest w jednym wydzieleniu o 
powierzchni 10,34 ha, w wieku 110 lat. Docelowo w 
procesie naturalnego rozwoju struktury gatunkowej 
drzewostanów będzie przewaŜał co najmniej w większości 
drzewostanów borowych. Udział obydwu gatunków dębów 
moŜe osiągnąć nawet 80% pokrycia. Proces ten będzie 
trwał ciągle, przynajmniej przez około 100 lat (czasookres 
przerzedzania się najstarszych drzewostanów sosnowych). 

Brzoza.  Gatunkiem panującym jest tylko w jednym 
wydzieleniu o powierzchni 2,29 ha (4Brz, 3So, 2Db, 1Md, 
90 lat). Jest to najbardziej zróŜnicowany gatunkowo 
drzewostan. W jednym wydzieleniu ma udział 2, a w 
dwóch 1. Wkracza na bagno (o powierzchni 5,16 ha), 
gdzie jednak jej trwałość jest uzaleŜniona od poziomu 
lustra wody. Ze względu na duŜą wartość przyrodniczą 
bagna, obumieranie tu brzozy na skutek wymoknięcia jest 
z wszech miar poŜądane. Brzoza występuje jako gatunek 
domieszkowy w róŜnych warstwach drzewostanów. Jej 
udział w Serratulo - Pinetum moŜe osiągnąć 20 % 
pokrycia. Ten stopień pokrycia osiągnie w drodze 
naturalnego rozprzestrzenienia. 

Olsza.  Zajmuje 20,6% powierzchni drzewostanu 
rezerwatu. Jest gatunkiem panującym we wszystkich (13) 
wydzieleniach Ribo nigri - Alnetum chrysosplenietosum. Z 
innych gatunków w drzewostanach rezerwatu z olszą 
naturalnego pochodzenia występuje tylko brzoza - l. 

Jakość hodowlana olszy jest dobra. Zadrzewienie 
najczęściej wynosi 0,7 - 0,8. Pokrycie olszy moŜe w 
omawianym zespole dochodzić do 80 - 90%. MoŜna 
przewidywać, Ŝe z upływem czasu, w ciągu kilkudziesięciu 
lat będzie w olszynach pojawiał się jesion w przypadku 
obniŜania się poziomu wody w jeziorach, a tym samym w 
olszynach (jest to proces ciągły w całym kraju). MoŜna teŜ 
przyjąć, Ŝe sporadycznie będzie się pojawiał wiąz górski, 
a na obszarach na przejściu od olsu do borów w 
niektórych fragmentach świerk. Drzewostany z olszą w 
rezerwacie „Ostrów Tarczyński" nie wymagają Ŝadnych 
prac pielęgnacyjno-hodowlanych. 
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Świerk.  Świerk do drzewostanów objętych ochroną 
rezerwatową został wprowadzony sztucznie. Najstarsze 
świerki w wieku 105 lat prawdopodobnie zostały 
posadzone wzdłuŜ niektórych dróg na obrzeŜach 
drzewostanów. W jednym wydzieleniu o powierzchni 2,42 
ha jest gatunkiem panującym (4Św, 2So, 2Brz, 1Db, 1 Ol, 
35 lat). Jest to drzewostan pochodzenia sztucznego. 
Świerk został teŜ uŜyty do zalesienia niektórych łąk w 
1991 roku (łącznie z olszą i jesionem). W kilku 
wydzieleniach występuje w kępach jako monokultury 
około 20-letnie. Na siedliskach borowych w kilku 
wydzieleniach występuje w formie podrostów, podszytu 
oraz pojedynczo jako nalot. 

Pomimo, Ŝe świerk został do rezerwatu wprowadzony 
sztucznie, nie naleŜy go eliminować ze względu na 
spotykane w tej Dzielnicy kępowe występowanie świerka 
(poza granicą naturalnego występowania). Nie naleŜy 
jednak spodziewać się, aby mógł dynamicznie odnawiać 
się naturalnie. Młodniki świerkowe tu występujące nie 
wymagają cięć pielęgnacyjnych (kilkunastoarowe 
powierzchnie), naleŜy je pozostawić do naturalnego 
przerzedzenia. Obecnie stanowią ostoje dzików. 

Jesion.  Jest miejscami spotykany w olsie (oddz. 112b 
- 40 lat, 114b - 75 lat oraz w sztucznej 8-letniej uprawie 
załoŜonej na łące - 112 h). 

Nie ma uzasadnienia do sztucznego rozprzestrzenienia 
tego gatunku. W drodze naturalnej z pewnością będzie 
zwiększał swój udział w drzewostanach. 

Grab.  Ten gatunek występuje w rezerwacie „Ostrów 
Tarczyński" tylko sporadycznie i to raczej w podszycie. W 
warunkach naturalnych w takich zespołach jak wyróŜnione 
w tym rezerwacie występuje w pokryciu 0-10%. Nie ma 
więc uzasadnienia do sztucznego jego rozprzestrzeniania, 
a w drodze naturalnej z pewnością zwiększy swój udział w 
drzewostanach. 

Buk.  Występuje na powierzchni około 0,8 ha w 
wydzieleniu 115d i jest pochodzenia sztucznego. Powinien 
być uznany za gatunek tolerowany, a na pewno nie 
powinien być rozprzestrzeniany sztucznie. 

Inne gatunki li ściaste.  Lipa, jabłoń, klon, osika, 
grusza, wiązy w drzewostanach pochodzenia naturalnego 
na siedliskach takich, jakie są w rezerwacie „Ostrów 
Tarczyński" występują w udziale 0 - 5% pokrycia (łącznie 
0 - 20%). Obecnie spotyka się sporadycznie w róŜnych 
wydzieleniach. MoŜna przyjąć, Ŝe z upływem czasu mogą 
zwiększyć swoje występowanie, ale nie ma potrzeby 
sztucznie ich rozprzestrzeniać. 

NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe jeŜeli w danym zespole 
leśnym moŜe występować nawet kilkanaście gatunków, to 
wcale nie oznacza, Ŝe muszą one występować. W 
warunkach naturalnych liczba gatunków rzeczywiście 
występujących często jest znacznie niŜsza od moŜliwej 
maksymalnej, a nawet optymalnej. Nie jest więc  
zasadne dąŜenie do unaturalnienia drzewostanów w 
rezerwatach przyrody poprzez wprowadzanie moŜliwie 
duŜej liczby gatunków. W drzewostanach pochodzenia 
naturalnego często teŜ spotykamy się z drzewostanami 
 1 - 3 gatunkowymi nawet na siedliskach lasowych. 

Gatunki obce.  Jedynym spotykanym obcym 
gatunkiem drzewostanów w tym rezerwacie jest daglezja 
zielona. Ze względy na to, Ŝe jest dorodnym okazem i to 
pojedynczym, nie naleŜy jej usuwać. Pomimo, Ŝe wokół 
niej występuje kilka sztuk nalotów (kilkuletnich), to na 
pewno daglezja nie stanowi zagroŜenia dla gatunków 
rodzimych w rezerwacie. 
 
 
 
 
 

5. Zabiegi piel ęgnacyjne i usuwanie posuszu  
 
5.1. Czyszczenia i trzebie Ŝe 

 
Przy omawianiu poszczególnych gatunków drzew 

występujących w rezerwacie „Ostrów Tarczyński" 
wskazano, Ŝe nie ma potrzeby wykonywania cięć 
pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieŜy) w okresie 20 lat, 
na który sporządzany jest niniejszy plan ochrony. 

Uzasadnieniem nie planowania cięć pielęgnacyjnych 
jest: 
 
  1. W zakresie czyszczeń: 

Nie ma upraw podlegających czyszczeniom wczesnym. 
Czyszczenia późne: 
a) 112d - 90l, 1 Św w wieku 7 lat oraz 112 h w wieku 

8 lat; te młodniki powstały z zalesienia łąk przed 
utworzeniem rezerwatu.  Stopień zwarcia oraz 
formy zmieszania tego młodnika nie wskazują na 
potrzebę wykonywania czyszczeń. Nie ma 
potrzeby wykonywania regulacji składu 
gatunkowego, jak teŜ cięć dla zwiększenia 
przyrostu drzew w warunkach rezerwatowych, 

b) 113g - 0,87 ha -Św 15 lat oraz 113h - 0,85 ha - 
8Św, 2Md, 9 lat; stanowią młodniki 
jednogatunkowe i dwugatunkowe. Gatunkiem 
panującym jest świerk wprowadzony sztucznie. Ze 
względu na stosunkowo nieduŜą powierzchnię obu 
wydzieleń oraz to, Ŝe świerk tu występuje poza 
naturalną granicą zasięgu, naleŜy pozostawić te 
drzewostany swobodnemu rozwojowi.  Stanowią 
one obecnie takŜe ostoję zwierząt. 

 
  5. W zakresie trzebieŜy: 

Z ogólnej powierzchni drzewostanów (które są w wieku, 
w którym mogą być wykonywane trzebieŜe) wynoszącej 
92,3 ha, drzewostany z panującą olszą zajmują 17,52 ha. 
Brak uwarunkowań do wykonywania trzebieŜy w olszy, 
gdyŜ te drzewostany posiadają właściwy skład 
gatunkowy (pochodzenie naturalne), a trzebieŜ dla celów 
produkcyjnych drzewostanów nie wchodzi tu w rachubę. 
Podobnie przedstawia się sprawa drzewostanów z 
panującym dębem w oddz. 115d - 10,34 ha i brzozą w 
oddz. 115b - 2,29 ha. NaleŜy je pozostawić bez 
ingerencji, do naturalnego rozwoju. 
Wydzielenie w oddz. 112j o powierzchni 2,22 ha o 
składzie gatunkowym 4Św, 2 So, 2Brz, 1 Db, 1 Ol w 
wieku 35 lat ma stosunkowo niskie zadrzewienie, a 
zwarcie przerywane. W najbliŜszym 20-leciu nie ma 
potrzeby regulacji składu gatunkowego, jak teŜ 
poprawiania warunków wzrostu poszczególnych 
gatunków w tym wydzieleniu. 
Największą powierzchnię zajmują drzewostany z 
panującą sosną, tj. 61,29 ha. Znajdują się one w 
klasach wieku Vb i VIa. Nie ulega wątpliwości, Ŝe w tym 
wieku drzewostany sosnowe nie powinny być poddane 
trzebieŜom, gdyŜ korony drzew nie ulegają znaczącej 
rozbudowie i juŜ obecnie mają zwarcie przerywane, a w 
jednym drzewostanie luźne. Nie zachodzi teŜ potrzeba 
wykonywania trzebieŜy późnych w celu stworzenia 
dogodniejszych warunków rozwoju innych gatunków, 
gdyŜ dynamika drugiego głównego gatunku (dębu) jest 
wystarczająco duŜa. Ponadto trzebieŜe powodowałyby 
dalsze przerzedzanie drzewostanów w wyniku czego i 
tak nie powstałyby wystarczające warunki świetlne dla 
powstania odnowień naturalnych sosny, natomiast 
zwiększyłby się udział leszczyny w podszycie, która i tak 
występuje w bardzo duŜym udziale. W najbliŜszym 20-
leciu trzebieŜy w drzewostanach sosnowych nie naleŜy 
wykonywać. 
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5.2. Usuwanie posuszu 
 

Decyzje w sprawie usuwania posuszu powinien 
podejmować nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark, kierując 
się wymogami ochrony drzew dziuplastych, potrzebą 
pozostawiania pewnej ilości drzew obumierających. 
NaleŜy w całości pozostawiać leŜaninę. W przypadku 
powstania szkód pohuraganowych decyzję o wyróbce 
powalonych drzew nadleśniczy podejmuje w uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem przyrody. 
 

6. Ochrona drzewostanów przed czynnikami 
biotycznymi i abiotycznymi  

 
6.1. Zagro Ŝenia biotyczne 

 
ZagroŜenia od strony foliofagów. Podczas rutynowych 

kontroli występowania owadów Ŝerujących na aparacie 
asymilacyjnym sosny stwierdzono, Ŝe nie występuje 
Ŝadne niebezpieczeństwo wystąpienia znaczących Ŝerów. 
Wniosek taki wynika z faktu, Ŝe w latach 1997 i 1998 
liczba znajdowanych poczwarek strzygoni choinówki, 
poprocha cetyniaka, zawisaka borowca, gąsienic barczatki 
sosnówki, larw osnui gwiaździstej, larw w oprzędach 
borecznika sosnowego na stałych podokapowych 
powierzchniach kontrolnych ani razu nie zbliŜyła się do 
tzw. liczb ostrzegawczych. Jednocześnie znajdowano 
pewne ilości naturalnych wrogów wymienionych owadów. 
W latach 95 - 99 podczas kontroli przebiegu rójki brudnicy 
mniszki (owada o największym znaczeniu gospodarczym 
w stosunku do sosny) nie znaleziono Ŝadnego imagines 
tego motyla. 

Wyniki jesiennych poszukiwań szkodników sosny w 
rezerwacie: 

 
liczba znalezionych osobników 

strzygonia 
choinówka 

poproch 
cetyniak 

zawisak 
borowiec 

barczatka 
sosnówka 

osnuja 
gwiaździsta 

borecznik 
sosnowy 

owady 
poŜytecz. 

wydzielenie 

97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 
114a   2 1  1       2 2 
115a   3           1 
113a   2 1         3 2 
112h   1          3 1 

 
Z tabeli wynika, Ŝe najliczniej występującym gatunkiem 

z poszukiwanych jest poproch cetyniak, ale aby istniało 
zagroŜenie powstania szkód w drzewostanie jego 
liczebność musiałaby być wielokrotnie wyŜsza. Pozostałe 
gatunki stale utrzymywane są na niegroźnym poziomie 
poprzez naturalny opór środowiska (owady pasoŜytnicze, 
drapieŜne, a w rezerwacie „Ostrów Tarczyński" bytująca 
wataha dzika zjadającego zimujące stadia foliofagów). 
Ksylo i kambiofagi. Nie zanotowano wzmoŜonego 
występowania tych owadów. Wynika to z: niskiego stanu 
szkodników pierwotnych, wysokiego oporu środowiska, 
dobrego stanu sanitarnego lasu. 

Fitopatologia. W rezerwacie „Ostrów Tarczyński" 
zauwaŜalne jest występowanie opieńki. Pozostałe grzyby nie 
maj ą znaczącego szkodliwego wpływu na drzewostan. W 
rezerwacie „Ostrów Tarczyński" znaleziono owocniki: huby 
pospolitej, pniarka obrzeŜonego, wrośniaki. 

Presja zwierzyny nie jest szkodliwa ze względu na 
wiek drzewostanu natomiast w stosunku do runa i 
podszytu nie zauwaŜono znaczących szkód. 
 

6.2. ZagroŜenia abiotyczne 
 

W tym rezerwacie nie występowały szkody wcześniej, 
a w przyszłości ze względu na wysoką stabilność 
drzewostanów ewentualne szkody nie powinny mieć 
duŜego znaczenia. 
 

6.3. Wskazania ochronne 
 
NaleŜy wykonywać rutynowe obserwacje w 

drzewostanach sosnowych przewidziane „Instrukcją 
ochrony lasu". Nie naleŜy natomiast wykładać kaŜdego 
roku pułapek na cetyńce. PoniewaŜ słuŜą one jedynie 
ocenie stanu zagroŜenia ze strony cetyńca, a przecieŜ nie 
jego zwalczaniu, to moŜna dopuścić wykładanie pułapek 
kontrolnych, np. w okresie co 5 lat. Decyzję w tej sprawie 
powinien podejmować nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark 
w oparciu o obserwacje ilości opadającej cetyny. 

Nie ma teŜ potrzeby wywieszania skrzynek lęgowych 
dla ptaków. 

Ponadto naleŜy: 
 

1. Wprowadzić rząd krzewów (np. tarniny, głogu, bzu 
czarnego, jałowca) na granicy południowej drzewostanów 
w oddz. 114c i 115a w celu osłony wnętrza tych 
drzewostanów przed nasłonecznieniem i wysuszającymi 
wiatrami od przyległych gruntów rolnych. 

 
2. Zasypać ujście rowu odprowadzającego wodę z 

bagna z oddz. 115c.  
Utrzymanie moŜliwie wysokiego poziomu wody na bagnie 
jest teŜ korzystne dla stosunków wodnych w przyległych 
do bagna drzewostanów. 
 

III. UDOSTĘPNIANIE REZERWATU I 
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 
Celem ochrony rezerwatu „Ostrów Tarczyński" jest 

jego zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych 
i krajobrazowych. 

W świetle tego celu naleŜy oczekiwać, Ŝe środowiska 
naukowe podejmą stosowne badania w tym rezerwacie. 
Powinny one obejmować w szczególności awifaunę. 
Ponadto niezbędne jest prowadzenie obserwacji 
naturalnych procesów kształtowania się struktury 
gatunkowej drzewostanów o ograniczonej ingerencji 
człowieka oraz związanych z tym fitocenoz i zoocenoz. 
Badania naukowe powinny być podejmowane za wiedzą 
nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark i wojewódzkiego 
konserwatora przyrody. 

Znaczenie dydaktyczne rezerwatu odnosi się głównie 
do lokalnych szkół. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów 
powinny odbywać się pod opieką nauczyciela biologii za 
uprzednim uzgodnieniem terminu i miejsca zajęć, z 
Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark. 

Pewien problem stanowi zagadnienie udostępniania 
rezerwatu „Ostrów Tarczyński" dla turystyki (w tym 
zwiedzania przez ludność miejscową). Wyznaczenie 
szlaków turystycznych w rezerwacie jest niekiedy 
pretekstem dla osób wchodzących do rezerwatu w celach 
nie związanych z jego zwiedzaniem (zbór runa leśnego). 
Wychodząc jednak z załoŜenia, Ŝe niezbędna penetracja 
odbyła by się i bez wyznaczenia szlaków turystycznych 
naleŜy uznać, Ŝe udostępnianie turystyczne rezerwatu 
„Ostrów Tarczyński" jest uzasadnione. Chodzi o to, aby 
społeczność lokalna mogła się zapoznać z walorami 
przyrodniczo-krajobrazowymi rezerwatu. Ma to istotne 
znaczenie w zakresie edukacji ekologicznej ludności. 
NaleŜy jednak spełnić, miedzy innymi, następujące warunki: 
  1) wyznaczyć szlak turystyczny po wybranych drogach i 

liniach oddziałowych tak, aby korzystanie ze szlaków 
nie powodowało płoszenia ptaków wymagających 
szczególnej ochrony (Ŝuraw, bocian czarny, duŜe ptaki 
drapieŜne i inne). W zaleŜności od miejsc lęgowych, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark powinien 
dokonywać stosownej korekty przebiegu szlaku. Z tych 
powodów w planie ochrony rezerwatu nie proponuje 
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się przebiegu szlaku, gdyŜ nie powinno to podlegać 
zatwierdzeniu w formie 20-letniego planu. Tę sprawę 
na bieŜąco powinien uzgadniać nadleśniczy z 
wojewódzkim konserwatorem przyrody. 

  2) naleŜy wydać ulotkę informacyjną o walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych rezerwatu oraz o 
zasadach przebywania w rezerwacie. Ulotkę naleŜy 
rozprowadzać przez szkoły. 

  3) przy szosie przebiegającej najbliŜej rezerwatu, w 
miejscowości Koszelewki, naleŜy ustawić planszę 
informacyjną dotyczącą rezerwatu.  Ustawienie 
rogartki, jak wykazała praktyka, na granicy rezerwatu 
grozi jej zniszczeniem przez wandali. 

  4) naleŜy zawsze utrzymać w sprawności stabilną 
rogatkę na drodze wjazdu do rezerwatu. Zniszczona w 
1999 roku została przez nadleśnictwo natychmiast 
naprawiona. 

 
IV. WSKAZANIA DO MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

powinien uwzględnić potrzeby ochrony przyrody 
rezerwatu, a szczególnie jego walorów krajobrazowych: 
  1) plan powinien uznać jeziora: Tarczyńskie i Grodno 

jako strefy ciszy, 
  2) zabudowa brzegów jezior nie powinna ograniczać 

wglądu na panoramę rezerwatu, 
  3) ewentualne udostępnienie jezior do pływania łodziami 

lub kajakami w celach rekreacyjnych powinno 
wyłączyć z udostępniania pas wody o szerokości około 
100 m wzdłuŜ granic rezerwatu, 

  4) szczególnej ochrony wymagają wody jezior przed 
zanieczyszczeniem. 

 
V. ZESTAWIENIE ZADAŃ OCHRONNYCH 

 
Stan przyrody i krajobrazu rezerwatu przyrody „Ostrów 

Tarczyński" nie wymaga w najbliŜszym 20-leciu wielu 
zadań z zakresu ochrony czynnej. Wskazania w 
poszczególnych częściach niniejszego planu ochrony są 
następujące: 
 
 

  1. Z zakresu ochrony ekosystemów leśnych 
a) wprowadzenie pasa ochronnego z krzewów na 

granicy rezerwatu z gruntami rolnymi (oddz. 114c, 
115a) na długości około 550 mb, 

b) zasypanie ujścia rowu odprowadzającego wodę z 
bagna w oddz. 115c, 

c) usuwanie obumierających drzew iglastych, jeŜeli 
ich pozostawienie miałoby zagraŜać trwałości 
drzewostanów. NaleŜy bezwzględnie pozostawiać 
wszystkie drzewa dziuplaste oraz przynajmniej 1-3 
sztuki innych obumarłych drzew na 1 ha, 

d) prowadzić obserwacje stanu zdrowotnego i 
zagroŜeń drzewostanów, zgodnie z „Instrukcją 
urządzania lasu". Decyzje o usuwaniu posuszu 
powinien podejmować nadleśniczy Nadleśnictwa 
Lidzbark, a w przypadku powstania wiatrołomów i 
wiatrowałów powodujących luki i gniazda w 
drzewostanach, w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem przyrody. 

  2. Z zakresu ochrony ekosystemów nieleśnych 
a) wykaszać co około 2-3 lata na 2/3 powierzchni łąkę 

w oddz. 111. JeŜeli będą chętni do jej uŜytkowania, 
to moŜna dopuścić jej wykaszanie kaŜdego roku. 
NaleŜy wykaszać po okresie lęgów ptasich, tj. nie 
wcześniej niŜ od 1 lipca. 

  3. Z zakresu udostępniania rezerwatu 
a) utrzymać oznakowanie rezerwatu tablicami 

urzędowymi, 
b) wyznaczyć szlak turystyczny pieszy, 
c) ustawić w miejscowości Koszelewki planszę 

informacyjną dotyczącą rezerwatu, 
d) wydać ulotkę informacyjno-edukacyjną dotyczącą 

rezerwatu „Ostrów Tarczyński". 
  4. Z zakresu ochrony ptaków 

a) pozostawiać wszystkie drzewa dziuplaste oraz 
leŜaninę, jako miejsca lęgowe i Ŝerowe wielu 
gatunków ptaków, 

b) prowadzić obserwację miejsc lęgowych duŜych 
ptaków drapieŜnych, wzmacniając ich ochronę 
przed sprawcami wybierania jaj i piskląt z gniazd 
oraz przed płoszeniem tych ptaków, 

c) podjąć działania zmierzające do ustanowienia 
strefy ochronnej rezerwatu „Ostrów Tarczyński", 
która obejmie jeziora: Tarczyńskie i Grądy. 
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Załącznik Nr 19 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 

 

PLAN OCHRONY REZERWATU PRZYRODY 
„KLONOWO" 

 

Spis tre ści: 
I. WSTĘP 
II. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU 

1. Podstawa prawna utworzenia rezerwatu 
2. PołoŜenie 
3. Stan posiadania 
4. Przedmiot, cel oraz klasyfikacja rezerwatu 
5. Dotychczasowa ochrona i ocena wykonania 

poprzedniego planu ochrony 
III. WARUNKI PRZYRODNICZE 

1. Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna 
2. Gleby 
3. Stosunki wodne 
4. Klimat 
5. Roślinność 

a) zbiorowiska roślinne aktualne i potencjalne 
b) flora 

6. Siedliskowe typy lasu 
7. Fauna 

IV. DRZEWOSTAN 
V. OCENA STANU LASU 
VI. ZASADY SPRAWOWANIA OCHRONY 
VII. ZASADY UDOSTĘPNIENIA TURYSTYCZNEGO 
VIII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA PRAC 

ODNOWIENIOWYCH W REZERWACIE „KLONOWO" 
 

I. WSTĘP 
 

Obowiązek sporządzania planów ochrony przyrody dla 
rezerwatów wprowadzony został mocą ustawy o ochronie 
przyrody z dnia 16 października 1991 r. (Dz.U.Nr 114) a 
ściśle art. 23 tej ustawy. 
Oznacza to, Ŝe plan ochrony jest dokumentem prawnym 
określającym obowiązki zarządzającego rezerwatem oraz 
daje mu uprawnienia do prowadzenia zabiegów i czynności 
konserwatorskich, zmierzających do osiągnięcia celów 
ochrony. 
W przygotowaniu treści i formy niniejszego planu ochrony 
kierowano się ustaleniami pomiędzy wykonawcą a 
zleceniodawcą, zaleceniami Komisji Planu przy Wojewódzkiej 
Komisji Ochrony Przyrody Urzędu Wojewódzkiego w 
Ciechanowie oraz „Wytycznych sporządzania planów 
ochrony rezerwatów przyrody" przeznaczonych do uŜytku 
słuŜbowego przez Departament Ochrony Przyrody 
Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z 4 czerwca 1997 r. 
Niniejszy plan ma charakter definitywnego planu ochrony 
przyrody rezerwatu „Klonowo" na lata 2000-2020. 
 

II. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU 
 

1. PODSTAWA PRAWNA UTWORZENIA 
REZERWATU 

Rezerwat „Klonowo" utworzony został w oparciu o 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 
dnia 15 lipca 1958 r. Ogłoszone w Monitorze Polskim Nr 62, 
poz. 350 z dnia 13 sierpnia 1958 r. 
Nazwa rezerwatu pochodzi od nazwy wsi Klonowo i 
leśnictwa, na terenie którego rezerwat był wówczas połoŜony. 
Zarządzenie Nr 225 Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r.: 
 

Na podstawie art. 13 ust. z dnia 7 kwietnia 1949 r. o 
ochronie przyrody (Dz.U. Nr 25, poz. 180) zarządza się co 
następuje: 

 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
„Klonowo" obszar lasu o pow. 31,92 ha w leśnictwie 
Klonowo, w gromadzie Lidzbark, w powiecie 
działdowskim, województwa olsztyńskiego. 
 

2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu 196 
poddział „a" oraz 197 poddział „h" według oznaczeń 
przyjętych w planie urządzania gospodarstwa leśnego na 
okres 1953-1962. 
 

3. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze 
względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu 
mieszanego na Pojezierzu Iławskim. 
 

4. Na terenie rezerwatu zabronione są: 
  a) wycinania drzew i pobór uŜytków drzewnych z 

wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów i 
złomów w sposób nie naraŜający na zniszczenie 
otoczenia z pozostawieniem karpiny w ziemi; 

  b) zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów z 
wyjątkiem pozyskania nasion na potrzeby odnawiania 
lasu, których pozyskanie odbywa się za zgodą i pod 
nadzorem konserwatora przyrody; 

  c) zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin i ich części; 
  d) pozyskanie ściółki leśnej i wypas zwierząt gospodarskich; 
  e) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin; 
  f) niszczenie gleby oraz pozyskiwanie kamieni i innych 

kopalin; 
  g) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko 

Ŝyjących zwierząt; 
  h) zanieczyszczanie terenu i wzniecanie ognia; 
  i) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków z 

wyjątkiem znaków związanych z ochroną obiektu; 
  j) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń 

komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych; 
  k) przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami 

wskazanymi przez konserwatora przyrody. 
 

5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
Jan Dąb - Kocioł 

 

2. POŁOśENIE 
Rezerwat przyrody „Klonowo" połoŜony jest na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu działdow-
skiego, w gminie Lidzbark. Zgodnie z podziałem 
przyrodniczo-leśnym Polski jest to obszar zaliczony do 
krainy III - Wielkopolsko-Pomorskiej, Dzielnicy Pojezierza 
Dobrzyńsko-Chełmińskiego. 
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej rezerwat ten 
leŜy w obrębie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i 
mezo-regionu Garbu Lubawskiego (Kondracki 1976 r.). 
Według podziału Polski na regiony geobotaniczne - w dziale 
Bałtyckim, poddziale Północnego Pasa Równin Przymorskich 
i Wysoczyzn Przymorskich, Krainie Zachodnio-Pomorskiego 
Pasa Przejściowego - okręgu Wysoczyzny Chełmińsko-
Dobrzyńskiej (wg W. Szafera i B. Pawłowskiego). Według 
podziału administracyjno terytorialnego Lasów Państwowych 
rezerwat „Klonowo" leŜy w zasięgu Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwa Lidzbark, 
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Obrębu Lidzbark, Leśnictwa Klonowo obejmując oddziały 238 
a i 239 f o łącznej powierzchni 32,64 ha. Rezerwat leŜy w 
odległości ok.: 115 km od RDLP Olsztyn, 23 km od siedziby 
powiatu Działdowo, 5 km od miasta Lidzbark. 
Sąsiaduje bezpośrednio z siedzibą Nadleśnictwa Lidzbark. 
NajbliŜsza stacja PKP połoŜona w Klonowie w odległości 
ok. 1,5 km, a przystanek komunikacji samochodowej jest w 
Lidzbarku w odległości ok. 5 km. 
Grunty rezerwatu graniczą z gruntami Nadleśnictwa na 
długości ok. 2150 m., z gruntami PKP na długości ok.  
240 m, oraz z gruntami wsi Klonowo (łąki i lasy) na długości 
ok. 1470 m. Granice są bezsporne i wyraźnie oznaczone 
Ŝółtym pasem na drzewach wchodzących w skład 
rezerwatu. Granice z gruntami PKP i wsi Klonowo są 
zastabilizowane granicznikami. Na wylotach dróg ustawione 
są tablice informacyjne z napisem „Rezerwat Przyrody". 
 

3. STAN POSIADANIA 
Rezerwat przyrody „Klonowo" znajduje się na terenie 

leśnym własności Skarbu Państwa zarządzającym przez 
Nadleśnictwo Lidzbark. Według kategorii uŜytków w jego 
skład wchodzą: 
  - drzewostany                                   30,85 ha 
  - drogi leśne                                      1,57 ha 
  - linie podziału powierzchniowego    0,22 ha 

Łącznie:                     32,64 ha  
(rejestr powierzchniowy) 

 

Powierzchnia ta jest większa od tej, która jest podana w 
akcie prawnym tworzącym rezerwat o 0,72 ha. Wynika to z 
tego, iŜ obecnie do powierzchni wliczono drogi leśne 
połoŜone w rezerwacie. Areał ten uwzględniono od 1 
października 1975 r., tj. od czasu obowiązywania II planu 
urządzania lasu dla Nadleśnictwa Lidzbark. 
 

Rejestr powierzchniowy 
 

Rezerwat Przyrody „Klonowo " 
Nadleśnictwo Lidzbark Obręb Lidzbark 
Województwo warmińsko-mazurskie 

Gmina Lidzbark 
Obręb ewidencyjny Klonowo 

Stan na 1.01.2000 r. 
 

Kategoria uŜytkowania gruntu 
Oddział 

Drzewostan Drogi Linie Razem 
238a 28,00 1,21 0,22 29,43 
239f 2,85 0,36 - 3,21 

Łącznie 
rezerwat 

30,85 1,57 0,22 32,64 

 

Powierzchnia w zarządzie Nadleśnictwa Lidzbark = 32,64 ha 
 

4. PRZEDMIOT, CEL ORAZ KLASYFIKACJA REZERWATU 
W rezerwacie „Klonowo" głównym przedmiotem ochrony 

jest drzewostan sosnowy o charakterze pomnikowym. Celem 
ochrony jest zachowanie tego drzewostanu do biologicznej 
śmierci. Co prawda Komisja Planu przy Wojewódzkiej Komisji 
Ochrony Przyrody Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie 
zaopiniowała pozytywnie wytyczne konserwatorskie, by 
czynić zabiegi o odnowienie sosny materiałem pochodzenia 
miejscowego, lecz nie zmienia to zasadniczego celu ochrony 
jaki został określony na wstępie. Według rodzaju klasyfikacji 
rezerwatu dla celów statystycznych, rezerwat „Klonowo" to 
rezerwat leśny z przedmiotem przyrody jako stary, dorodny 
lub z innego punktu widzenia cenny drzewostan. 
Według głównego przedmiotu ochrony, to typ Fitocenotyczny 
(Fi), podtyp zbiorowisk leśnych (zl). 
Według głównego typu środowiska, rezerwat „Klonowo" 
zaliczymy do typu Lasów i borów (L) i podtypu Lasów 
mieszanych nizinnych (Lmn). 
 

5. DOTYCHCZASOWA OCHRONA I OCENA 
WYKONANIA POPRZEDNIEGO PLANU OCHRONY 

Chroniony fragment lasu z uwagi na wyjątkowo wysokie 
walory we wszystkich charakterystykach cechujących 
drzewostan wzbudził zainteresowanie leśników juŜ w 
czasach międzywojennych. W operacie urządzania lasu z 
1927 roku wskazano, iŜ ten drzewostan naleŜy utrzymać pod 
częściową ochroną. Postulat ten był spełniany przez 
wszystkie 10-lecia do chwili utworzenia rezerwatu z dniem 15 
lipca 1958 r. Od tej chwili wszystkie czynności gospodarcze 
w rezerwacie były prowadzone zgodnie z cytowanym na 
wstępie zarządzeniem oraz obowiązującymi zasadami 
zagospodarowania lasów grupy I-szej. Jak juŜ wspomniano 
rezerwat „Klonowo" miał do tej pory trzy plany urządzeniowe. 
Ostatni, obowiązujący na lata 1989-1998 sporządzono jako 
uzupełnienie planu urządzania lasu Nadleśnictwa Lidzbark 
na te lata. Zgodnie ze wskazaniami gospodarczymi w tym 
czasie wykonywano tylko cięcia o charakterze sanitarnym, tj. 
usuwanie posuszu oraz złomów i wywrotów. W okresie 
gospodarczym 1975-1988 usunięto w ten sposób ok. 420 m3 
grubizny sosnowej i świerkowej oraz ok. 20 m3 grubizny 
liściastej, głównie dębu i grabu. W okresie 1990-1998 
usunięto 252 m3 grubizny iglastej i 192 m3 grubizny liściastej. 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe od 1996 r. Nadleśnictwo nie 
prowadzi cięć sanitarnych w rezerwacie pod Ŝadną 
postacią chyba, Ŝe zaniechanie takich cięć wiąŜe się z 
niebezpieczeństwem dla ruchu kołowego i pieszego. 
 

III. WARUNKI PRZYRODNICZE 
 

1. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I 
GEOMORFOLOGICZNA 

Teren rezerwatu został ukształtowany w wyniku 
ostatniego zlodowacenia bałtyckiego w fazie poznańskiej. 
Materiał glebowy tego terenu stanowią piaski, rzadziej gliny 
znacznie rozmytych juŜ wałów moreny czołowej, których 
przebieg generalnie na tym obszarze jest ze wschodu na 
zachód. Rzeźba terenu jest silnie pofałdowana. NajniŜej 
połoŜony fragment rezerwatu leŜy na wysokości ok. 129 m., 
a najniŜej na wysokości ok. 155 m n.p.m. 
 

2. GŁEBY 
Materiał glebowy stanowią głównie piaski słabo gliniaste i 

piaski gliniaste lekkie z tendencją do piasków luźnych. Z tych 
utworów wytworzyły się gleby brunatne wyługowane o 
kwasowości w profilach wierzchnich w granicach 5,0 pH, a 
dolne wykazują odczyn w granicach 6,0 pH. W części 
północnej rezerwatu schodzącej do jeziora, zlokalizowano 
utwory zwięzłe z udziałem gliny lekkiej na glinie średniej. Tu 
wytworzyły się gleby podtypu brunatnej właściwej typowej z 
pH ok. 6,0 w wierzchnich warstwach, do poziomu 5,0 w 
warstwie skały macierzystej. Celem wykreślenia granicy 
przebiegu obydwu podtypów gleb, oprócz dwóch profili 
glebowych wykonano 6 wierceń glebowych. Na podstawie 
wizualnych porównań poziomów genetycznych, ich barwy i 
miąŜszości, oraz na podstawie organoleptycznej oceny 
utworów glebowych, wykreślono mapę gleb rezerwatu. 
 

3. STOSUNKI WODNE 
Rezerwat „Klonowo" graniczy od strony północnej z 

wąskim pasem łąk leŜących przy jeziorze Lidzbarskim. Od 
strony południowej rezerwat graniczy z łąkami wsi Klonowo, z 
których nadmiar wód spływa do jeziora Lidzbarskiego. 
NaleŜy wspomnieć, Ŝe łąki wsi Klonowo połączone są 
ciekiem z jeziorem. Wody z niego spływają to rzeki Wel, ta z 
kolei jest dopływem Drwęcy, gdzie w okolicach Torunia łączy 
się z Wisłą. Na terenie rezerwatu nie ma oczek wodnych. 
 

4. KLIMAT 
Według Romera rezerwat „Klonowo" leŜy w zasięgu 

klimatu pojeziernego. Ma on cechy klimatu kontynentalnego 
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z duŜymi amplitudami temperatury i stosunkowo korzystną 
ilością opadów, oraz nagłymi zmianami klimatu i pór roku. 
Zimy bywają ostre a wiosna następuje późno. Średnia 
roczna temperatura wynosi 7°C. Przeci ętna liczba dni 
mroźnych 50, opad w skali rocznej przeciętnie ok.  550 mm. 
Okres wegetacji nie przekracza 220 dni, przewaŜają wiatry 
zachodnie i z kierunków pośrednich. 
 

5. ROŚLINNOŚĆ 
Ogólne pojęcie roślinność obejmuje florę rezerwatu 

(gatunki roślin) i zbiorowiska roślinne. 
  a) Zbiorowiska roślinne aktualne i potencjalne 

Na terenie rezerwatu „Klonowo" wyróŜniono dwa 
zbiorowiska roślinności aktualnej, choć wykonano 3 
zdjęcia fitosocjologiczne w aspekcie wiosennym i letnim. 
Zdecydowanie dominuje zbiorowisko roślinne Querco 
roboris-Pinetum stanowiące ponad 90% powierzchni 
rezerwatu. Charakteryzuje się ono dosyć ubogim 
spektrum roślin runa, z wyraźną tendencją do łanowego 
zajmowania powierzchni głównie przez malinę, śmiałka, 
borówkę czernicę, zwłaszcza w aspekcie letnim. Tak więc 
przewaga gatunków borowych w runie, znaczny udział 
sosny w I-szym piętrze drzewostanu oraz nierównomierne 
rozmieszczenie gatunków liściastych w Il-gim piętrze 
(bardzo mały udział leszczyny i grabu, itp.) prowadzi do 
uboŜenia zbiorowiska. Na podstawie dokładnych 
obserwacji, biorąc pod uwagę glebę, stosunki wodne za 
zbiorowisko potencjalne na tym obszarze naleŜy przyjąć 
grąd - Tilio-Carpinetum typicum (Mapa potencjalnej 
roślinności Polski - Matuszkiewicz i in. 1995 r.). Oznacza 
to, Ŝe w warstwie drzew większy udział powinien stanowić 
dąb szypułkowy z lipą, grabem ewentualnie bukiem. 
Warstwa dolna, to głównie grab, dąb i leszczyna. Na 
potwierdzenie takiego obrazu potencjalnego wskazuje to, 
Ŝe w aspekcie wiosennym najliczniejszym gatunkiem runa 
jest zawilec, co jest zgodne z listą roślin T-C typicum. 
Drugim zbiorowiskiem roślinnym aktualnym jest Tilio-
Carpinetum stachyetosum (grąd niski). Zajmuje on wąski 
pas rezerwatu w jego części północnej, na zboczu o 
wystanie południowo wschodniej. Zajmuje on kilka 
procent powierzchni rezerwatu. Drzewostan stanowi dąb, 
świerk i sosna z lipą,wiązem, jaworem, osiką w Il-gim 
piętrze, z bardzo bogatym runem. W tym wypadku wydaje 
się to być zbiorowisko zbliŜone do potencjalnego. 
Świadczy o tym m.in. występowanie gatunków 
eutroficznych, jak kopytnik pospolity. Patrząc jednak na 
typ siedliskowy lasu, jako Las świeŜy i w tym kontekście 
biorąc pod uwagę relację pomiędzy typami siedliskowymi 
a zespołami leśnymi, potencjalnym zbiorowiskiem byłby 
tu grąd subkontynentalny - Tilio-Carpinetum typicum et 
festucetosum. 

  b) Flora 
Na terenie rezerwatu określono 73 gatunki roślin 

naczyniowych i 1 gatunek mszaków. Wśród 
naczyniowych jest: 13 gatunków drzew, 7 krzewów, 2 
gatunki podlegające ścisłej ochronie, tj. lilia złotogłów 
(Lilium martagon) oraz bluszcz pospolity (Hedera helix). 
Ten ostatni występuje łanowo i dosyć powszechnie w 
obrębie obecnego zbiorowiska roślinnego T-C 
stachyetosum. Ponadto występują gatunki podlegające 
ochronie częściowej tj. kruszyna pospolita (Frangula 
alnus), konwalia majowa (Convallaria majalis), kopytnik 
pospolity (Asarum europaeum), marzanka wonna 
(Asperula odorata). Ciekawostką dla roślinności 
rezerwatu jest występowanie wśród drzew daglezji 
zielonej, jako gatunku obcego. W granicach rezerwatu 
znajduje się jedna grupa tego gatunku w ilości - 5 szt. W 
wieku ok. - 130 lat. W rezerwacie występują 2 drzewa o 
charakterze pomnikowym. W pobliŜu siedziby 
Nadleśnictwa znajduje się uznany juŜ za pomnik 

przyrody dąb szypułkowy o obwodzie pnia - 436 cm, 
Ten ok. 400 letni okaz znajduje się dzisiaj w stanie 
krytycznym, połamany przez wichurę z jednym Ŝywym 
konarem. W pobliŜu ogrodzenia Nadleśnictwa znajduje 
się drugie drzewo pomnikowe - buk o obwodzie pnia 
348 cm. Został pn uznany za pomnik przyrody w 1998 r. 

 

6. SIEDLISKOWE TYPY LASU 
Na terenie rezerwatu występuje zasadniczo jeden 

siedliskowy typ lasu - Las Mieszany świeŜy. Jest to 
klasyfikacja zgodna z obecnym (aktualnym na lata 1999-
2009) planem urządzania lasu dla Nadleśnictwa Lidzbark. 
Mając na uwadze wcześniej przytoczone dane odnośnie 
klasyfikacji gleb, oraz opisu zbiorowisk roślinnych naleŜy 
przyjąć, Ŝe w części północnej rezerwatu, wchodzącej 
pomiędzy siedzibę Nadleśnictwa Lidzbark a brzeg jeziora 
Lidzbarskiego, na pow. ok. 0,55 ha występuje Las świeŜy, 
jako siedliskowy typ lasu. 
 

7. FAUNA 
Rezerwat „Klonowe" nie wyróŜnia się niczym 

szczególnym w fasach Nadleśnictwa Lidzbark pod 
względem faunistycznym. Ze względu na połoŜenie w 
pobliŜu miasta Lidzbark i sąsiedztwie lasów masowego 
wypoczynku, trudno mówić o stałym bytowaniu zwierzyny 
w rezerwacie. Nie występują gniazda ptaków chronionych. 
W czasie prac terenowych nad planem stwierdzono liczne 
ślady buchtowania dzików, bytowania saren, zajęcy i 
drobnych gryzoni. 

 

IV. DRZEWOSTAN 
 

Głównym gatunkiem rezerwatu jest sosna pospolita w 
wieku ok. 200 lat, której udział masowy w obydwu 
wydzieleniach wynosi ponad 14 tyś. m3 (wg stanu na 
1.01.1999 r.), tj. ok. 460 m3/ha. JeŜeli dodamy do tego 
zapas na 1 ha drzew gatunków liściastych, otrzymamy 
imponującą zasobność ponad 560 m3. 
Trudno dzisiaj określić pochodzenie tego drzewostanu. 
Jednak wydaje się, Ŝe jest on pochodzenia naturalnego lub 
częściowo naturalnego. Świadczy o tym róŜny wiek sosen 
(ok. 200 lat, lecz są i okazy o blisko jedną klasę wieku 
starsze), ale jednakowy wiek daglezji, buka i świerka 
znacznie młodszych od sosen. Prawdopodobnie luki lub 
przerzedzenia w drzewostanie uzupełniano tymi właśnie 
gatunkami, jako oryginalny sposób zagospodarowania, 
którego autorem był niemiecki leśnik Mortzfeld. Sposób ów 
polegał na tym, Ŝe w rozrzedzonych sosnowych 
drzewostanach sadzono gatunki liściaste, iglaste lub obcego 
pochodzenia w formie zmieszania pierścieniowego, efektem 
którego są „kręgi". Z gatunków, iglastych był to świerk, 
daglezja, a z liściastych buk, dąb szypułkowy, 
bezszypułkowy, czerwony. Ten ostatni w takim właśnie kręgu 
znajduje się poza rezerwatem w jego części południowej. Nie 
uwaŜa się za stosowne rugować daglezję z rezerwatu 
pomimo, Ŝe jest to gatunek obcy. Stanowi ona ciekawostkę 
florystyczną rezerwatu, a sama jako taka nie stanowi 
zagroŜenia dla sąsiadującego z nią rezerwatu. 
 

V. OCENA STANU LASU 
 

Na ocenę stanu lasu wpływ mają: 
  1. Fazy rozwojowe 
  2. Zgodność składu gatunkowego drzewostanów z siedliskiem 
  3. Bogactwo składu gatunkowego drzewostanów 
  4. Stopień naturalizacji siedlisk 
  5. Formy degeneracji lasu 
Ad. 1. W rezerwacie „Klonowo" dominuje faza drzewostanu 

dojrzałego w kierunku fazy destrukcyjnej. Ponad 200-
letnia sosna dominuje do tej pory w składzie 
drzewostanu, ustępując nieznacznie gatunkom 
liściastym głównie grabom, ale i pojawiającemu się 
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nalotowi klonu, jaworu, buka, wiązu, dębu. Faza 
inicjalna zajmuje łącznie niewielki fragment 
powierzchni i dotyczy głównie klonu jaworu. 
Odnowienie naturalne powstaje w lukach, a w 
przypadku buka powstaje jako odnowienie naturalne 
podokapowe. Nie stwierdzono najmniejszego 
fragmentu odnowienia naturalnego sosny. 

Ad. 2. Na całym obszarze rezerwatu zgodność składu 
gatunkowego z siedliskiem moŜna ocenić jako 
częściowo zgodna. Ma na to wpływ zbyt mały udział 
dębu w składzie gatunkowym (ok. 6%), przy zbyt 
duŜym udziale sosny (ok. 80%). 

Ad. 3. Rezerwat stanowi drzewostan wielogatunkowy, ale 
udział gatunków waha się od ułamka procent (wiąz, 
daglezja, lipa) przez kilka (osika, klon, jawor, świerk), 
lub nieco większy udział dębu, aŜ do 80% sosny. 

Ad. 4. Skład gatunkowy drzewostanu oraz roślinność runa 
skłania ku stwierdzeniu, Ŝe siedlisko to jest w stanie 
naturalnym. 

Ad. 5. W rezerwacie „Klonowe" moŜna mówić o pinetyzacji, 
jako formie degeneracji lasu, która wyraŜa się 
występowaniem sosny na Ŝyznych siedliskach. Forma 
ta, z uwagi na występujące bogactwo gatunków 
liściastych nie ma większego negatywnego znaczenia. 
Inną formą degeneracji siedliska moŜe być 
neofityzacja, która wyraŜa się występowaniem 
gatunków obcych na tym terenie. Do tych gatunków 
naleŜy niewątpliwie daglezja zielona, a na obrzeŜu 
południowej granicy rezerwatu dąb czerwony. Te 
gatunki jednak nie są ekspansywne i nie mogą mieć 
większego negatywnego wpływu na roślinność 
rezerwatu. Większym wpływem jako gatunek obcy 
odznacza się niecierpek drobnokwiatowy, który 
rozprzestrzenił się w rezerwacie dosyć istotnie. 

 

VI. ZASADY SPRAWOWANIA OCHRONY 
 

Mając na uwadze określony na wstępie główny 
przedmiot ochrony i cel ochrony rezerwatu, oraz sugestie 
komisji planu, w rezerwacie „Klonowo" powinny 
obowiązywać następujące zasady ochrony: 
  a) na całym obszarze naleŜy zaniechać wszelkich cięć 

sanitarnych (wyjątek moŜe stanowić usuwanie złomów 
i wywrotów zagraŜających bezpieczeństwu ludzi i 
ruchowi kołowemu); 

  b) dla celów statystycznych naleŜy rok rocznie 
przeprowadzić inwentaryzację wydzielającego się 
posuszu oraz złomów i wywrotów sosnowych; 

  c) w jak najkrótszym czasie, po uwzględnieniu roku 
urodzaju sosny rębnią złoŜoną (głównie częściową), 
rozpocząć odnowienia naturalne sosny; 

  d) w przypadkach niepowodzenia odnowienia naturalnego, 
naleŜy niezwłocznie przystąpić do odnowienia 
sztucznego przygotowanej powierzchni materiałem 
pochodzącym z drzewostanu macierzystego; 

  e) rozwaŜyć moŜliwość grodzenia, z uŜyciem materiału 
miejscowego powierzchni odnawianych celem 
uniknięcia szkód od zwierzyny; 

  f) na bieŜąco odnawiać granice rezerwatu, konserwować 
tablice informacyjne; 

  g) rozwaŜyć moŜliwość podniesienia standardu 
uczęszczanych ciągów komunikacyjnych przez 
rezerwat poprzez nawiezienie materiału drogowego 
pochodzenia naturalnego (Ŝwir, tłuczeń, itp.). W 
odniesieniu do drogi głównej dopuścić moŜliwość 
uszlachetnienia powierzchni materiałem bitumicznym. 

 

VII. ZASADY UDOSTĘPNIANIA TURYSTYCZNEGO 
 

Rezerwat „Klonowo" jest jednym z ciekawszych obiektów 
przyrodniczych Nadleśnictwa Lidzbark. Z racji swego 

połoŜenia jest licznie i często odwiedzany przez ludność 
miejscową i liczną w sezonie turystycznym rzeszę 
wczasowiczów, odpoczywających w odległych ok. 2 km od 
Lidzbarka ośrodkach wypoczynkowych. W części 
południowo- zachodniej od strony siedziby Nadleśnictwa na 
długości ok. 400 m ma swój przebieg „Leśna ścieŜka 
dydaktyczna", opisująca „Rezerwat Klonowo" oraz 
„Odnowienie naturalne". Tu teŜ znajdują się kosze na śmieci 
oraz bariera ograniczająca wjazd pojazdami mechanicznymi 
na „ścieŜkę". Kilkadziesiąt metrów wcześniej na granicy 
rezerwatu znajduje się kabina WC spełniająca standardy 
ochrony środowiska. W części północnej przy osadzie 
Nadleśnictwa stoi 400-letni dąb uznany za pomnik przyrody. 
W jego sąsiedztwie znajdują się ławki, kosze oraz z dawna 
pobudowany mur oporowy. Było to w przeszłości miejsce 
spotkań pracowników i mieszkańców osiedla Nadleśnictwa 
Lidzbark. Na terenie rezerwatu nie przewiduje się wytyczenia 
szlaków turystycznych. Indywidualna turystyka piesza moŜe 
odbywać się po gęstej w tym przypadku sieci dróg i zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w lesie. 
 

VIII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA PRAC 
ODNOWIENIOWYCH W REZERWACIE „KLONOWO" 

 

W okresie 2000-2020 w rezerwacie „Klonowo" planuje 
się zainicjowanie odnowienia naturalnego sosny 
samosiewem górnym, jak w rębni częściowej. Celem jego 
jest wprowadzenie do drzewostanu kolejnego pokolenia 
sosny pochodzącej z drzewostanu macierzystego, czyli 
podtrzymanie i kontynuowanie przedmiotu ochrony, a który 
to drzewostan ze względów fizjologicznych ok. 2050 r. 
przestanie istnieć lub straci całkowicie zdolność do 
odnawiania. PoniewaŜ charakter rezerwatu narzuca 
strukturę trwale róŜnowiekową, nie ma potrzeby stosowania 
takich technik z zakresu rębni, które by na określonym 
obszarze dawały w efekcie drzewostan równowiekowy (jak 
w lasach gospodarczych). 
Przystępując zatem do wyboru powierzchni objętych 
zabiegiem naleŜy kierować się następującymi wskazówkami: 
  a) powierzchnia manipulacyjna powinna wynosić w 

granicach od 1,5 - 2 ha w kształcie elipsy osią dłuŜszą 
wschód zachód; 

  b) nie powinna obejmować zbyt duŜych deniwelacji terenu; 
  c) powinna być to powierzchnia z ubogą pokrywą zielną 

w szczególności bez traw, w Ŝadnym przypadku nie 
moŜe obejmować stanowisk roślin chronionych lub 
bezpośrednio sąsiadujących z takimi stanowiskami; 

  d) ilość egzemplarzy nasiennych sosnowych nie powinna 
być mniejsza jak 40 szt./ha, to jest średnia odległość 
między nimi nie powinna przekraczać 15 m., ale nie 
większą niŜ 80 szt to jest przy średniej odległości 
między sosnami ok. 10 m. 

 

W roku urodzaju sosny (nie kwitnienia) jesienią dokonać na 
wybranej powierzchni cięć melioracyjnych. Materiał 
pozyskany z zabiegu wykorzystać na ułoŜenie regularnych 
stosów w sąsiedztwie powierzchni lub w formie szpaleru na 
powierzchni. Tej samej jesieni naleŜy przygotować glebę 
poprzez wyoranie bruzd przy uŜyciu pługa talerzowego. 
Fragmenty drzewostanu podatne na zachwaszczenie naleŜy 
wyłączyć z planowanego odnowienia. Latem następnego 
roku dokonujemy oceny nalotu. Uznajemy go za udany gdy 
pokrywa on powyŜej 50% powierzchni a liczba siewek sosny 
wynosi ok. 10 szt./1 m2. Jesienią tego roku z powierzchni 
manipulacyjnej pozyskujemy część siewek, które będą 
stanowić materiał do uzupełnień fragmentów nie 
odnowionych w tym i w przyszłym roku. 
JeŜeli liczba siewek jest mniejsza jak 5 szt./m2 nie moŜna 
uznać samosiewu za udany. NaleŜy wtedy pozyskać 
kaŜdą ilość siewek, traktując je jako materiał sadzeniowy 
na rok następny i całą operację powtórzyć od nowa. 
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I. ELABORAT 
 
1. Wprowadzenie 

 
1.1. Wstęp 
 
Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o ochronie 

przyrody (Dz.U. Nr 116, poz. 492 z późniejszymi 
zmianami) w art. 23 ust. 4 i 6 nakłada obowiązek 
sporządzania planów ochrony rezerwatów przyrody. 

W celu ujednolicenia postępowania przy opracowaniu 
planów ochrony oraz metod ochrony rezerwatów przyrody, 
zostały z dniem 4 czerwca 1997 roku zatwierdzone przez 
Głównego Konserwatora Przyrody „Wytyczne 
sporządzania planów ochrony rezerwatów przyrody" oraz 
„Wytyczne wykonywania zabiegów ochronnych w róŜnych 
typach rezerwatów". 
 

1.2. Zakres i metodyka opracowania 
 
Rezerwat „Czapliniec Werski" utworzony z dniem 1 

listopada 1982 roku miał opracowany plan urządzeniowy 

na lata 1989-1998. Niniejszy plan ochrony sporządzono 
na lata 2000-2019. Plan ten obejmuje: 
  1) opracowanie glebowe, 
  2) opracowanie fitosocjologiczne, 
  3) wskazania w zakresie ochrony ekosystemów leśnych, 
  4) wskazania w zakresie ochrony czapli siwej, 
  5) inne wskazania ochronne. 

Ustalenia planu oparte są na pracach terenowych i 
kameralnych. 
 

1.3. Wykonawcy planu 
 
Głównym wykonawcą planu jest Narodowa Fundacja 

Ochrony Środowiska na podstawie umowy Nr 2/98 z dnia 2 
listopada 1998 roku zawartej z Nadleśnictwem Lidzbark, na 
podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. 
Kierownikiem prac nad planem ochrony jest dr inŜ. Jan 
Wróbel (biegły z zakresu ochrony przyrody), inŜ. Helena 
Kamińska (biegły z zakresu ochrony przyrody), mgr inŜ. Artur 
Karetko - leśnik, inŜ. Aleksy Kuczorra (biegły z zakresu 
ochrony przyrody), dr Anna Namura-Ochalska - pracownik 
naukowy Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 
(prace fitosocjologiczne), mgr Zofia Mazurek - pracownik 
naukowy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego (analizy glebowe). 

 
1.4. Wykorzystane materiały do opracowania planu 

 
Podstawowe materiały to: 

  a) dokumentacja do projektu utworzenia rezerwatu 
opracowana przez prof. R. Zarębę w 1979 roku, 

  b) plan urządzeniowy rezerwatu częściowego „Czapliniec 
Werski" na lata 1989-1998, 

  c) plan urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa 
Lidzbark według stanu na 1 stycznia 1989 roku oraz 
materiały robocze do aktualnie opracowywanego 
planu urządzania dla tego nadleśnictwa. 

 
2. Ogólna charakterystyka obiektu 

 
2.1. Podstawa prawna i klasyfikacja rezerwatu 

 
Rezerwat przyrody „Czapliniec Werski" został 

utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego. Wypis z tego zarządzenia jest następujący: 
 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

z dnia 12 października 1982 roku  
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. 

 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 

roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 25, poz. 180) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 3. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 
„Czapliniec Werski" obszar lasu o powierzchni 14,59 ha w 
Leśnictwie Kostkowo Nadleśnictwa Lidzbark Welski, 
połoŜony w gminie Rybno województwa ciechanowskiego, 
oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na 
lata 1976 - 1986 jako oddział lasu 76c, d. Celem ochrony 
jest zachowanie miejsca gnieŜdŜenia się czapli siwej. 
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§ 16. Na obszarze rezerwatu zabrania się: 
  1) wycinania drzew i pobierania uŜytków drzewnych z 

wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami 
gospodarstwa rezerwatowego, 

  2) zmieniania stosunków wodnych naruszających w 
sposób istotny warunki ekologiczne, 

  3) zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania 
owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion 
na potrzeby odnowienia lasu, 

  4) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt 
gospodarskich, 

  5) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin, 
  6) zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia 

oraz zakłócania ciszy, 
  7) stosowania wszelkich środków chemicznych, 
  8) niszczenia drzew i innych roślin, 

     9) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 
Ŝyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i 
piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

 10) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z 
wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną 
rezerwatu, 

 11) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy 
urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń 
technicznych, 

 12) przebywania poza miejscami wyznaczonymi. 
 

§ 17. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 
listopada 1982 r. 
 

Podpisał 
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

mgr inŜ. Waldemar Kozłowski 
 

Uwaga! Tym zarządzeniem utworzono razem 15 
rezerwatów przyrody. Zarządzenie opublikowano w 
monitorze polskim z 1982 roku Nr 25, poz. 234. 

Klasyfikacja rezerwatu 
  a) według danych statystycznych: faunistyczny 
  b) według głównego przedmiotu ochrony: typ - 

faunistyczny (Fn), podtyp - ptaków (pt), 
  c) według głównego typu środowiska: typ - lasów i borów 

(L), podtyp - borów mieszanych nizinnych (bmn) oraz 
lasów nizinnych (Ini). 

 
2.2. PołoŜenie 
Rezerwat „Czapliniec Werski" połoŜony jest w 

Województwie Mazursko-Warmińskim, powiecie Działdowo, 
gminie Rybno, graniczy z wsią Wery. Przez rezerwat 
przebiega droga do wsi Grądy, odchodząca od drogi Rybno - 
Kostkowo - Gronowo. Odległość od Rybna wynosi 6 km. 
Rezerwat znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Lidzbark, 
leśnictwa Kostkowo (Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Olsztynie), oddz. 83b, c, d, f. 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski, 
połoŜony jest w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej (IV), 
Dzielnicy Niziny Północnomazowieckiej (1), Mezoregionie 
Wysoczyzny Ciechanowsko-Płońskiej (b) (Trampler i in. 
1990). 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej omawiany 
obszar leŜy w Makroregionie Nizin Środkowopolskich 
(9318), w Mezoregionie Wzniesień Mławskich (318.62) 
(Kondracki, 1994). 

Według podziału polski na regiony geobotaniczne 
(Matuszkiewicz, 1995) obszar rezerwatu leŜy w Dziale 
Mazowiecko-Poleskim w Krainie Północnomazowiecko-
Kurpiowskiej, w okręgu Wzniesień Mławskich (E.2a.1). 
 

2.3. Stan posiadania, podział powierzchniowy, granice 
 

Stan posiadania 
 

Powierzchnia rezerwatu „Czapliniec Werski" wynosi 
aktualnie 14,59 ha, a więc nie zmieniła się od chwili jego 
utworzenia. Cała powierzchnia znajduje się w stanie 
posiadania Nadleśnictwa Lidzbark. 

Kategorie uŜytków są następujące: 
  a) drzewostany - 14,20 ha, 
  b) drogi leśne - 0,39 ha. 
 
Granica rezerwatu 
 

Rezerwat „Czapliniec Werski" obejmuje południowo-
wschodnią część głównego kompleksu leśnego obrębu 
Kostkowo Nadleśnictwa Lidzbark. Część granicy 
południowo-wschodniej przylega do gruntów ornych wsi 
Wery (około 160 mb), część granicy wschodniej przylega 
do łąki (około 200 mb), stanowiącej własność Nadleśnictwa, 
a pozostała długość granicy (około 1560 mb) przebiega 
przez las (liniami oddziałowymi i przez drzewostan). 

Granice są oznakowane paskami białej farby na 
drzewach. Przy drodze przebiegającej przez rezerwat do 
wsi Grądy (od strony południowej rezerwatu) ustawiono 
duŜą planszę informacyjną rezerwatu. Wywieszono tu 
tablice urzędowe. 
 
Podział powierzchniowy 
 

Podział na oddziały jest częściowo sztuczny (przez 
drzewostan), a częściowo naturalny (po granicy rolno-
leśnej). W skład rezerwatu wchodzi część oddziału 83 
pododdziały b, c, d, f według aktualnie opracowywanego 
operatu urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa 
Lidzbark. W poprzednim planie urządzeniowym w podziale 
przestrzennym rezerwat stanowił oddz. 83b,c, więc nowe 
urządzenie zmieniło podział wewnętrzny wydzieleń wzdłuŜ 
drogi przebiegającej przez rezerwat. Pierwotnie (według 
dawnego podziału przestrzennego w momencie utworzenia 
rezerwatu) rezerwat obejmował oddz. 76c,d. 

Stan aktualny: 
  a) oddz. 83b - 9,77 ha powierzchni leśnej, 
  b) oddz. 83c - 3,78 ha powierzchni leśnej, 
  c) oddz. 83d - 0,34 ha powierzchni leśnej, 
  d) oddz. 83f - 0,31 ha powierzchni leśnej 
Razem      14,20 ha 
           +    0,3 9 ha – drogi      
Ogółem     14,59 ha 
 

2.4. Przedmiot i cel ochrony 
Przedmiotem ochrony w rezerwacie „Czapliniec 

Werski" jest całość przyrody oŜywionej i nieoŜywionej. 
Pojęcie „rezerwat częściowy" nie oznacza, Ŝe tylko 

niektóre elementy przyrody rezerwatu są chronione. Takie 
pojęcie oznacza, Ŝe mogą być wykonywane prace 
ochrony czynnej w rezerwacie, ale nie muszą, jeŜeli nie 
wynika to z potrzeb ochrony rezerwatu. 

Celem ochrony rezerwatu „Czapliniec Werski" jest 
zachowanie miejsca gnieŜdŜenia się czapli siwej (Ardea 
cinered). Z tego wynika, Ŝe leśna gospodarka rezerwatu 
powinna głównie mieć na celu ochronę drzewostanu, w 
którym przebywają czaple, a szczególnie drzew z 
gniazdami czapli. 
 

2.5. Znaczenie rezerwatu w ochronie przyrody kraju i 
województwa 
 

Według obowiązującego rozporządzenia Nr 61 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt, czapla siwa nie jest objęta ochroną 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12591 - 

gatunkową. Natomiast jest w pewnym stopniu chroniona 
poprzez ujęcie jej w spisie zwierząt łownych: 
rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 grudnia 1996 roku w 
sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz 
określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. z 
1997 r., Nr 1, poz. 5). 

To, Ŝe czapla siwa nie jest chroniona rozporządzeniem 
o ochronie gatunkowej zwierząt, w niczym nie narusza jej 
statusu ochronnego w rezerwatach i parkach narodowych, 
a szczególnie w rezerwatach tworzonych dla jej ochrony. 

Zachowanie rezerwatów chroniących czaple siwe jest 
waŜnym działaniem w ochronie populacji tego gatunku na 
obszarze kraju. Obecnie w Polsce istnieje 25 rezerwatów 
utworzonych dla ochrony czapli siwej. Niestety co najmniej 
w 1/3 tego typu rezerwatów czapla siwa juŜ nie występuje. 
W wielu rezerwatach populacje tego gatunku obecnie są 
mniej liczne w porównaniu do czasu utworzenia tych 
rezerwatów. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe liczebność 
populacji czapli siwej na obszarze kraju zmniejsza się. 

Wpisanie czapli siwej na listę zwierząt łownych w 
rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 grudnia 1996 roku (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 1, poz. 5) nadaje jej ochronę tylko w okresie 
lęgowym. Okres ochronny zaczyna się od pierwszego 
poniedziałku po 21 grudnia, a kończy w ostatni piątek przed 
15 sierpnia. Natomiast na stawach rybnych uznanych za 
obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie 
śródlądowym czapla siwa nie jest ptakiem łownym, a więc 
tu nie ma w ogóle Ŝadnej ochrony. Taka sytuacja prawna 
jest niekorzystna i prowadzi do sytuacji, w której czapla 
siwa moŜe stać się gatunkiem zagroŜonym. Ochronę 
danego gatunku naleŜy podejmować wtedy, gdy cel 
ochrony jest łatwy do osiągnięcia, a nie dopiero wtedy, gdy 
wiązałoby się to z duŜymi kosztami. 

W świetle powyŜszego rezerwat „Czapliniec Werski" 
spełnia waŜną funkcję w ochronie czapli siwej, a więc jest 
częścią realizacji zadań Polski określonych w 
konwencjach międzynarodowych i dyrektywach Unii 
Europejskiej, które nakazują chronić całą róŜnorodność 
biologiczną, z pewnymi uwarunkowaniami. 

Rezerwat „Czapliniec Werski" ma duŜe znaczenie w 
krajowym systemie ochrony przyrody. Rezerwaty, jako 
miejsca gniazdowania czapli, spełniają pośrednio inną 
waŜną funkcję, gdyŜ tą drogą ochrania się równocześnie 
fragmenty starych drzewostanów sosnowych (tylko 
wyjątkowo czaplińce występują w młodszych klasach wieku 
- IV-V). Dlatego teŜ, jeŜeli kolonia czapli w takich 
drzewostanach zaniknie, to mają one charakter 
drzewostanów pomnikowych z drzewami o nieprzeciętnych 
wymiarach, jakich nawet nie często spotyka się w 
rezerwatach typowo leśnych. 
 

3. Warunki przyrodnicze  
 
3.1. Geologia, geomorfologia, gleby 
Rezerwat jest połoŜony na obszarze ukształtowanym 

przez ostatnie zlodowacenie bałtyckie fazy poznańskiej. 
Ukształtowanie terenu rezerwatu jest mało urozmaicone. 
Występują tylko nieznaczne obniŜenia terenu, a 
generalnie jest to teren równy. 
 
Gleby 

Na podstawie prac terenowych i laboratoryjnych, na 
obszarze całego rezerwatu „Czapliniec Werski" 
wyróŜniono typ gleby rdzawej właściwej, z wyjątkiem 
fragmentu o powierzchni o,4 ha z glebą murszowo-
mineralną. 

W stosunku do danych zawartych w planie 
urządzeniowym rezerwatu częściowego „Czapliniec Werski, 

według stanu na dzień 1 stycznia 1989 roku, obecnie wynik 
prac glebowych róŜni się tym, Ŝe w tym pierwszym 
opracowaniu gleby w wydzieleniach 83d,f (według podziału 
przyjętego w obecnie sporządzanym planie urządzeniowym 
Nadleśnictwa Lidzbark) opisano jako glebę brunatną 
bielicowaną, a w niniejszym opracowaniu jest to ten sam typ 
gleby jak w wydzieleniach b i c. 

Natomiast wyróŜniono w części wydzielania b, w 
obniŜeniu terenowym przy wschodniej granicy rezerwatu, 
fragment z glebą murszowo-mineralną. 

Poziomy genetyczne w poszczególnych odkrywkach 
glebowych są następujące:  
 
Profil Nr 1 
Głębokość              Poziomy  

cm 
     0-10                       Ao 
    24-44                    A1Br 
   44-104                     Br 
     >104                      C 
Typ: gleba rdzawa właściwa 
 
Profil Nr 2 
Głębokość              Poziomy  

cm 
     0-10                      Ao 
    10-25                   A1Br 
   25-100                    Br 
    >100                     BrC 
Typ:gleba rdzawa właściwa 
 
Profil Nr 3 
Głębokość              Poziomy 

cm 
     8-50                        M 
      >50                         D 
Typ: gleba murszowo-mineralna 
 

W pracach laboratoryjnych określono: 
  1) skład mechaniczny metodą Casagrande'a w 

modyfikacji Prószyńskiego (tabela Nr 1), 
  2) kwasowość hydrolityczną Hh, ujawniającą się przy 

działaniu zasadowym octanem wapniowym, metodą 
Kappena, 

  3) sumę kationów zasadowych S w kompleksie sorpcyjnym 
gleby według Kappena (wypieranie kationów 
zasadowych przez 0,1 n HC1). 
Obliczono równieŜ pojemność sorpcyjną T jako sumę S i 
Hh oraz procent wymiennych kationów zasadowych w 
kompleksie sorpcyjnym gleby % VS (tabela Nr 2). 

  4) pH w H2O i KCl, 
  5) C organiczny metodą Tiurina; w poziomach 

wierzchnich C organiczne oznaczono w  całej  masie 
gleby, w pozostałych poziomach  analizowano  w 
częściach ziemistych, 

  6) straty praŜenia w 550°C; w poziomach wierzchnich 
straty praŜenia oznaczono w całej masie gleby, w 
pozostałych poziomach analizowano w częściach 
ziemistych. 
Straty praŜenia wykonano w celu oszacowania 
zawartości części organicznych w glebie. Dotyczy to 
zarówno próchnicy, jak i detrytusu roślinnego w 
róŜnym stopniu zhumifikowanym. Wyniki 4), 5) i 6) 
zamieszczono w tabeli Nr 3. 

  7) sprawdzono obecność węglanów 10% HCl na szkiełkach 
zegarkowych; nie stwierdzono ich obecności w Ŝadnej 
próbce. 

 
Wyniki tych prac przedstawiają tabele Nr 1 - 3. 
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Tabela Nr 1 

Wyniki analiz areometrycznych próbek gleb z rezerwa tu Czapliniec Werski 
 

Głębokość Części 
szkieletu 

Części 
ziemiste 

Zawartość % poszczególnych frakcji mechanicznych o 
średnicy w mm Profil Poziom 

genetyczny 
cm % % 1,0-

0,5 
0,5-
0,25 

0,25-
0,1 

0,1-
0,05 

0,05-
0,02 

0,02-
0,006 

0,006 
0,002 

< 
0,002 

Grupa mechaniczna 
wg PTG 

Czapliniec Nr 1 Ao 
A2 
B 
C 

0-10 
24-44 

44-104 
>104 

n.o. 
13,5 
4,8 
4,2 

n.o 
86,5 
95,2 
95,8 

 
19,8 
25,3 
13,5 

 
35,5 
52,3 
40,5 

 
20,7 
17,4 
35,0 

 
5 
0 
1 

 
4 
1 
2 

 
6 
1 
3 

 
2 
1 
0 

 
7 
2 
5 

piasek glin. lekki 
piasek luźny 
piasek sł. gliniasty 

Czapliniec Nr 2 Ao 
A 
B 
C 

0-10 
10-25 

25-100 
>100 

n.o. 
13,4 
13,4 
9,0 

n.o. 
86,6 
86,4 
91,0 

 
18,5 
39.8 
21,3 

 
29,5 
40,5 
41,8 

 
31,0 
15,7 
21,9 

 
3 
1 
4 

 
4 
0 
1 

 
5 
1 
0 

 
1 
2 
1 

 
8 
0 
9 

piasek glin. lekki 
piasek luźny 
piasek sł gliniasty 

Czapliniec Nr 3 M. 
D 

8-50 
>50 

n.o. 
30,6 

n.o. 
69,4 

 
39,8 

 
32,8 

 
4,4 

 
3 

 
4 

 
4 

 
3 

 
9 

piasek glin. mocny 

 
Tabela Nr 2 

Wyniki analiz chemicznych próbek gleb z rezerwatu C zapliniec Werski 
  (pojemno ść sorpcyjna) 

 

Głębokość 
Hh 

kwasowość 
hydrolityczna 

S 
suma kationów 

zasadowych 

T 
pojemność 
sorpcyjna 

Vs 
Profil Poziom 

genetyczny 
cm   

Czapliniec Nr 1 Ao 
A2 
B 
C 

0-10 
24-44 
44-104 
>104 

no 
8,9 
1,4 
0,9 

no 
0,4 
0,05 

0 

no 
9,3 
1,5 
0,9 

no 
4,3 
3,3 
0 

Czapliniec Nr 2 Ao 
A2 
B 
C 

0-10 
10-25 
25-100 
>100 

33,5 
7,3 
1,1 
0,4 

7,4 
0,2 
0,9 
4,6 

40,9 
7,5 
2,0 
5,0 

18,0 
2,6 

45,0 
92,0 

Czapliniec Nr 3 M. 
D 

8-50 
>50 

31,1 
2,2 

39,5 
5,8 

70,6 
8,0 

55,9 
72,5 

 
 

Tabela Nr 3 
Wyniki analiz chemicznych próbek gleb z rezerwatu C zapliniec Werski 

(odczyn i cz ęści organiczne) 
 

Głębokość 
 

pH C org. Straty 
praŜenia Profil 

Poziom 
genetyczny 

 cm H2O KCl % 
4,90 4,17 13,7 31,2 
4,24 3,70 1,7 4,5 
4,46 4,04 no no 

Czapliniec Nr 1 Ao 
A2 
B 
C 

0-10 
24-44 
44-104 
>104 5,39 4,30 no no 

3,68 2,77 23,6 49.2 
4,27 3,54 0,6 3,1 
5,06 4,18 no no 

Czapliniec Nr 2 Ao 
A2 
B 
C 

0-10 
10-25 
25-100 
>100 6,35 5,54 no no 

Czapliniec Nr 3 M. 
D 

8-50 
>50 

5,04 
5,32 

4,70 
4,78 

38,0 
no 

84,0 
no 
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3.2. Stosunki wodne 
 
Poziom wód gruntowych w glebie rdzawej właściwej 

kształtuje się poniŜej profilu glebowego, natomiast w 
glebie murszowo-mineralnej kształtuje się na poziomie 20-
80 cm profilu glebowego, a okresowo występuje na 
powierzchni gleby. W najbliŜszym 20-leciu nie przewiduje 
się znaczących zmian w stosunkach wodnych rezerwatu 
„Czapliniec Werski". 
 

3.3. Klimat 
 

Rezerwat „Ostrów Tarczyński" połoŜony jest w zasięgu 
klimatu pojeziernego. Klimat ten ma cechy klimatu 
kontynentalnego z duŜą amplitudą temperatury i 
stosunkowo korzystną ilością opadów. Zmiany klimatu są 
dość nagłe. Zimy są stosunkowo z małą ilością opadów 
śniegu, ale dość mroźne. Wiosny bywają najczęściej suche 
ze zmiennymi temperaturami. Średnioroczna temperatura 
wynosi 7°C, przeci ętna liczba dni mroźnych 50, liczba dni z 
przymrozkami nie przekracza 120. Opady w skali rocznej  
wynoszą około 550 mm. Okres wegetacyjny nie przekracza 
220 dni. PrzewaŜają wiatry zachodnie. 

Opady średnie za lata 1897-1930 ze stacji 
meteorologicznej w BieŜuniu i za lata 1960-1964 ze stacji 
meteorologicznej w Lidzbarku Welskim: 
 

Opady miesięczne 
wmm 

Stacja 
meteorolo-

giczna 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

W okresie 
wegetacyjnym 

IV-IX 

Przeciętna 
roczna 

BieŜuń 34 25 28 35 46 62 73 61 41 33 31 31 318 500 
Lidzbark 
Welski 

18 22 17 25 65 42 83 65 46 27 63 24 326 497 

 
Natomiast dane ze stacji meteorologicznej w Mławie 

za lata 1931-1969 wynoszą: 
 

Miesiąc  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok  
Suma opadu 
(mm) 32 32 27 36 49 69 98 77 41 41 34 37 576 

 
Średnia liczba dni z opadem > 1 mm    103 dni 
Średnia liczba dni z opadem > 10 mm    12,9 dni 
Średnia liczba dni z opadem śnieŜnym > 0,1 mm 48,5 dni 
Średnia grubość pokrywy śnieŜnej     12,2 cm 
 
 Rozkład opadów w poszczególnych miesiącach jest 
niekorzystny dla okresu wegetacyjnego. W początkach 
okresu wegetacyjnego, tj. w kwietniu i maju opady są 
niskie, ale ich brak jest w duŜym stopniu rekompensowany 
duŜą wilgotnością powietrza. Występujące w kwietniu i 
maju przymrozki wpływają niekorzystnie na rozwój 
ulistnienia. 

 
3.4. Zespoły roślinne 

 
Zespoły roślinne zostały opracowane na podstawie 

terenowych zdjęć fitosocjologicznych. WyróŜniono 
następujące zespoły: 
  1) Tilio - Carpinetum calamagrostietosum - 

Subkontynentalny las gradowy (oddz. 83b,c,d). 
Zespół ten obejmuje cały obszar rezerwatu, z 
wyjątkiem fragmentu wydzielenia b, gdzie wyróŜniono: 

  2) Ribo nigri - Alnetum chrysosplemietosum - Ols 
porzeczkowy - postać podsuszona. 

 
W planie urządzeniowym rezerwatu „Czapliniec 

Werski" na lata 1989-1998 wyróŜniono następujące 
zespoły: Serratulo - Pinetum (83b, c) oraz Querco - 
Picaetum (83d, f). 

 
Natomiast w dokumentacji do utworzenia rezerwatu z 

1979 roku określono następujące zespoły: 
  a) Tilio - Carpinetum (83b, c), 
  b) Pino - Quercetum (83d, f). 
 

RóŜnice w określeniu zespołów leśnych są 
spowodowane odmiennością widzenia autorów oraz mniej 
dokładnymi wcześniejszymi opracowaniami. 
 
Opis zespołów roślinnych: 
 

Subkontynentalny las gr ądowy  (Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum) - zd. 1 i 2. 
 

Zespół Tilio-Carpinetum wyróŜnia duŜa liczba 
gatunków charakterystycznych klasy Querco-Fagetea, 
rzędu Fagetalia silvativae oraz związku Carpinion betuli 
takich jak: Carpinus betulus, Corylus avellana, Poa 
nemoralis, Carex digitata, Stellaria holostea, Anemone 
nemorosa, Viola reichenbachiana, Galium odoratum, 
Milium effusum oraz brak gatunków charakterystycznych 
związku Alno-Padion i Fagion silvaticae . 

Występowanie grupy gatunków wyróŜniających 
podzespół T.-C. calamagrostietosum - Calamagrostis 
arundinacea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, 
Pteridium aquilinum identyfikuje jednoznacznie (w.w. 
podzespół) grąd ubogi. 
 

Zd. 1. Postać regeneracyjna Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum z drzewostanem przedplonowym - 
brzozą brodawkowatą (Betula pendula). 

Zd. 2. Nasadzenia sosny (Pinus sylvestris) na 
siedlisku grądu ubogiego (Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum). 
 

Ols porzeczkowy - posta ć podsuszona  (Ribo nigri-
Alnetum chrysosplenietosum) - zd. 3. 
 

Zespół wyodrębnia grupa gatunków 
charakterystycznych Alnetea glutinosae takich jak: Carex 
elongata, Lycopus europaeus, Solanum dulcamara, 
Thelypteris palustris - dobrze reprezentująca olsy oraz 
gatunki szuwarowe charakterystyczne dla klasy 
Phragmitetea jak np: Peucedanum palustre, Poa palustris, 
Thelypteris palustris, Galium palustre, Scutellaria 
galericulata. Zespół identyfikuje grupa gatunków 
wyróŜniających - Circaea alpina, Chrysosplenietosum 
alternifolium, Iris psedacorus, Urtica dioica). Gatunki 
ogólnoleśne i „gradowe" (Stellaria holostea, Lycopodium 
annotinum, Maianthemum bifolium, Sorbus aucuparia, 
Glechoma hederacea) zasiedlają jedynie stare kępy 
pozostałe po wyciętych olszach oraz nowe powstające 
dopiero kępy wokół pni młodych, posadzonych olsz. Facja 
dolinkowa opanowana jest przez rdest ostrogorzki 
(Polygonum hydropiper). 
 

Zd. 3. Zbiorowisko reprezentuje postać dynamiczną 
podsuszonego olsu. Stanowi młode zalesienie olchą 
czarną (Alnus glutinosa). 
 

Zestawienie zdjęć fitosocjologicznych przedstawiają 
tabele 1-2. 
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Tabela 1. Subkontynentalny las gradowy 
 

15.09.1999 
Tilio-Carpinetum calamagrostietosum 

Data 
Nazwa zespołu 
Numer oddziału 
Numer zdjęcia 
% zwarcie w warstwach: a 
                                       a1 
                                       a2 
                                        b 
                                        c 
                                        d  
 
Drzewa: 
Betula pendula              a1 
Picea abies                   a2 
          ,,                           b 
          ,,                           c 
Quercus robur               a2 
          ,,                           b 
          ,,                           c 
Sorbus aucuparia          a2 
          ,,                           b 
          ,,                           c 
Carpinus betulus (*)      a2 
          ,,                (*)       b 
          ,,                (*)       c 
Fagus sylvatica              b 
          ,,                           c 
Quercus petraea            b 
Pinus sylvestris              a1 
          ,,                           c 
 
Ch. Querco-Fagetea (*): 
Corylus avellana            b 
           ,,                         c 
Poa nemoralis  
Carex digitata  
Viola reichenbachiana  
Galium odoratum  
Stellaria holostea 
Festuca gigantea  
Milium effusum  
Anemone nemorosa  
Acer pseudoplatanus    b 
 
D. Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum: 
Vaccinium myrtillus 
Pteridium aquilinum 
Trientalis europaea 
Calamagrostis arundinacea (*) 
 
Gatunki towarzyszące: 
Luzula pilosa 
Fragaria vesca  
Veronica officinalis 
Rubus idaeus  
Rubus plicatus                  b 
         ,,                               c 
Deschampsia flexuosa 
Luzula pilosa 
Deschampsia caespitosa  
Ajuga reptans 
Clinopodium vulgare  
Poa trivialis 
Galium mollugo  
Hypericum perforatum 
Agrostis capillaries 
Sambucus nigra                b 
Maianthemum bifolium 
Oxalis acetosella 
Convallaria majalis 
Dryopteris carthusiana 
Rhamnus catharticus         b 

83d 
8 
80 
60 
20 
70 
80 
30 
 
 
4 
2 
 
 
1 
2 
+ 
 
1 
+ 
 
2 
+ 
2 
+ 
1 
 
r 
 
 
2 
1 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
 
4 
3 
+ 
+ 
 
 
1 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 

83b 
9 
70 
60 
10 
70 
80 
10 
 
 
 
1 
+ 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 
1 
2 
+ 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
1 
1 
+ 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
 
 
 

+ 
1 
1 
+ 
+ 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2. Ols porzeczkowy - postać podsuszona 
 

Data 
Nazwa zespołu 
 
Numer oddziału  
Numer zdjęcia 
% zwarcie w warstwach:         a 

               b 
               c 
               d 

 
Drzewa: 
Alnus glutinosa                       a1 
         ,,                                     b 
 
Ch. Alnetea glutinosae: (*) 
Carex elongate 
Solanum dulcamara 
Lycopus europaeus 
Thelypteris palustris 
 
D. Ribo nigri-Alnetum chrysosplenietosum: 
Cireaea alpina 
Iris pseudacorus (**) 
Chrysosplenium alternifolium 
Urtica dioica 
 
Ch. Phragmitetea: (**) 
Peucedanum palustre 
Poa paluatris 
Scutelaria galericulata 
Galium palustre 
Ranunculus flammula 
 
Gatunki towarzyszące: 
Frangula alnus                     b 
        ,,                                   c 
Corylus avellana                  b  
Rubus plicatus                     b 
Picea abies                          b 
Quercus robur                     b 
        ,,                                   c 
Sorbus aucuparia                b 
Polygonum hyfropiper 
Deschampsia caespitosa 
Lysimachia vulgaris 
Juncus effusus 
Stachys palustris 
Festuca gigantea 
Stellaria nemorum 
Maianthemum bifolium 
Ranunculus repens 
Sorbus aucuparia                 c 
Dactylis glomerata 
Lycopodium annotinum 
Stellaria holostea 
Anthyrium filix-femina 
Glechoma hederacea 
Oxalis acetosella 
Viola palustris 
Moehringia trinervia 
Poa trivialis 
Agrostis canina 
Galeopsis tetrahit 

15.09.1999 
Ribo nigri-Alnetum 

chrysosplenietosum 
 

10 
70 
20 
95 
10 
 
 
4 
1 
 
 
1 
1 
+ 
+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
 
2 
+ 
1 
+ 
+ 
1 
+ 
+ 
3 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
Wykaz synonimów nazw gatunków roślin występujących w 

zdjęciach fitosocjologicznych w rezerwacie 
 
     Synonim                     Nazwa obowiązująca 
Agrostis vulgah          Agrostis capillaris L. 
Arabis arenosa           Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek 
Asperula odorata        Galium odoratum (L.) Scop. 
Betula verrusosa        Betula pendula Roth 
Calamintha vulgaris   Clinopodium vulgare L. 
Carex Hudsonii          Carex elata All. 
Cerastium vulgatum  Cerastium holosteoides Fr. em Hyl. 
Corwallaria majalis    Convallaria maialis L. 
Dryopteris spinulosa       Dryopteris carthusiana (ViII.) H. P. Fuchs 
Dryopteris thelypteris    Thelypteris palustris Schott 
Iris pseudoacorus      Iris pseudacorus L. 
Molinia coerulea        Molinia caerulea (L.) Moench 
Pirola secunda          Orthilia secunda (L.) House 
Quercus sessilis       Quercus petraea (Matt.) Liebl. 
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Ranunculus acer         Ranunculus acris L. 
Rhamnus cathartica     Rhamnus catharticus L. 
Solidago virga-aurea    Solidago virgaurea L. 
Viola silvestris             Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau 
 

3.5. Typy siedliskowe lasu 
 

Typy siedliskowe lasu w rezerwacie „Czapliniec 
Werski" w planie urządzenia rezerwatu (z 1989 roku) 
zostały określono następująco: 
  a) oddz. 83b, c - Bór mieszany świeŜy (13,55 ha), 
  b) oddz. 83d, f - Las mieszany świeŜy (0,65 ha). 

Tak samo określono je w trakcie aktualnie 
sporządzanego planu urządzania gospodarstwa leśnego 
Nadleśnictwa Lidzbark. 

Natomiast według ustalonych zespołów roślinnych w 
trakcie opracowywania niniejszego planu ochrony rezerwatu 
cały obszar rezerwatu stanowi zespół Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum, którego odpowiednikiem jest Las 
mieszany świeŜy, a tylko fragment w pododdziale b został 
uznany jako ols (Ribo nigri - Alnetum chrysosplenietosum). 
To ostatnie opracowanie jest zbieŜne z opracowaniem prof. 
R. Zaręby z 1979 roku, który przyjął dla wydzieleń b, c Las 
mieszany świeŜy, a dla wydzieleń d, f - Las świeŜy. Las 
świeŜy okazał się jednak typem zawyŜonym. W całym 
rezerwacie (z wyjątkiem fragmentu w pododdziale b) 
występuje typ gleby rdzawej właściwej, co teŜ przemawia za 
jednolitością typu siedliskowego lasu. 

 
3.6. Fauna 

 
NajwaŜniejszym składnikiem fauny jest czapla siwa (Ardea 

cinerea). Inne gatunki fauny są typowe dla tego rodzaju lasów 
iglastych i nie wymagają specjalnej troski. Nie gnieŜdŜą się w tym 
rezerwacie ptaki zagroŜone (duŜe ptaki drapieŜne), aczkolwiek wiele 
z nich tu równieŜ zalatuje. 
 
 4. Drzewostany 

 
4.1. Opis ogólny 
 
Drzewostan jest pochodzenia sztucznego (odnowienie 

pozrębowe). 
Na całej powierzchni rezerwatu występują 

drzewostany sosnowe oraz brzozowe w fazie 
przejściowej, jednowiekowej, z wyjątkiem fragmentu 0,40 
ha w wydzieleniu, gdzie występuje faza młodociana olszy. 
 

4.2. Skład gatunkowy 
 

Na powierzchni 13,55 ha gatunkiem panującym jest 
sosna z domieszką miejscami świerka i brzozy oraz 
pojedynczo dębu. We fragmentach wydzielenia b świerk 
stanowi drugie piętro. Na powierzchni 0,65 ha gatunkiem 
panującym jest brzoza. 
 

4.3. Wiek 
 

Drzewostany sosnowe są jednowiekowe (75 lat), 
domieszki świerka są w wieku 35 lat, a pojedynczo do 75 
lat, domieszki brzozy mają około 50 lat. Drzewostany 
brzozowe są w wieku 50 lat. Olsza w biohorze w 
wydzieleniu b ma 17 lat. 
 

4.4. Struktura pionowa i pozioma 
 

Wszystkie drzewostany są jednopiętrowe, z wyjątkiem 
pododdziału b, gdzie miejscami świerk stanowi drugie piętro 
(w części południowej). Ponadto świerki są rozmieszczone 
pojedynczo, niektóre z nich występują w warstwie górnej 

drzewostanu. Sporadycznie występują dęby o róŜnej 
wysokości. Na granicy z łąką i gruntem rolnym występuje w 
rzędzie dąb w wieku około 120 lat. We wszystkich 
wydzieleniach podszyt osiąga około 70 - 90% pokrycia i jest 
rozmieszczony nierównomiernie. Składa się on z leszczyny, 
jarzębiny, grabu, bzu koralowego, kruszyny, świerka, brzozy i 
osiki. W drzewostanach występują pojedyncze luki. W lukach 
o pokrywie mszystej występują 2 - 3 letnie siewki sosny. Nie 
mają one jednak szans rozwoju ze względu na duŜe 
ocienienie. 

 
4.5. Stan zdrowotny 

 
Drzewostany nie wykazują osłabienia ani cech chorobowych. 

Pojedynczy posusz spotyka się w bardziej zwartych świerkach w 
II klasie wieku. 

ZagroŜenia od strony foliofagów. Podczas rutynowych 
kontroli, wykonywanych przez pracowników terenowych 
Nadleśnictwa Lidzbark, występowania owadów Ŝerujących na 
aparacie asymilacyjnym sosny stwierdzono, Ŝe nie ma Ŝadnego 
niebezpieczeństwa wystąpienia znaczących Ŝerów. Wniosek taki 
wynika z faktu, Ŝe w latach 1997 i 1998 liczba znajdowanych 
poczwarek strzygom chojnówki, poprocha cetyniaka, zawisaka 
borowca, gąsienic barczatki sosnówki, larw osnui gwiaździstej, 
larw w oprzędach borecznika sosnowego na stałych 
podokapowych powierzchniach kontrolnych ani razu nie zbliŜyła 
się do tzw. liczb ostrzegawczych. Jednocześnie znajdowano 
pewne ilości naturalnych wrogów wymienionych owadów. W 
latach 95-99 podczas kontroli przebiegu rójki brudnicy mniszki 
(owada o największym znaczeniu gospodarczym w stosunku do 
sosny) nie znaleziono Ŝadnego imagines tego motyla. 

Wyniki jesiennych poszukiwań szkodników sosny w 
rezerwacie „Czapliniec Werski" oraz w przyległych 
drzewostanach do tego rezerwatu były następujące: 

 
liczba znalezionych osobników w latach 

strzygonia 
choinówka 

poproch 
cetyniak 

zawisak 
borowiec 

barczatka 
sosnówka 

osnuja 
gwiaździsta 

borecznik 
sosnowy 

owady 
poŜytecz. wydzielenie 

97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 97 98 
71b 1  5 3         1 2 
72d   4           2 
73a   1 1         1 3 
73h 1 2 2 4          2 
82a 1  6 3 1        1 3 
83b  2 1 1 2      1  2 2 
84a   1          2 2 
95b   2 4       1  2 3 

 
Z tabeli wynika, Ŝe najliczniej występującym gatunkiem 

z poszukiwanych jest poproch cetyniak, ale aby istniało 
zagroŜenie powstania szkód w drzewostanie jego 
liczebność musiałaby być wielokrotnie wyŜsza. Pozostałe 
gatunki stale utrzymywane są na niegroźnym poziomie 
poprzez naturalny opór środowiska. 

ZagroŜenia przez Ksylo i kambiofagi. Nie zanotowano 
wzmoŜonego występowania tych owadów. Wynika to z: 
niskiego stanu szkodników pierwotnych, wysokiego oporu 
środowiska, dobrego stanu sanitarnego lasu. 

ZagroŜenia ze strony grzybów. W rezerwacie 
„Czapliniec Werski" zauwaŜalna jest szkodliwa działalność 
korzeniowca wieloletniego. Pozostałe grzyby nie mają 
znaczącego szkodliwego wpływu na drzewostan. 
 
ZagroŜenia abiotyczne 

Ze względu na budowę i strukturę drzewostanu moŜna 
spodziewać się pewnych szkód ze strony wiatru, okiści, 
szadzi. 
 

Zestawienie danych dotyczących drzewostanów 
 

Oddział, 
pododdział 

Powierzchnia 
(ha) 

Typ 
siedliskowy 
lasu (wg. 
BULiGL) 

Skład 
gatunkowy 

Wiek 
(lata) Zespół roślinny 

Wskazania 
ochronne 

83b 9,77 BMśw So 75 Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum 
w części północno-
zachodniej, biohora 

W drugim 10-
leciu trzebieŜ 
późna na 
korzyść 
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0,40 ha gatunków 
liściastych, 
usuwanie 
posuszu 
czynnego, w 
biohorze bez 
cięć 

83c 3,78 BMśw So 75 Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum 

TrzebieŜ późna 
na korzyść 
gatunków 
liściastych 

83f 0,34 LMśw Brz 50 Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum 

Odsłanianie 
koron podrostu 
dębowego 

83f 0,31 LMśw Brz 50 Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum 

Odsłanianie 
koron podrostu 
dębowego 

 
5. Ocena dotychczasowej ochrony rezerwatu 

 
Rezerwat jest prawidłowo oznakowany tablicami urzędowymi 

i planszą informacyjną. 
Zadania z zakresu leśnej gospodarki rezerwatowej określone 

w planie urządzeniowym rezerwatu, sporządzonym na lata 1989-
1998 były następujące: 
  a) oddz. 83 b,c - 13,55 ha - trzebieŜ późna - 19 m3/ha, 
  b) oddz. 83 d,f - 0,65 ha - trzebieŜ późna - 14 m3/ha. 

TrzebieŜe wykonano w latach 1997 i 1998 w planowanym 
rozmiarze powierzchniowym i masowym, ale w pozyskiwanej 
masie było około 40 m3 drewna liściastego, a planowano 
pozyskać 9 m3. Wynikło to z potrzeby usunięcia w trakcie 
trzebieŜy obumierających brzóz. Ponadto w latach 1989-1994 
wyrabiano na bieŜąco posusz (łącznie ponad 60 m3) iglasty i 
liściasty. 

Poza względami hodowlanymi wykonanie trzebieŜy sprzyja 
rozbudowie i wzmocnieniu koron sosny (w tym wieku jeszcze to 
następuje w znacznym stopniu), dzięki czemu zmniejsza się 
zagroŜenie spadania gniazd czapli. 

W kaŜdym roku wykładano pułapki na cetyńca, a w 1999 roku 
ponadto na drwalnika. 

Innych prac leśnych nie projektowano i nie wykonywano. 
Reasumując, ochrona rezerwatu „Czapliniec Werski" była 

wykonywana prawidłowo. 
 

II. WSKAZANIA OCHRONY NA LATA 2000-2019 
 

1. Ochrona czapli siwej  
 
1.1. Wiadomości ogólne 

 
Czapla siwa (Ardea cinerea L.) jest gatunkiem 

monogamicznym. Gnieździ się w całym kraju, najliczniej na 
Pomorzu Zachodnim, Mazurach oraz w rejonie Augustowa. 
Gniazduje koloniami na wszystkich drzewach, najczęściej w 
pobliŜu większych wód. Gniazda buduje z gałęzi luźno ułoŜonych, 
a wewnątrz wyłoŜone jest drobnymi gałązkami, liśćmi roślin 
wodnych, piórami i sierścią. Do Polski przylatuje juŜ w marcu, a 
odlatuje od sierpnia do grudnia, głównie w październiku. W 
łagodne zimy teŜ jest spotykana nad nie zamarzniętymi wodami. 
Gniazduje w okresie kwiecień - maj. Składa od 3 - 5 jaj koloru 
jasnoniebieskiego (mają one słaby połysk). W przypadku 
zniszczenia pierwszego zniesienia, znosi jaja powtórnie. 
Wysiadują osobniki obydwu płci. Wylęganie następuje po 25 - 28 
dniach. Pisklęta są rzekomymi gniazdownikami, po wylęgnięciu 
okryte są rzadkim jasnopopielatym puchem. Pisklęta są karmione 
przez oboje rodziców. Z gniazda wyfruwają po około 50 dniach, 
ale wracają do niego na noc. 

Czapla siwa Ŝywi się małymi rybami, płazami, mięczakami, 
drobnymi gryzoniami i owadami. Od 28 lipca 1996 roku czapla 
siwa została uznana za gatunek łowny, z wyłączeniem stawów 
rybnych uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów 
o rybactwie śródlądowym, a więc na tych stawach nie podlega 
Ŝadnej ochronie. Okres polowań na czaplę siwą trwa od pierwszej 
soboty przed 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 21 grudnia. 

Pierwotnie czaple siwe gnieździły się w starym 
drzewostanie połoŜonym w pobliŜu obecnego rezerwatu 
„Czapliniec Werski". Po wycięciu w latach 
siedemdziesiątych starego drzewostanu czaple przeniosły 
się do drzewostanu w oddz. 83b, pomimo Ŝe drzewostan 
był stosunkowo młody (III klasa wieku). NiemalŜe we 

wszystkich czaplińcach w innych wiek drzewostanów, w 
których gnieździ się czapla wynosi ponad 200 lat. 

Gniazda zakładane na młodych drzewach, których 
korony mają wiotkie gałęzie są często zrzucane przez 
wiatr. Drzewa, na których gniazdują czaple po pewnym 
czasie obumierają na skutek działania fosforu 
znajdującego się w mocno rozcieńczonym kale czapli. 
JednakŜe czaple gniazdują nadal na tych obumarłych 
drzewach (inaczej czyni kormoran) i dlatego nie zagraŜa 
obumarcie całego drzewostanu. 
 

1.2. Liczebność czapli 
 

Liczebność czapli w rezerwacie „Czapliniec Werski" ulega 
wahaniom w poszczególnych latach, ale generalnie systematycznie 
zmniejsza się. W latach osiemdziesiątych w kolonii naliczono 120 
gniazd, w 1997 roku - 43 gniazda, a w 1999 roku - 40 gniazd na 26 
drzewach. Ale zasiedlonych gniazd w 1999 roku było tylko 23 na 15 
drzewach, a udatność lęgów wyniosła około 50%. Według 
policzonych skorup na dnie lasu, jaj było złoŜonych co najmniej 35, a 
wychowało się zaledwie kilkanaście młodych czapli (12 - 16). 
Wytłumaczeniem małej liczby wyprowadzenia młodych moŜe być 
informacja podana przez terenową słuŜbę leśną, Ŝe obserwowano w 
okresie lęgowym penetrowanie gniazd przez duŜego drapieŜnika, 
prawdopodobnie bielika. W świetle tego faktu moŜna domniemać, Ŝe 
przy stale malejących moŜliwościach zdobywania pokarmu przez 
duŜe ptaki drapieŜne będą one atakowały kolonie czapli. Z drugiej 
jednak strony moŜna uznać, Ŝe im liczniejsze kolonie czapli, tym 
lepsze warunki Ŝerowania ptaków drapieŜnych, a więc ochrona 
czaplińców pośrednio słuŜy ochronie duŜych ptaków drapieŜnych. 
 

1.3. ZagroŜenia 
 
W świetle wyŜej podanych informacji zagroŜenie lęgów czapli 

w rezerwacie wynika z:  
  1) naraŜenia gniazd na zrzucanie przez wiatr, 
  2) atakowania kolonii przez drapieŜniki, w tym ptaki drapieŜne, a 

ponadto: 
  3) połoŜenia kolonii na skraju kompleksu leśnego i graniczenia z 

gruntami rolnymi, 
  4) dróg leśnych przebiegających przez rezerwat, z których 

korzystają osoby postronne (przejazd wozami konnymi i 
rowerami), 

  5) penetrację rezerwatu przez osoby postronne. 
 

1.4. Kierunki działań ochronnych 
  1) ustawić rogatki uniemoŜliwiające przejazd przez 

wydzielenie 83b, 
  2) od strony gruntów rolnych graniczących z fragmentami 

drzewostanu z kolonią czapli siwej ustawić tablice (na 
okres lęgów) informujące o zakazie wstępu do kolonii 
lęgowej, 

  3) w działalności edukacyjnej SłuŜby Parku Krajobrazowego 
uwzględnić propagowanie ochrony kolonii lęgowej czapli, 

  4) SłuŜba Parku Krajobrazowego powinna wspierać 
terenową SłuŜbę Leśną w ochronie czaplińca, 

  5) wszelkie prace leśne wykonywać poza okresem lęgów 
ptasich (głównie późną jesienią). 

 
2. Ochrona drzewostanów 

 
Zachowanie stabilności drzewostanów jako miejsca 

gnieŜdŜenia się czapli siwej jest wymogiem spełnienia 
podstawowego celu rezerwatu „Czapliniec Werski". Drzewostany 
w tym rezerwacie ze względu na ich niski wiek i występujące 
gatunki wymagają zabiegów pielęgnacyjno-hodowlanych.  
  1. Gatunki drzew, które naleŜy popierać, to: 

a) Pinus sylvestris 
b) Quercus petraea 
c) Quercus robur 
d) Tilia cordata 
e) Betula pendula 
f) Betula verucosa 
g) Sorbus aucuparia  
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h) Populus tremula  
i) Padus awium 
j) Acer platanoides 
k) Fraxinus excelsior 
l) Salix cinerea 
m) Salix pentandra 
n) Larix decidua 
o) Ulmus leavis  

  2. Gatunki drzew, które powinny być tolerowane to: 
a) Picea abies 
b) Fagus silvatica 

 
W rezerwacie „Czapliniec Werski" nie ma gatunków 

wymagających eliminacji.  
 
Docelowy skład gatunkowy drzewostanów 

 
Dla typów fitosocjologicznych występujących w rezerwacie 

warianty składów gatunkowych drzewostanów określa się 
następująco: 

 
Udział gatunków w 

drzewostanie 
(% pow. rzutu koron ) 

Typ 
siedliskowy 

lasu 
Zespół roślinny Gatunek drzewa 

Fazal Faza II Faza III 
LMśw Tilio- Carpinetum 

calamagrostietosum 
grab (a2 ) 
lipa(a1, 2) 
dąb szyp. 
klon zw. 
brzoza bród. 
brzoza omsz. 
sosna 
leszczyna (a2) 
osika 
dąb bezszyp. 
jabłoń 

20-30 
10-30 
10-30 
0-10 
5-10 

10-30 
10-20 

20-40 
10-40 
10-50 
0-10 
5-10 

10-25 
5-10 

30-70 
10-70 
10-70 
0-10 
0-5 
0-5 

5-20 
0-5 

0-10 
0-20 
0-5 

 
Optymalny docelowy skład gatunkowy: Db. 40-60%, Gb. 10-

40%, inne liściaste 10-30%, So 5-20%, Św. 10-20% 
 

Udział gatunków w drzewostanie 
(% pow. rzutu koron) 

Typ 
siedliskowy 

lasu 
Zespół roślinny 

Gatunek 
drzewa 

Fazal Faza II Faza III 
Ol Ribo nigri -Alnetum 

chrysosplenietosum 
olsza czarna 
świerk  
jesion 
dąb szyp. 
 brzoza omsz. 

50-90 40-80 30-70 
0-10 
0-20 
0-10 
0-20 

 
Optymalny docelowy skład gatunkowy Olsza cz. 30-60%, 

Jesion 10-20% inne liściaste 10-20%. 
Skład gatunkowy drzewostanów obecnie i prognoza 

kształtowania się struktury w przyszłości oraz wskazania 
ochronne. 

Powierzchnia drzewostanów według gatunków panujących 
wynosi: 
  a) sosna (75 lat) - 13,55 ha (we fragmencie na powierzchni 0,40 

ha - olsza), 
  b) brzoza (50 lat) - 0,65 ha. 

Drzewostany z panującą brzozą mogą być uznane jako 
posiadające właściwy skład gatunkowy, mając na uwadze ich małe 
powierzchnie (0,35 ha oraz 0,31 ha). W procesie 
kilkudziesięcioletniego rozwoju tych drzewostanów będzie się tu 
rozwijał głównie dąb, grab i klon. Opieki obecnie wymaga dąb, tzn. 
potrzebna jest ochrona podrostów dębowych przed uciskającymi go 
krzewami leszczyny. 

Drzewostany z panująca sosną są całkowicie nie zgodne z 
naturalnymi składami gatunkowymi typu fitosocjologicznego Tilio - 
Carpinetum calamagrostietosum. Są to drzewostany pochodzenia 
sztucznego po zrębach zupełnych. W perspektywie nawet stu lat nie 
jest moŜliwe, aby w procesie naturalnym ukształtował się prawidłowy 
skład gatunkowy tych drzewostanów. Nie moŜna teŜ podjąć 
radykalnych prac leśnych w zakresie przebudowy drzewostanów, ze 
względu na to, Ŝe obecny skład gatunkowy jest dogodny dla istnienia 
kolonii lęgowej czapli siwej. W tej sytuacji prace leśne naleŜy w 
najbliŜszym 20-leciu ograniczyć do jednej trzebieŜy na początku 
drugiego dziesięciolecia. TrzebieŜ naleŜy prowadzić pod kątem 
stworzenia dogodnych warunków rozwoju gatunków liściastych. 
Posusz naleŜy usuwać na bieŜąco. 

W przypadku powstania gniazd w drzewostanach, np. w 
wyniku działania czynników biotycznych albo abiotycznych 
naleŜy w nich wysadzać gatunki liściaste, głównie dąb, lipę i 

grab. Materiał sadzeniowy powinien być wyrośnięty o 
cechach materiału zadrzewieniowego. Taki materiał 
wyeliminuje potrzebę jego ochrony przed konkurencją roślin 
zielnych dna lasu oraz będzie znacząco mniej naraŜony na 
zgryzanie przez zwierzynę leśną. 

W drzewostanach sosnowych naleŜy wykonywać prace 
wskazane w „Instrukcji ochrony lasu", tak jak dla lasów 
gospodarczych, w tym takŜe wywieszanie skrzynek lęgowych 
w celu wzmoŜenia odporności środowiska na owady 
atakujące sosnę i świerka. 
 

3. Udost ępnianie rezerwatu 
 

Rezerwat „Czapliniec Werski" powinien być wykorzystany do 
badań naukowych, szczególnie nad skutecznością ochrony lęgów 
czapli siwej. Badania i obserwacje naukowe powinny być uzgadniane 
z nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark oraz z wojewódzkim 
konserwatorem przyrody. Jest to zadanie przede wszystkim SłuŜby 
Parku Krajobrazowego. 

Prowadzenie zajęć dla młodzieŜy szkolnej w rezerwacie moŜe 
mieć miejsce tyko po okresie lęgowym czapli, właściwie dopiero 
jesienią. Zajęcia te mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką 
nauczyciela biologii w obecności SłuŜby Leśnej lub SłuŜby Parku 
Krajobrazowego, po kaŜdorazowym uzgodnieniu z nadleśniczym 
Nadleśnictwa Lidzbark. 

Rezerwat nie moŜe być udostępniany dla potrzeb turystyki. 
Szlaki turystyczne powinny przebiegać w odległości bezpiecznej 
dla kolonii czapli. 
 

III. ZESTAWIENIE ZADAŃ OCHRONNYCH 
 

1. W zakresie ochrony kolonii lęgowej czapli siwej: 
  a) ustawić rogatki uniemoŜliwiające osobom postronnym 

przejazd przez drzewostan w wydzieleniu 83b, 
  b) od strony gruntów rolnych graniczących z fragmentami 

drzewostanu z kolonią czapli siwej ustawić tablice (na okres 
lęgów) informujące o zakazie wstępu do kolonii lęgowej, 

  c) w działalności edukacyjnej SłuŜby Parku Krajobrazowego 
uwzględnić propagowanie ochrony kolonii lęgowej czapli, 

  d) SłuŜba Parku Krajobrazowego powinna wspierać terenową 
SłuŜbę Leśną w ochronie czaplińca oraz prowadzić 
obserwacje liczebności populacji czapli, 

  e) wszelkie prace leśne wykonywać poza okresem lęgów 
ptasich (głównie późną jesienią). 
2. W zakresie ochrony drzewostanów: 

  1) cięcia pielęgnacyjne 
a) oddz. 83 b,d - trzebieŜ późna w II dziesięcioleciu planu, 
b) oddz. 83 c,f - odsłanianie koron podrostu dębu i innych 

liściastych - w 2000 roku i powtarzać według potrzeb. W 
biohorze z olszą w oddz. 83 b nie wykonywać cięć. 

  2) na bieŜąco usuwanie posuszu (nie wykonywać w okresie 
lęgowym w wydzieleniu, gdzie jest zlokalizowana kolonia), 

  3) wykonywać prace przewidziane „Instrukcją ochrony lasu", 
  4) inne prac: 

a) wykonać rogatki zamykające drogi przebiegające przez 
wydzielenie 83 b, 

b) utrzymać w odpowiednim stanie oznakowanie rezerwatu, 
przebieg granicy rezerwatu powinien być zaznaczony 
zielonymi paskami na drzewach granicznych rezerwatu, 

c) chronić teren kolonii przed penetracją osób postronnych, 
szczególnie w okresie lęgowym czapli siwej, 

d) problematyka edukacji społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony rezerwatu „Czapliniec Werski" powinna być 
działaniem ciągłym SłuŜby Parku Krajobrazowego. 

 
II. WSKAZANIA DO PLANU MIEJSCOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien 

przewidzieć zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych w 
pobliŜu rezerwatu, które mogłyby mieć negatywny wpływ na 
rezerwat. 

Głównie naleŜy wykluczyć lokalizację budownictwa 
kubaturowego na gruntach rolnych graniczących z rezerwatem. 
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Załącznik Nr 21 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 

 
PLAN OCHRONY REZERWATU PRZYRODY 

„JASNE" 
 

SPIS TREŚCI 
 
1. Historia powstania rezerwatu i podstawy prawne 
2. PołoŜenie rezerwatu, stan posiadania, stan granic oraz 

podział powierzchniowy 
3. Charakterystyka cech przyrodniczych rezerwatu 

a) Geologia i geomorfologia 
b) Hydrologia 
c) Warunki klimatyczne 
d) Opis gleb i siedlisk 
e) Opis drzewostanów 
f) Opis zespołów roślinnych 

4. Uwarunkowania ochrony rezerwatu 
5. Opis drzewostanów 
6. Wnioski i uwagi końcowe 
7. Zestawienie zadań ochronnych 
 

1. Historia powstania rezerwatu i podstawy prawne 
 

Jezioro Jasne z uwagi na wyjątkową czystość i 
przezroczystość wody było przedmiotem zainteresowania 
naukowców i leśników juŜ w latach sześćdziesiątych. 
Pierwsze prace naukowe opublikowano w roku 1971. 
Autorem opracowania "Szkic florystyczno-
fitosocjologiczny Jeziora Jasnego" był pracownik naukowy 
Instytutu Biologii w Zakładzie Systematyki i Geografii 
Roślin prof. M. Rejewski. W roku 1974 mgr M. Grześ 
pracownik Instytutu Geografii PAN w Toruniu wykonał 
pomiary batymetryczne Jeziora Jasnego. 

Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie w 
1979 roku zlecił prof. M. Rejewskiemu opracowanie 
"Wstępnej charakterystyki przyrodniczej projektowanego 
rezerwaty "Jezioro Jasne". Propozycje prof. M. 
Rejewskiego z 1979 roku zawarte w w/w opracowaniu 
posłuŜyły za podstawę do opracowania wniosku o uznanie 
opisanego terenu za rezerwat. 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnich i 
Leśnictwa w dniu 1 lipca 1988 roku podpisał Zarządzenie 
w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180 i z 1987 r.  
Nr 33, poz. 180) w związku z częścią A załącznika Nr 3 do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych 
naczelnych i centralnych organów administracji 
państwowej zastrzeŜonych w przepisach szczególnych dla 
organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) zarządza 
się co następuje: 
 

Paragraf 4 
 
1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jasne" 

obszar lasu, torfowisk oraz jezior Jasne i Luba o łącznej 
powierzchni 106,30 ha połoŜony w gminie Iława w 
województwie olsztyńskim. Celem ochrony jest 
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 
oligotroficznego jeziora Jasne, dystroficznego jeziora 
Luba, torfowisk występujących w rynnie pojeziernej oraz 
otaczających je drzewostanów. 
 
 

2. W skład rezerwatu wchodzą: 
  1) obszar lasu o powierzchni 92,69 ha w Nadleśnictwie 

Susz oznaczony w planie urządzania gospodarstwa 
leśnego na lata 1985 - 1994 jako oddziały lasu 109 a, 
b, 114 b - d, 115 a - c, 116 d, f w Leśnictwie 
Bukownica oraz 167 a - h, 168 a - d, 169 a, d w 
Leśnictwie Szwalewo, 

  2) jezioro Jasne o powierzchni 11,19 ha zarządzane 
przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Olsztynie, 

  3) jezioro Luba o powierzchni 2,42 ha zarządzane przez 
Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Olsztynie. 

Na terenie rezerwatu zabrania się: 
  1) wycinania drzew i pobierania uŜytków drzewnych, z 

wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami 
gospodarstwa rezerwatowego, 

  2) zmieniania stosunków wodnych, jeŜeli taka zmiana 
mogłaby w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne, 

  3) zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz owoców i 
nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na 
potrzeby odnowienia lasu, 

  4) niszczenia i uszkadzania drzew i innych roślin, 
  5) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt 

gospodarskich, 
  6) niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu, 
  7) zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia 

oraz zakłócania ciszy, 
  8) stosowania wszelkich środków chemicznych, 
  9) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 

Ŝyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj i 
piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

 10) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z 
wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną 
rezerwatu, 

 11) wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy 
urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń 
technicznych. 

 
2. Poło Ŝenie rezerwatu, stan posiadania, stan 

granic oraz podział powierzchniowy. 
 

Rezerwat "Jasne" połoŜony jest w leśnictwach 
Bukownica i Szwalewo w Obrębie Jeziorno, Nadleśnictwie 
Susz. Pod względem podziału administracyjnego kraju 
jest to teren gminy Iława, województwa olsztyńskiego. 
Jego geograficzne połoŜenie moŜna określić następująco, 
iŜ leŜy na zachodnim brzegu jeziora Jeziorak na 
wysokości północnej części wsi Siemiany. Odległość 
najbliŜszego punktu w rezerwacie od brzegu Jezioraka 
wynosi 500 m. Odległość rezerwatu od urzędów 
administracji państwowej i leśnej i jest następująca: 
 
1. Urząd Gminy i Urząd Rejonowy w Iławie    23 km 
2. Urząd Wojewódzki w Olsztynie                   85 km 
3. Urząd Pocztowy w Siemianach                   5 km 
4. Posterunek Policji w Siemianach                5 km 
5. Siedziba Nadleśnictwa Susz                       20 km 
6. Leśnictwo Bukownica                                  5 km 
7. Leśnictwo Szwalewo                                   2 km 
8. Przystanek PKS w Siemianach                   5 km 
9. Stacja PKP w Iławie                                    24 km 
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Według planu urządzania lasu Nadleśnictwa Susz na 
okres 1995 - 2004 w skład rezerwatu wchodzą 
następujące oddziały i pododdziały gruntów Nadleśnictwa 
Susz wraz z liniami podziału powierzchniowego, drogami 
leśnymi i rowami stanowiącymi integralną część 
rezerwatu: 109 a,b, 114 c,d,f, 115 a - d, 116 d,f, 117 i, 167 
- 168, 169 c,d o łącznej powierzchni 92,69 ha. Ponadto 
najistotniejszymi składnikami rezerwatu są: Jezioro Jasne 
o powierzchni 11,19 ha zarządzane przez Zarząd Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego i jezioro Luba o 
powierzchni 2,42 ha zarządzane przez Agencję Własności 
Rolnej Skarbu Państwa w Olsztynie. 

Powierzchnia rezerwatu "Jasne" wg właścicieli: 
Nadleśnictwo Susz                                           - 92,69 ha 
PZW - Zarząd Okręgu w Olsztynie                   - 11,19 ha 
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa     - 2,42 ha  

Ogółem: - 106,30 ha 
 

Granice rezerwatu są wyraźne i przebiegają 
następująco: Liniami podziału powierzchniowego z 
przylegającymi oddziałami: 101, 108, 109, 116, 117, 166, 
183, 184, 185 na łącznej długości 3090 m, granicami 
przylegających pododdziałów: 108 b,c,d, 109 c, 114 a, 116 
b, 117 g, 169 b na łącznej długości 2505 m. Podział 
powierzchniowy jest częścią regularnego podziału Obrębu 
Jeziorno. Linie ostępowe w rezerwacie mają kierunek 
ogólny wschód - zachód z lekkim odchyleniem na południe 
a linie ostępowe prostopadle przecinają linie oddziałowe. 
Niektóre fragmenty tego podziału wykorzystują drogi leśne 
np. droga leśna w oddziałach 109 i 114 oraz naturalny pas 
przełomu między oddziałami 168 i 169. Podział 
powierzchniowy jest w terenie oznakowany słupkami 
oddziałowymi rozmieszczonymi na przecięciu się linii 
ostępowych i oddziałowych. Numery oddziałów napisane są 
czarną farbą na białym tle, pod numerem oddziału napisany 
jest numer Obrębu Jeziorne - 1. 
Zestawienie gruntów rezerwatu wg właścicieli, kategorii 
uŜytkowania, oddziałami i pododdziałami. 
Zestawienie gruntów rezerwatu wg właścicieli, kategorii 
uŜytkowania, oddziałami i pododdziałami 
 

Kategoria uŜytkowania-powierzchnia w ha  
Właściciel 

Zarządzający 
Oddz./poddz. 

Grunty 
leśne 

zalesione 
jeziora 

drogi 
leśne rowy 

linie 
podz . 
pow. 

bagna 
Razem 

powierzchnia 

1 2 3 4 5 6  7 8 
109 a 
       b 
 

4,03   
 

0,41 

  
 

0,10 

 
3,48 

4,03 
3,48 
0,51 

Razem 4,03  0,41  0,10 3,48 8,02 
114 c 
       d 
        f 
 

 
0,63 
4,08 

  
 
 

0,39 

  7,97 7,97  
0,63 
 4,08 
 0,39 

Razem 4,71  0,39   7,97 13,07 
115 a 
       b 
       c 
       d 
 

 
15,46 

  
 
 
 

0,28 

  
 
 
 

0,24 

1,32 
 

0,42 
1,23 

1,32  
15,46 
 0,42 
 1,23 
 0,52 

Razem 15,46  0,28  0,24 2,97 18,95 
116 d 
        f 
 

4,71 
3,45 

  
 

0,26 

  
 

0,10 

 4,71  
3,45 
 0,36 

Razem 8,16  0,26  0,10  8,52 
117 i 
 

0,05   
0,01 

  
0,01 

 0,05 
 0,02 

Razem 0,05  0,01  0,01  0,07 
167 a 
       b 
       c 
       d 
        f 
       g 
       h 
 

 
5,46 
1,03 
6,33 
0,93 
3,08 
0,75 

  
 
 
 
 
 
 

0,28 

 
 
 
 
 
 
 

0,16 

 
 
 
 
 
 
 

0,25 

1,06 1,06 
 5,46  
1,03  
6,33 
 0,93 
 3,08 
 0,75  
0,69 

Razem 17,58  0,28 0,16 0,25 1,06 19,33 

N 
a 
d 
l 
e 
ś 
n 
i 
c 
t 
w 
o 
 
 
S 
u 
s 
z 

168 a 
       b 
       c 
       d 
 

4,04 
4,00 

 
1,83 

  
 
 
 

0,49 

  
 
 
 

0,22 

 
 

1,36 

4,04 
 4,00  
1,36  
1,83  
0,71 

Razem 9,87  0,49  0,22 1, 36 11,94 

169 a 
       d 

 

10,99   
 

0,26 

  
 

0,25 

 
1,29 

10,99 
1,29 
0,51 

Razem 10,99  0,26  0,25 1,29 12,79 
Ogółem 

Nadleśnictwo 70,85 
 

2,38 0,16 1,17 18,13 92,69 
Zarząd Okręgu 

PZW 
 

11,19 
    

11,19 

AWRSP  2,42     2,42 
Łącznie 
rezerwat 70,85 13,61 2,38 0,16 1,17 18,13 106,30 

 
3. Charakterystyka cech przyrodniczych rezerwatu  

  a) Geologia i geomorfologia 
Ostatnie zlodowacenie zwane bałtyckim obejmowało 

teren prawie całego obecnego województwa 
olsztyńskiego. Zlodowacenie to dotarło na południe do 
linii Szczytno - Nidzica - Lidzbark Welski. Pierwsza faza 
roztopowa tego zlodowacenia nie miała wpływu na tereny 
obecnego rezerwatu "Jasne". Teren ten objęły kolejne 
fazy roztopowe zlodowacenia bałtyckiego, polegające na 
rozpadaniu się lodowca na płaty lodowe, pooddzielane 
szerokimi szczelinami. Materiał glebowy mieszany przez 
wody lodowcowe został złoŜony w tych szerokich i 
poszerzanych stale szczelinach, przysypując płaty 
lodowe, które w późniejszym okresie wytapiając się 
utworzyły róŜnej wielkości jeziora, często bezodpływowe. 
Na terenie obecnego rezerwatu takich jezior powstało 
wówczas sześć a w najbliŜszej jego okolicy moŜna 
doliczyć się jeszcze dalszych pięciu. Obecnie pięć z jezior 
w rezerwacie uległo juŜ zlądowaceniu a torfowisko z 
jeziorem Luba liczące około 20 ha ulega lądowaceniu z 
wyjątkiem tego właśnie jeziora mającego powierzchnię 
2,42 ha. Ta faza roztopowa, która spowodowała 
powstanie wyŜej wymienionych form wodnolodowcowych 
na terenie obecnego rezerwatu i w jego okolicy utworzyła 
ponadto bardzo rozbudowaną rynnę subglacjalną 
jeziorną, obecnie zwaną jeziorem Jeziorak a takŜe jeziora 
przylodowcowe zwane obecnie Rucewo Wielkie, Rucewo 
Małe, Ewingi i Płaskie mające połączenie przesmykiem z 
Jeziorakiem. 

Utwory glebowe terenu rezerwatu to piaski i Ŝwiry 
wodno-lodowcowe krótkiego mieszania, przemyte 
wodami płynącymi w szczelinach lodowcowych i wodami 
spływającymi z lodowca. Główną cechą tych utworów jest 
wyraźne zróŜnicowanie wysokościowe i nachylenie 
terenu w róŜnych kierunkach. Jest to podstawowa cecha 
piasków międzymorenowych odróŜniająca je od 
równinnych sandrów. Piaski międzymorenowe naleŜą do 
utworów glebowych średnio Ŝyznych. 

  b) Hydrografia 
Teren rezerwatu leŜy w zlewni rzeki Wisły i jest 

odwadniany od strony zachodniej poprzez dopływy rzeki 
Gardeja a od strony wschodniej ciekami i rowami do 
jeziora Jeziorak i dalej rzekami Iławką i Drwęcą. Obie 
rzeki Gardeja i Drwęca są dopływami Wisły. Jeziora 
Jasne i Luba zajmują bezodpływowe niecki terenowe. 
Zlewnia jeziora Jasnego nie przekracza 8 ha a zlewnia 
torfowiska wysokiego i połoŜonego w nim jeziora Luba 
wynosi około 35 ha. Południowy brzeg rezerwatu w 
Oddz. 167 jest odwadniany systemem rowów do jeziora 
Jeziorak. Natomiast północny jego brzeg poprzez rowy w 
Oddz. 116, 117 odprowadza nadmiar wód do jeziora 
Czerwica i dalej do rzeki Gardeja. Bezododpływowe 
jeziora Jasne i Luba wyścielane są nieprzepuszczalną dla 
ich wód warstwą piasków silnie oglejonych. 

  c) Warunki klimatyczne 
Klimat, na obszarze którego połoŜony jest rezerwat 

jak i całej dzielnicy Pojezierza Iławsko - Brodnickiego, 
zaliczany jest do pojeziernego. Występujące tu liczne 
jeziora przyczyniają się do podwyŜszania wilgotności 
względnej powietrza. Stosunkowo niewielka odległość 
od Bałtyku znacznie wpływa na klimat dzielnicy. Klimat 
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omawienego obszaru charakteryzuje się duŜą 
zmiennością stanów pogody, wynikającej ze ścierania 
się mas powietrza morskiego i kontynentalnego 
napływającego ze wschodu. Główne cechy klimatu wg 
danych ze stacji meteorologicznej w Iławie 
przedstawiają się następująco: 
1. Średnia roczna ilość opadów                      - 600 mm 
2. Średnia roczna temperatura                        - + 7°C 
3. Średnia roczna temperatura okresu 
     wegetacyjnego            - + 15,1°C 
4. Długość okresu wegetacyjnego                  - 201 dni 
5. Średnia roczna wilgotność względna 
    powietrza                 - 81% 
6. Liczba dni mroźnych w roku                         - 44 
7. Liczba dni z przymrozkami                           - 117 
8. Liczba dni z opadami śniegu                         - 53 

 
Ponadto do cech charakterystycznych klimatu naleŜy 

zaliczyć znaczne wahania temperatury i ilości opadów 
szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym oraz 
często występujące silne wiatry nawet o cechach wichur. 

 
  d) Opis gleb i siedlisk 

Gleby w rezerwacie powstały z piasków i Ŝwirów 
wodnolodowcowych przemytych wodami płynącymi w 
szczelinach lodowcowych i wodami spływającymi z 
lodowca. Główną cechą gleb mineralnych w rezerwacie 
jest wyraźne zróŜnicowanie wysokościowe i nachylenie 
terenu. Z materiału glebowego opisanego w rozdziale 
3a powstały gleby: Brunatne kwaśne bielicowane, 
rdzawe bielicowo-rdzawe i bielicowe właściwe. Materiał 
glebowy wszystkich gleb mineralnych w rezerwacie to 

piaski luźne w wierzchniej warstwie wzbogacone na 
głębokość do 40 cm do piasków słabo gliniastych. 
Sporadycznie te piaski luźne przedzielone są 
warstwami Ŝwirów piaszczystych. Odczyn pH w KCL w 
poszczególnych typach gleb róŜni się nieznacznie. 
Przeciętnie w glebach brunatnych kwaśnych 
bielicowanych odczyn ten wynosi w poszczególnych 
poziomach (A - 3,6, Bbr - 4,7, C - 4,8 ) a w glebach 
rdzawych bielicowo-rdzawych (A - 3,4, Bv - 4,2, C - 5,5). 
Tak więc w/w gleby mineralne w rezerwacie naleŜą do 
gleb bardzo silnie kwaśnych. Ogólnie Ŝyzność tych gleb 
jest przeciętna i pozwoliła określić typy siedliskowe jako 
Bór mieszany świeŜy (BMśw) z wyjątkiem Oddz. 167 d 
gdzie dodatkowy udział Ŝwirów i większa miąŜszość w 
wierzchnich warstwach piasków słabo gliniastych 
pozwoliły określić siedlisko jako Las mieszany świeŜy 
(LMśw). W obniŜeniach terenowych wytworzyła się 
gleba torfowa z torfowisk wysokich. Gleba ta jest 
zasilana w substancje pokarmowe spływem 
powierzchniowym i podpowierzchniowym z 
otaczających ją zboczy. PowyŜszy fakt uzasadnia 
określenie tam typu siedliskowego jako Bór mieszany 
bagienny (BMb) mimo iŜ gleby powstałe z torfowisk 
wysokich naleŜą do najuboŜszych a siedliska na nich na 
ogół określa się jako Bór bagienny. W Oddz. 167 g 
powstała gleba torfowo-murszowa z torfowisk 
przejściowych o miąŜszości torfu około 140 cm 
zalegającego na piaskach luźnych. Sprawność tej gleby 
została zwiększona zmeliorowaniem tej doliny. Obecnie 
woda gruntowa występuje na głębokości 0,6 - 1,2 m. 
śyzność tej gleby pozwoliła na określenie tam typu 
siedliskowego jako Olsu (Ol). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12601 - 

Oddz. 
pododdz . 

Poziomy 
glebowe 

MiąŜszość 
poziomów 

glebowych w cm 

Skład 
gatunkowy 

Barwa poziomów Wilgotn. 
poziomów 

Diagnoza syntetyczna siedliska - typ i 
podtyp gleby, geologia, typ 

siedliskowy lasu 
1 2 3 4 5 6 7 

115 b Buw 
A 

Bbr 
B/C 
C 

5-0 
0-8 
8-35 

35-75 
75-200 

ściółka 
ps 
ps 
pl 
pl 

c. brn. 
brn. Ŝ. 
j. brn. 
sz. Ŝ. 
j. Ŝ. 

śwŜ . 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

BRKb-QFp 
ps.pl 

 
BMśw 1 

114 f But 
A 
Bv 

Bv/C 
C 

8-0 
0-14 

14-25 
25-70 
70-200 

ściółka 
ps 
ps 
pl 
pl 

c. brn. 
c. brn. s z. 

rdz. 
sz. Ŝ. 
Ŝ. 

ŚWś. 
" 
‘’ 
‘’ 
" 

RDb-QFp 
ps.pl 

 
BMśw 1 

167 d Mob 
A 

Bbr 
Bbr/C 

C 
D 
D 

4-0 
0-20 

20-35 
35-60 
60-120 

120-180 
180-200 

ściółka 
ps 
ps 
ps 

pspy 
Ŝp 
pl 

brn. 
c. brn. sz. 

j. brn. 
Ŝ. sz. 
j. brn. 
brn. Ŝ. 

b. 

śwŜ . 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

BRKb-QFp 
ps: . Ŝp: :pl 

 
LMśw 1 

116 d Buw 
A 

Bbr 
Bbr/C 

C 

4-0 
0-10 

10-30 
30-70 
70-200 

ściółka 
ps 
ps 
pl 
pl 

brn. 
c. brn. sz. 

j. brn. 
sz. Ŝ. 

b. 

śwŜ . 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

BRKb-QFp 
ps .pl 

 
BMśw 1 

167 d Mob 
A 

Bbr 
Bbr/C 

C 

3-0 
0-15 

15-35 
35-145 

145-200 

ściółka 
ps 
ps 
pl 
pl 

brn. 
c. sz. brn. 

j. brn. 
sz. Ŝ. 
Ŝ. 

śwŜ. 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

BRKb-QFp 
ps.pl 

 
LMśw 1 

167 d Mob 
A 

Bbr 
Bbr/C 

C 

3-0 
0-20 

20-40 
40-70 
70-200 

ściółka 
ps 
ps 
pl 
pl 

brn. 
c. s z. brn. 

j. brn. 
sz. Ŝ 

b. 

śwŜ. 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

BRKb-QFp 
ps.pl 

 
LMśw 1 

167 g Mumr 
M 
R 
D 

2-0 
0-40 

40-140 
140-200 

ściółka 
tp 
tp 
pl 

brn.cz. 
brn.cz. 

brn. 
sz. si. 

wilg. 
‘’ 

mokry 
‘’ 

Mt-tp: pl 
Ol 1g4 

woda na głębokości - 0,6 do 1,2 m 

 
Pomocnicze powierzchnie siedliskowe z wierceniami glebowymi 
 

Opis  roślinności 

Opis gleby  
Poziomy genetyczne - 

miąŜszość -skład granulo-
wilgotność 

Diagnoza syntetyczna 
siedliska Nr. 

Oddz. 
Pododdz. 

Drzewostan podrost, 
podszyt , nalot Runo  

 
 
 

1 2 3 4 5 
1 

109 a 
So miejsc.Brz czerń., brusz., rok. śmiał .pog. 0-Buw-5 

Ah-ps-10-śwŜ. 
Bbr - ps - 30 - śwŜ. 
B/C - pl – 80 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

BRKb - QFp - pl 
BMśw 1 

2 
109 a 

So miejsc.Brz trzcin. leś., rok., śmiał. pog., czern., 
brusz., narecz., orl. 

0 – Buw - 4 
Ah - ps – 15 - śwŜ. 
Bbr – ps – 30 - śwŜ. 
B/C – pl – 90 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

BRKb – QFp - pl 
BMśw 1 

3 
116 d 

9So, 1 Brz 35 l śmiał. pog., czern., rok.  maj., 
brusz., mal., jeŜ.  

0 – Buw - 4 
Bbr- pl- 40 - śwŜ. 
B/C – pl – 70 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

BRKb - QFp - pl 
BMśw 1 

4 
116 d 

9So, 1Brz 35 l śmiał. pog., czern., trzcin. leś., 
konw., mnium sp., narecz., mal., 
rok.  

0- Buw – 4 - śwŜ. 
Ah-ps-15-śwŜ. 
Bbr- PS - 3 0 - śwŜ. 
B/C – pl – 70 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

BRKb – QFp - pl 
BMśw 1 

5 
169 a 

So 34 l rok., widł., brusz., czern.  0 – Buw - 4 
Ah-pl-15-śwŜ. 
Bv – ps – 20 - śwŜ. 
B/C – pl – 50 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

RDb - QFp - pl 
BMśw 1 

6 So 34 l śmiał. pog., brusz., trzcin. leś., rok., 0 – Buw – 4 - śwŜ . RDb – QFp - pl 
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169 a czern., widł.  Ah-ps-10-śwŜ. 
Bv – ps – 20 - śwŜ. 
B/C – pl – 80 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

BMśw 1 

7 
169 a 

7So, 3Brz 34 l śmiał. pog., brusz., trzcin. leś., rok., 
czern., 

0 – Buw – 4 - śwŜ. 
Ah – pl – 5 - śwŜ. 
Bv – ps – 15 - śwŜ. 
B/C – pl - 6 5 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

RDb - QFp - pl 
BMśw 1 

8 
169 d 

Bagno wełn., torf., bagno, czern., siódm., 
płonn., rok.  

tp - mokry Tp-Qhtp-tp 

9 
168 a  

So 60 l  
Św II kl.w - podrost 

czerń., śmiał. pog., brusz., trzcin, 
leś., rok. 

0 – But – 10 - śwŜ. 
Ah – ps – 20 - śwŜ.  
Bv – ps – 35 - śwŜ. 
B/C – pl – 85 - śwŜ. 
C –  pl – 200 - śwŜ. 

RDb – QFp - pl 
BMśw 1 

10 
115 b 

Ip So IIp Bk pokrywa martwa 0 – Mob – 3 - śwŜ. 
Ah – ps – 15 - śwŜ. 
Bbr – ps – 30 - śwŜ. 
B/C – pl – 50 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

BRKb - QFp - pl 
BMśw 1 

11 
167 c 

 

4Brz, 30l 25l  1Brz 35 l, 
20l 70 l Podsz. 30% Wb, 
Brz 
 

trzęśl., narecz.  Tw 
0 – Tw - 1 0 - wilg. 
A1Tt – Tw – 30 – wil 
C – Tw – 150 - mokry 

Tw - QhtpgŜ - tw 
BMb 2 

12 
167 b 

So 24 l. 
 
 

śmiał. pog., czern., trzcin. leś., rok., 
szczaw.,orl. 

0 – Buw – 4 - śwŜ . 
Ah-ps-10-śwŜ. 
Bbr – ps – 30 - śwŜ. 
B/C – pl – 90 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

BRKb – QFp - pl 
BMśw 1 

13 
167 f 

7Brz, 3So 36 l Podsz. na 
40% pow.: Bk, Gb 

śmiał. pog., czern., orl., rok.  0 – Buw – 3 - śwŜ . 
Ees – pl – 15 – śwŜ. 
Bfe – ps – 20 - śwŜ. 
B/C – pl – 55 - śwŜ.  
C – pl – 200 - śwŜ. 

B – QFp - pl 
BMśw 1 

14 
167 h 

So spr. Md 25 l 
 

szcz., rok., czern., trzcin. leś., orl., 
śmiał. pog., narecz. 

0 – Buw – 3 - śwŜ.  
Ah – ps - 15 - śwŜ. 
Bbr – ps – 30 - śwŜ. 
B/C – pl – 95 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

BRKb – QFp - pl 
BMśw 1 

15 
168 b 

5So, 5Brz 35 l Podsz.: 
Bk, Gb, Św 

śmiał. pog., trzcin. leś., rok., brusz., 
orl., czern., kam. 

0 – Buw – 3 - śwŜ. 
Ah-ps-15-śwŜ. 
Bbr – ps – 30 - śwŜ. 
B/C – pl – 80 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

BRKb – QFp - pl 
BMśw 1 

16 
168 b 

5So, 5Brz 35 l Podsz.: 
Bk, Gb, Św 

śmiał. pog., trzcin. leś., rok., 
mnium, kam., brusz., kam., mal. 

0 – Buw – 3 - śwŜ.  
Ah – ps – 15 - śwŜ. 
Bbr – ps – 35 - śwŜ.  
B/C – pl – 95 - śwŜ. 
C – pl – 200 - śwŜ. 

BRKb – QFp - pl 
BMśw 1 

 
Oznaczenie stęŜenia jonów wodorowych pH w glebie 
 

 Wartość pH Lp Nr laboratoryjny 
próbki Nr próby 

 w H2O w KCL 
Uwagi 

1 60p 167c/A1  4,2 3,5  
2 61p 167c/B  4,6 4,3  
3 62p 167c/C  5,7 4,3  
4 63p 168  5,5 4,8  
5 64p 169/A2 PlaŜa 4,4 3,8  
6 65p 168a/A1 Siedlisko skrajkowe 4,3 3,4  
7 66p 168a/Br  4,6 4,2  
8 67p 168a/C  6,5 5,5  
9 68p 115b/A1  4,3 3,6  
10 69p 115b/B  5,8 5,0  
11 70p 115b/C  6,5 5,4  
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  f) Opis drzewostanów 

Powierzchnia leśna zalesiona rezerwatu "Jasne" wynosi 
70,85 ha. W trakcie prac taksacyjnych wydzielono i opisano 
17 wydzieleń drzewostanowych. Udział powierzchniowy 
drzewostanów wg gatunków panujących przedstawia się 
następująco: 
- drzewostany z panującą sosną        -        59,48 ha 
- drzewostany z panującym bukiem   -        6,33 ha 
- drzewostany z panującą olszą         -        3,08 ha 
- drzewostany z panującą brzozą       -        1,96 ha 
Łączna zasobność drzewostanów w rezerwacie wynosi 21565 
m3 a udział rzeczywisty poszczególnych gatunków jest 
następujący: So - 14609 m3, Św - 150 m3, Bk - 5217 m3, Brz - 
1349 m3 i Ol - 240 m3. 
Gatunek    Przeciętna bonitacja    Przeciętne zadrzewienie 

So                    I                                    1,0 
Bk                   III                                    1,0 
Brz                  II                                     0,7 
Ol                   I/II                                    0,9 
 

Gatunkiem zdecydowanie panującym w drzewostanach 
rezerwatu jest sosna. Zajmuje ona pod względem 
powierzchniowym prawie 84% powierzchni a jej rzeczywisty 
udział masowy wynosi niespełna 68%. Drzewostany sosnowe 
VII klasy wieku mają strukturę dwupiętrową z bukiem V klasy 
wieku w drugim piętrze. Zadrzewienie tych drzewostanów jest 
wysokie i wynosi 1,2. Przy tak wysokim zadrzewieniu i 
jednocześnie zwarciu pełnym, zarówno runo jak i podszyty 
pokrywają powierzchnię w niewielkim stopniu. Pozostałe 
drzewostany sosnowe II i III klasy wieku to monolity sosnowe, 
bądź teŜ z udziałem do 30% brzozy i niewielkim udziałem 
świerka. Sosna osiąga tu przeciętnie I bonitację i przeciętne 
zadrzewienie 1,0. Drzewostany sosnowe zajmują siedliska 
BMśw. 

Drzewostan bukowy zajmuje prawie 9% powierzchni a 
rzeczywisty udział masowy buka wynosi ponad 24%. 
Zadrzewienie drzewostanu bukowego jest wysokie i wynosi 
1,0 przy III bonitacji. Obecnie wiek tych drzewostanów 
wymusza podjęcie działań w celu zainicjowania tam nalotów 
bukowych. W tym celu zaprojektowano w pododdziale 167 d 
pierwsze cięcie z rębni II. Drzewostan bukowy rośnie na 
siedlisku LMśw. 

Drzewostany brzozowe zlokalizowano na areale  
1,96 ha i są to drzewostany mieszane. Na siedlisku 
bagiennym (MBb) brzoza występuje z olszą a na siedlisku 
BMśw w zmieszaniu z sosną. Przeciętna bonitacja 
drzewostanów brzozowych jest II a zadrzewienie 0,7. 

Drzewostan olszowy zajmuje powierzchnię 3,08 ha i jest to 10 
letni monolit olszowy o bonitacji I/II i zadrzewieniu 0,9. 

Szczegółowe dane zawierają tabele powierzchniowo-masowe wg 
gatunków panujących i masowe wg gatunków rzeczywistych. 

 
Tabela powierzchniowo-masowa / według gatunków panujących 

Powierzchnia w ha / zasobność w m3 
I II III IV V VI VII 

Gatunki 
panujące 

a b a b a b     
Razem Udział % 

  8,04 23,15 4,71 4,04    19,54 59,48 83,96 

  1495 4455 1350 1400    
9530 
6,33 

18230 
6,33 

83,54 
8,93 

  1,03 0,93      2890 
2890 
1,96 

13,40 
2,76 

3,08  40 185       
225 
3,08 

1,04 
4,45 

So  
 
Bk 
 
 Brz 
 
Ol 
 220          220 1,02 
Razem 3,08  9,07 24,08 4,71 4,04    25,87 70,85 100 
 220  1535 4640 1350 1400    12420 21565 100 
Udział % 4,35  12,80 33,99 6,65 5,70    36,51 100  
 1,02  7,12 21,52 6,26 6,49    57,59 100  

 
Tabela masowa według gatunków rzeczywistych 

Zasobność w m3 
I  II  III  IV  V  VI  

Gatunki wg 
udziału 

rzeczywistego a b a b a b a b a b a 
Ra-
zem: 

% udziału 
masowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
So   1100 4155 920 880  24   7530 14609 67,74 
Św   150         150 0,70 
Bk      210  7 3000 110 1890 5217 24,19 
Brz   260 445 430 200  14    1349 6,26 
Ol 220  10    10     240 1,11 
Razem 220  1520 4600 1350 1290 10 45 3000 110 9420 21565 100 
% udziału 1,02  7,05 21,33 6,26 5,98 0,05 0,21 13,41 0,51 43,68 100  

g) Opis zespołów roślinnych  
1. Luzulo - Quercetum petraeae - Kwaśna dąbrowa 

Zespół występujący na siedlisku boru mieszanego świeŜego. 
Zespół ten obejmuje kilka wydzieleń taksacyjnych, wśród 
których są róŜnowiekowe drzewostany sosnowe z dość 
licznymi domieszkami gatunków liściastych, tj. brzozy, buka, 
dębu szypułkowego. Drzewostany sosnowe pochodzenia 
sztucznego. Zespół roślinny zmieniony zabiegami 
gospodarczymi, występuje wyraźna róŜnica w gatunkach 
runa, gdzie cechy młodszych drzewostanów sosnowych 
bardziej zbliŜone są do zbiorowisk borowych, w starszych 
drzewostanach wraz ze zwiększaniem się roli buka cechy 
charakterystyczne tego zespołu są bardziej wyraźne. 
2. Luzulo pilosae - Fagetum - Kwaśna buczyna niŜowa 
Zespół roślinny występujący na siedlisku LMśw z kwaśną 
glebą brunatną wyróŜniającą się znacznie bogatszym 
składem gatunkowym zwłaszcza jej wierzchnich warstw. 
Występuje tu drzewostan bukowo - sosnowy z wyraźnie 
panującym bukiem o bardzo wysokim zwarciu, które 
ogranicza rozwój gatunków runa. Siedlisko tego zespołu jest 
wyraźnie kwaśne, świadczy o tym szereg gatunków 
borowych, które występują dość licznie. Z uwagi na wysokie 
zwarcie samosiewy bukowe występują tylko miejscami a ich 
udział w warstwie dolnej (podszyt + podrost) nie przekracza 
10% pokrycia powierzchni. Dość wyraźną cechą odróŜniającą 
kwaśną buczynę niŜową od kwaśnych dąbrów w rezerwacie 
jest występowanie w buczynach gatunków 
charakterystycznych dla zespołów lasów liściastych, co 
świadczy o znacznie większej Ŝyzności gleb w tym zespole 
roślinnym. 

3. Circaeo - Alnetum - Łęg jesionowo - olszowy 
Zespół roślinny powstający na zalesionej łące, obecnie w 10-
letnim młodniku olszowym wytworzyło się juŜ runo dosyć 
wyraźnie charakteryzujące ten zespół. Warunki siedliskowe, 
t.j gleba murszowo-torfowa i typ stosunków wodnych 
odpowiada wzorcom opisanym w literaturze jako 
charakterystyczne dla tego zespołu roślinnego. Ponadto lista 
gatunków charakterystycznych runa jest juŜ w tym młodniku 
wyraźnie wykształcona. 

4. Betuletum pubescentis - Brzezina bagienna 
Zespół roślinny występujący na torfowisku wysokim 
zasilanym dodatkowo w składniki pokarmowe ze spływu 
bocznego stokowego z okalającego go siedliska typu LMśw. 
Kształt tego fragmentu dawnego torfowiska wysokiego o 
charakterze wydłuŜonej zatoki, której szerokość wynosi 50 - 
70 m oraz układ spadków ku niemu otaczającego terenu 
umoŜliwił właśnie taki układ siedliskowy. Głównym gatunkiem 
drzewiastym tego zespołu jest brzoza omszona z domieszką 
olszy czarnej a w podszytach panują wierzby i kruszyna. 
Wśród gatunków runa najwyraźniej zaznaczona jest 
obecność trzcinnika lancetowatego, tojeści, turzyc oraz 
torfowców. Sposób wykształcenia się tego siedliska 
spowodował brak jednoznacznych i wyraźnych cech 
charakterystycznych dla zespołu - Brzezina bagienna. 

5. Ledo - Sphagnetum magellanici - torfowisko wysokie, 
mszar 
Zespół roślinny występujący na torfowisku wysokim. W 
składzie gatunkowym zdecydowanie przewaŜają torfowce 
oraz wełnianka stanowiące główne tło runa, na obrzeŜach i 
przewęŜeniach licznie występuje równieŜ trzęślica. Pozostałe 
gatunki runa występują pojedynczo bądź grupowo i jest to 
udział bardzo wyraźny i z nielicznymi przypadkami 
równomierny. Gatunki drzewiaste występują tu pojedynczo, 
grupowo i drobnokępowo a ich wiek mieści się w granicach 
10 - 25 lat. W części północnej mszaru widać wyraźnie ślady 
byłego drzewostanu sosnowego, który najprawdopodobniej z 
powodu dłuŜej utrzymującego się wysokiego poziomu wody 
gruntowej, usechł kilkanaście lat temu. Proces lądowacenia 
tego mszaru wchodzi juŜ w ostatnią fazę, szczególnie dotyczy 
to jego części połoŜonych w oddziałach 109b, 115a i 
północnej części oddziału 114 c. Fragmenty mszaru 
okalające jezioro Luba mają wyraźnie wyŜszy poziom wód 
gruntowych. Lądowacenie tej części mszaru nastąpi znacznie 
później niŜ północnej części mszaru opisanej poprzednio. 
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Zdjęcia fitosocjologiczne Zespołu 
Fago - Quercetum petraeae (Kwaśna dąbrowa) 

Numer zdjęcia 
Oddział, pododdział miesiąc, rok 

1 
109 a 
VI. 95 

2 
114 f 
VI. 95 

3 
115 b 
VI. 95 

4 
116 d 
VI. 95 

5 
168 a 
VI. 95 

6 
168 b 
VI. 95 

7 
168 d 
VI. 95 

8 
169 a 
VI. 95 

1 2 3 4 5 6 7  
8 

9 

Warstwa drzew  
a) górnych 
Pinus silvestris  
Fagus silwatica 
Betula verrucosa 
Picea excelsa 
Quercus robur 
b) dolnych 
Fagus silvatica 
Picea excelsa 
Quercus robur 
Betula verrucosa 
 
Warstwa krzewów 
a) gatunki charakterystyczne 
Fagus silvatica 
Quercus robur 
b) gatunki  towarzyszące 
Picea excelsa 
Sorbus aucuparia 
Frangula alnus 
Betula verrucosa 
Juniperus communis 
 
Warstwa runa 
a) gatunki charakterystyczne dla zespołu i klasy 
Luzula pilosa 
Viola silvestris 
Oxalis acetosella  
Dryopteris spinulosa 
Pteridium aguilinum 
b) towarzyszące 
 
Deschampsia  flexulosa 
Vaccinium myrtillus 
Calamagrostis arundinacea 
Majanthemum bifolium 
Eutodon Schreiberi 
Politrichum altenuatum 
Conwalaria maialis 
Rubus idaeus 
Vaccinium vitis-idaea 
Trientalis europaea 
Senecio  silvaticus 
Rubus saxatilis  
Rubus hirtus 
Dicranum undulatum  
Fragaria vesca  
Veronika officinalis 
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Zdjęcia fitosocjologiczne Zespołu roślinnego 
Luzulo pilosae - Fagetum (Kwaśna buczyna niŜowa) 

 
Numer zdjęcia 

Oddział, pododdział 
Miesiąc, rok 

1 
167 d 
VI. 95 

2 
167 d 
VI. 95 

3 
167 d 
VI. 95 

4 
167 d 
VI. 95 

1 2 3 4 5 
Warstwa drzew 
a) górnych 
Fagus silvatica  
Pinus silvestris  
Quercus robur 
b) dolnych 
Fagus silvatica  
Tilia cordata  
Betula verrucosa 
 
Warstwa krzewów 
a) gatunki charakterystyczne 
Fagus silvatica  
Quercus robur 
b) gatunki towarzyszące 
Sorbus aucuparia  
Betula verrucosa  
Picea excelsa 
 
Warstwa runa 
a) gatunki charakterystyczne 
Luzula pilosa  
Carex pilulifera  
Trientalis europaea  
Galeobdolan luteum  
Mnium hornum  
Mycelis muralis  
Lycopodium annotinum 
b) gatunki towarzyszące 
Calamagrostis arundinacea  
Dryopteris spinuloza  
Rubus idaeus  
Conwalaria maialis 
Urtica dioica  
Oxalis acetosella  
Viola silvestris  
Deschampsia flexuosa  
Vaccinium myrtillus  
Majanthemum bifolium  
Carex silvatica  
Stellaria holostea  
Veronica officinalis  
Senecio silvaticus  
Astrogalus glycyfhyllos  
Actaea spicata  
Carex digitata  
Melica nutans  
Anemone nemorosa  
Pteridium aquilinum  
Hepatica nobilis 
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Zdjęcia fitosocjologiczne Zespołu roślinnego 
Circa eo - Alnetum (Łęg jesionowo-olszowy) 

Numer zdjęcia 
Oddział, pododdział 

Miesiąc, rok 

1 
167 g 
VI. 95 

2 
167 g 
VI. 95 

3 
167 g 
VI. 95 

1 2 3 4 
Warstwa drzew  
a) górnych 
Alnus glutinosa  
Picea excelsa  
Betula verrucosa 
 
Warstwa krzewów 
Alnus glutinosa 
Betula verrucosa 
Salix caprea 
Frangula alnus 
 
Warstwa runa  
a) gatunki charakterystyczne 
Solanum dulcamara  
Lysimadria vulgaris  
Galium palustre  
Scutelaria galericulata 
Circea alpina 
b) gatunki towarzyszące 
Urtica dioica  
Cirsium palustre  
Deschampsia caespitosa  
Chrysosplenium alternifolium 
Peucedanum palustre  
Potentilla alba  
Rumex sanguineus  
Aegopodium podagraria 
Viola palustris  
Sanicula europaea 
Rubus ideaus 
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Zdjęcia fitosocjologiczne Zespołu roślinnego 

Ledo - Sphagnetum magellanici (Mszar - torfowisko wysokie) 
Numer zdjęcia 

Oddział, pododdział 
Miesiąc, rok 

 

1 
114 c 
VI. 95 

2 
115 d 
VI. 95 

3 
115 a 
VI. 95 

4 
114 c 
 VI. 95 

1 2 3 4 5 
Warstwa drzew i krzewów 
Pinus silvestris  
Betula verrucosa 
Salix caprea 
 
Warstwa runa 
a) gatunki charakterystyczne 
Ledum palustre  
Drosera rotundifolia  
Sphagnum sp. 
Eriophorum vaginatum  
Oxycoccus quadripetalus  
Andromeda polifolia  
Carex stellulata  
Carex canesceus  
Politrichum strictum 
b) gatunki towarzyszące 
Molinia coerulea  
Vaccinium myrtillus  
Vaccinium uliginosum  
Calamagrostis canescens  
Apera spica – venti 
Lysimachia thyrsiflora 
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Zdjęcia fitosocjologiczne Zespołu roślinnego 
Betuletum pubescentis (Brzezina bagienna) 

Numer zdjęcia 
Oddział, pododdział 

Miesiąc, rok 

1 
167 c 
VI 95 

2  
167 c 
 VI 95 

1 2 3 
Warstwa drzew  
a) górnych 
Betula pubescens 
Alnus glutinosa 
 
Warstwa krzewów 
Salix Kaprea 
Salix aurita  
Salix cinerea  
Betula verrucosa  
Frangula alnus  
Alnus glutinosa 
 
Warstwa runa  
a) gatunki charakterystyczne 
Dryopteris austriaca  
Lycopodium annotinum  
Lysimachia thyrsiflora 
 Molinia coerulea 
b) gatunki towarzyszące 
Carex panicea  
Calamagrestis canescens  
Rubus caesius  
Carex dioica  
Apera spica - venti  
Sphagnum sp. 
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4. Uwarunkowania ochrony rezerwatu 
 

Głównym celem ochrony w rezerwacie "Jasne" jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych oligotroficznego 
jeziora Jasne i dystroficznego jeziora Luba, torfowisk występujących w rynnie pojeziernej oraz otaczających je drzewostanów. 
Jezioro Jasne powstało z wytopienia się bryły lodu zagrzebanej w piaskach wodno-lodowcowych. Dno jeziora wyściela 
warstwa silnie oglejonych piasków o miąŜszości oglejenia przy brzegu do 1,00 m. Odczyn warstwy oglejonej pH w KCl waha 
się od 3,8 do 4,8. Ubóstwo wód tego jeziora w składniki pokarmowe jest wynikiem silnej kwasowości wód jeziora. Właśnie ta 
silna kwasowość uniemoŜliwia rozwój najprostszych organizmów tj. bakterii, promieniowców, glonów i pierwotniaków 
stanowiących podstawowe ogniwo w obiegu materii w przyrodzie a przede wszystkim do minimum ogranicza rozwój dennych 
i przybrzeŜnych roślin, które pełnią w przyrodzie rolę producentów. W tej sytuacji z powodu braku pokarmu ograniczona jest 
ilość roślinoŜerców, drapieŜców i pasoŜytów. 

Bardzo podobna sytuacja pokarmowa występuje w dystroficznym, połoŜonym na torfowisku wysokim, jeziorze Luba. W 
jeziorze tym, tak jak i na torfowiskach wysokich, pH jest bardzo niskie i z tego powodu, podobnie jak w jeziorze Jasne, rozwój 
roślin, mikroorganizmów oraz drapieŜców i roślinoŜerców jest równieŜ bardzo ograniczony. 

W drzewostanach okalających w/w jeziora i torfowiska wysokie gleby naleŜą do silnie kwaśnych a ich pH w KCl 
wierzchniej warstwy wynosi 3,5 a przeciętna kwasowość wszystkich warstw gleby 4,3. 

W tej sytuacji gwarantem utrzymania istniejącego stanu w rezerwacie będą działania utrzymujący obecny poziom 
kwasowości gleb. 
 

5. Opis zada ń ochronnych 
 

Zabiegi ochronne w drzewostanach rezerwatu mają na celu utrzymanie wysokiej ich zdrowotności oraz prawidłowego 
wzrostu i rozwoju. 

Zabiegi ochronne drzewostanów rezerwatu w zakresie utrzymania wysokiej zdrowotności naleŜy wykonywać równolegle z 
zabiegami ochrony drzewostanów Obrębu Jeziorno, zgodnie z wymogami Instrukcji Ochrony Lasu. 

Zabiegi ochronne w zakresie utrzymania dobrych warunków wzrostu i rozwoju drzewostanów rezerwatu muszą mieć na 
uwadze we wszystkich fazach wieku drzewostanów następujące zadania: 
  a) regulowanie zagęszczenia, wytwarzanie i utrwalanie poŜądanej formy zmieszania i budowy piętrowej, 
  b) wyprzedzanie procesu naturalnego wydzielania się drzew z drzewostanów, 
  c) polepszenie stanu sanitarnego i biologicznej odporności lasu. 
 

Działaniami powyŜszymi objęte będą drzewostany młodsze od I do III klasy wieku. Zgodnie z zestawieniem zabiegów 
ochronnych w tej mierze zadania powierzchniowe i przewidywana masa do usunięcia przedstawia się następująco: 
  1. Czyszczenia późne.........3,08 ha - 38 m3 
  2. TrzebieŜe wczesne.........37,86 ha - 433 m3 
  3. TrzebieŜe późne ............4,04 ha - 115 m3 
        Łącznie.......44,98 ha - 586 m3 
 

Przewidywana masa do usunięcia w ramach zabiegów pielęgnacyjnych wynosi 586 m3 i stanowi to 6,4% obecnej 
zasobności tych drzewostanów oraz 12,5% przewidywanego 10-letniego przyrostu przeciętnego masy w tych drzewostanach. 
Przewidywana do usunięcia masa nie moŜe być obligatoryjnie obowiązująca i w zaleŜności od bieŜącej sytuacji zdrowotnej 
drzewostanów i rozwoju warunków przyrodniczych moŜe ulec zwiększeniu. Autorzy tego opracowania przyjęli, iŜ 
zaprojektowana do usunięcia w ramach cięć pielęgnacyjnych masa stanowi minimum, by w obecnych warunkach uzyskać 
poŜądane rezultaty wzrostu i rozwoju najmłodszych drzewostanów w rezerwacie. 

Cięcia sanitarne zaprojektowano w drzewostanach sosnowych VII klasy wieku (130 lat). Głównym celem tych zabiegów 
będzie utrzymanie tych starodrzewi w dobrym stanie zdrowotnym. Systematycznie naleŜy z nich usuwać drzewa chore, 
usychające, złomy i wywroty. Przewidziana do usunięcia masa stanowi prawie 4% aktualnej zasobności tych drzewostanów. 
Podobnie jak w przypadku drzewostanów młodszych przyjęto, iŜ masa przewidziana do usunięcia stanowi minimum potrzeb 
do utrzymania w dobrej zdrowotności te drzewostany w najbliŜszym 10-leciu, w zaleŜności od rozwoju sytuacji moŜe być 
zwiększona. 

W drzewostanie bukowym VII klasy wieku (130 lat) zaprojektowano pierwsze cięcia przygotowawcze i obsiewne rębni 
częściowej Ila. Cięciami tymi objęto cały pododdział 167 d o powierzchni 6,33 ha mimo, Ŝe Zasady Hodowli Lasu przewidują 
dla tej rębni maksymalnie dopuszczalną powierzchnię 6,00 ha. Przyjęte w planie ochrony rezerwatu objęcie rębnią Ila całego 
pododdziału wymuszone jest wiekiem tego drzewostanu. Obecnie drzewostan ten jest w wieku 130 lat i przy przyjęciu 30-
letniego okresu odnowienia, przebudowa zostanie zakończona w wieku prawie 160 l. Jak na drzewostany bukowe jest to 
ostatnia moŜliwość na uzyskanie odnowień naturalnych. Przyjęte rozwiązanie przewiduje w pierwszym przygotowawczym 
cięciu usunięcie 25% masy, doprowadzając tym samym ten drzewostan do odpowiedniego rozrzedzenia i wywołania 
warunków do zwiększonego obradzania nasion oraz powstania nalotów bukowych. Ponadto naleŜy tu podkreślić, iŜ od strony 
północnej do tego drzewostanu bukowego przylega prawie 20 ha 130-letniego drzewostanu sosnowego, którego przebudowę 
trzeba będzie rozpocząć juŜ w następnych 10-leciach. 
 

6. Wnioski i uwagi ko ńcowe 
 

Przedstawione charakterystyki przyrodnicze materii oŜywionej i nieoŜywionej tj. gruntów, jezior, bagien i drzewostanów 
oraz ich wzajemne powiązania i zaleŜności w rezerwacie są zdominowane przez jeden czynnik a mianowicie bardzo silną 
kwasowość, która uwarunkowała i nadal warunkuje ograniczone do minimum Ŝycie w opisanych jeziorach. Reasumując ten 
typ warunków ogranicza rozwój producentów tj. drobnoustroi i roślin, które w procesie fotosyntezy wytwarzają materię 
organiczną. Brak lub niedostatek materii organicznej, powoduje z braku poŜywienia, brak drobnoustroi uczestniczących w 
rozkładzie materii organicznej martwej i Ŝywej a to z kolei warunkuje obecność roślinoŜerców i drapieŜników. Tak więc w 
jeziorach rezerwatu mogą przeŜyć tylko niektóre rodzaje drapieŜców, korzystających z ograniczonych do minimum zasobów 
pokarmowych wytwarzanych w jeziorze i uzupełnianych przez substancje odŜywcze naniesione przez wiatr i deszcz oraz 
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spadające do wód jeziora owady Ŝyjące w okolicznych drzewostanach. Takim drapieŜcą w wodach jeziora Jasne jest okoń a 
w wodach jeziora Luba okoń i karaś. 

W uzupełnieniu podajemy, iŜ na terenie lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie podobnych jezior 
oligotroficznych i dystroficznych jest więcej. W Nadleśnictwie Miłomłyn, a obecnym Obrębie Tarda w bliskim sąsiedztwie 
istnieją dwa jeziora oligotroficzne i jedno dystroficzne. W Nadleśnictwie Jedwabno, Obręb DłuŜek w pobliźu szkółki 
zlokalizowane jest jezioro oligotroficzne. Kolejnym przykładem jest jezioro oligotroficzne połoŜone w Nadleśnictwie Strzałowo, 
Obręb Krutyń, w pobliŜu leśnej drogi gruntowej prowadzącej z Krutyni do Zgonu. We wszystkich tych jeziorach występuje jako 
główny drapieŜnik wodny tylko okoń a inne cechy są bardzo podobne np. wyjątkowa czystość wód jeziora, roślinność 
okrajkowa z torfowcami, sitem i turzycami. 
 

Aspekty turystyczne rezerwatu "Jasne" 
 
Główną przyczyną objęcia ochroną rezerwatową opisanego terenu jest zachowanie w dotychczasowym stanie jezior 

Jasne i Luba. Z tego teŜ powodu masowa turystyka na ten teren nie jest wskazana,a przy obecnym stanie dróg (gruntowych) 
nie jest teŜ moŜliwa. 

Udostępnienie terenu objętego ochroną rezerwatową powinno dotyczyć tylko najwyŜej kilkunastoosobowych grup oraz 
indywidualnych osób uprawiających turystykę pieszą. 

Tablice informacyjne o rezerwacie i informujące o zakazach falezy umieścić przy wylotach głównej drogi. W okresie 
czerwiec - sierpień naleŜy zwiększyć ochronę rezerwatu poprzez częste patrole straŜników leśnych i straŜników przyrody. 
 
7 b) Zestawienie zadań ochronnych w zakresie działań pielęgnacyjnych, sanitarnych i odnowieniowych w drzewostanach 
rezerwatu "Jasne". 
 

Oddzidał   
Pododdział Powierzchnia Rodzaj zadań    

ochronnych skrócony opis taksacyjny 
Planowana do 

usunięcia 
masa w m3 

1 2 3 4 5 
167 g 3,08 CP  01-10-0,9-1 /II      38 
109 a 
114 d 
116 d 
        f 
117 i 
167 b 
        c 
        f 

         h 
168 b 

         d 
169 a 

4,03 
0,63 
4,71 
3,45 
0,05 
5,46 
1,03 
0,93 
0,75 
4,00 
1,83 

10,99 

TW 
TW 
TW  
TW 
TW 
TW 
TW 
TW 
TW  
TW 
TW  
TW 

So -32 - 0,9 - la         
So - 32 - 0, 9 - Ia/I 
7So - 47 - 0, 9 - Ia 
So – 34 - 0, 8 - I 
So - 40 - 0, 8 - I 
7So – 24 - 1, 6-I 
4Brz - 25 - 0, 5 – III 
7Brz – 36 - 0,9 – I 
So – 26 - 0, 9 – Ia 
5So -35 - 0,7 – Ia 
8So – 29 - 0, 9 – Ia 
So – 34 - 0, 9 – Ia/I      

50 
7 

41 
30 
1 

116 
2 
8 

11 
30 
21 

116 
Razem TW 37,86                     433 

168 a 4,04 TP 6So – 60 - 1, 0 - la/I     115 

114 f 
115 b 

4,08 
15,46 

CS 
CS 

Ip So – 130 - 0, 9 - ll/lll 
lIp Bk – 90 - 0, 3 – III 
Ip So – 130 - 0,8 - l/ll 
lIp Bk – 90 – 0, 4 - II 

80 
300 

Razem CS 19,54                      380 

167 d 6,33 x 0,25 = 1,58 ha Rb II a Cięcia 
przygotów. i obsiewne 

7 Bk, 3 So 130 l 
1,0 - III 
 

720 

Ogółem 63,02                      1648 
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Załącznik Nr 22 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 

 
PLAN OCHRONY REZERWATU PRZYRODY „ZATOKA ELBL ĄSKA” 

 
SPIS TREŚCI: 

1. Część ogólna 
1.1. Podstawa prawna utworzenia rezerwatu 
1.2. Wykaz wykorzystywanych materiałów i dokumentów 
1.3. Stan zbadania rezerwatu i jego przyrodnicze znaczenie 
1.4. Wykaz praw własności 

2. Charakterystyka rezerwatu - opracowania szczegółowe  
2.1. Środowisko geograficzne Zatoki Elbląskiej i jej 

otoczenia 
2.1.1. PołoŜenie obszaru 
2.1.2. Budowa geologiczna 
2.1.3. Gleby 
2.1.4. Ukształtowanie powierzchni 
2.1.5. Wybrane cechy klimatu 
2.1.6. Struktura uŜytkowania terenu 
2.1.7. Wody lądowe 

2.1.7.1. Wody podziemne 
2.1.7.2. Wody powierzchniowe 
2.1.7.3. Stosunki hydrologiczne 
2.1.7.4. Jakość wód powierzchniowych 

2.1.8. Charakterystyka wód Zatoki Elbląskiej  
2.2. Roślinność wód Zatoki Elbląskiej (Józef Szmeja) 

2.2.1. Roślinność wodna 
2.2.2. Szuwary 
2.2.3. Roślinność łąkowo-pastwiskowa 
2.2.4. Zarośla 
2.2.5. Lasy 
2.2.6. Rośliny chronione 
2.2.7. Materiały kartograficzne i fotograficzne 

2.3. Fauna kręgowców  
2.3.1. Ryby 

2.3.1.1. Charakterystyka ichtiofauny Zatoki 
Elbląskiej 

2.3.1.2. Sezonowa zmienność ichtiofauny 
Zatoki Elbląskiej 

2.3.1.3. Ichtiofauna Zatoki Elbląskiej na tle 
innych części Zalewu Wiślanego 

2.3.1.4. ZagroŜenia i zalecenia ochronne 
2.3.2. Ptaki 

2.3.2.1. Przegląd gatunków ptaków stwierdzonych 
w rezerwacie „Zatoka Elbląska” 

2.3.2.2. Waloryzacja ornitologiczna Zatoki Elbląskiej 
2.3.2.3. Zjawiska, problemy, zagroŜenia dla 

awifauny 
2.3.2.4. Badania ptaków prowadzone w rezerwacie 

2.3.3. Herpetofauna 
2.3.3.1. Płazy 
2.3.3.2. Gady 

2.3.4. Ssaki rezerwatu 
2.4. Literatura 

3. Dotychczasowe formy ochrony i ocena ich skuteczności 
4. Operat ochrony i gospodarowania w rezerwacie „Zatoka 

Elbląska” 
4.1. Cele istnienia rezerwatu 
4.2. Sposoby realizacji celów ochrony 

4.2.1. Granice rezerwatu oraz otuliny i ich oznakowanie 
4.2.2. Zalecenia ochronne 

4.2.2.1. Zakazy obowiązujące w rezerwacie 
4.2.2.2. Zalecenia ochronne i gospodarcze 

dotyczące całego rezerwatu lub 
poszczególnych siedlisk 

4.2.3. Propozycje dotyczące organizacji wykonywania 
ochrony i zarządzania rezerwatem 

4.2.4. Program edukacyjny 
  

1. Część ogólna 
 
1.1. Podstawa prawna utworzenia rezerwatu 
 
Rezerwat została powołany na podstawie Zarządzenia 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa na podstawie zarządzenia Nr 273, paragraf 5 z 
9.10.1991. (Monitor Polski Nr 38) 
„1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Zatoka 
Elbląska” obszar wód Zalewu Wiślanego u ujścia rzeki Elbląg 
oraz fragmentu „Złotej Wyspy” o łącznej powierzchni 420,01 
ha, połoŜony w województwie elbląskim. Celem ochrony jest 
zachowanie bogatej i zróŜnicowanej fauny ptaków wodno-
błotnych oraz ich siedlisk. 
 
2. W skład rezerwatu wchodzą : 
 
  1) grunty połoŜone w gminie Elbląg o łącznej powierzchni 

160,01 ha, oznaczone w ewidencji gruntów wsi: 
a) Cieplice jako działki Nr 18, 28, 
b) Jagodna jako działki Nr 17, 36, 39, 
c) Nowakowi jako działki Nr 20/1, 20/2, 21/2, 21/3, 97/1, 

97/2, 98, 99, 101, 120/3, 120/4, 120/5, 139, 143, 
d) Nowe Batorowo jako działki Nr 28/1, 28/2, 29/1, 

29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 72, 130/1, 130/2, 131, 156, 
160-165, 

 
  2) wody Zalewu Wiślanego, połoŜone w gminie Tolkmicko, 

oznaczone w ewidencji gruntów wsi Suchacz jako działka 
Nr 400 (część o powierzchni 260,00 ha). 

 
1.2. Wykaz wykorzystywanych materiałów i dokumentów 

a) Monitor Polski Nr 38, 
b) Mapa Ewidencji Gruntów w skali 1:5 000, 
c) Mapa topograficzna 1:20 000, 
d) Wypis z Ksiąg Wieczystych i Rejestru Ewidencji Gruntów, 
e) Środowisko geograficzne Zatoki Elbląskiej i jej 

otoczenia,* 
f) Roślinność Zatoki Elbląskiej,* 
g) Awifauna Zatoki Elbląskiej,* 
h) Zdjęcia lotnicze,* 
i) Publikacje naukowe (spis zamieszczony po kaŜdym 

rozdziale), 
j) Materiały nie publikowane (wymienione w tekście), 
k) Tekst projektu rozporządzenia Wojewody Elbląskiego 

„w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów na 
terenie projektowanego rezerwatu „Zatoka Elbląska II” 
– załącznik. 

 
* opracowania i materiały wykonane na rzecz Planu ochrony 
rezerwatu  
 

1.3. Stan zbadania rezerwatu i jego przyrodnicze 
znaczenie  
 

Polska część Zalewu Wiślanego od dawna budzi 
zainteresowania przyrodników. Ograniczając się do 
ostatniego półwiecza i opracowań ogólnych wymienić 
naleŜy monografię „Zalew Wiślany” Łomniewskiego (1958) 
oraz przeprowadzone w latach 1953-54 zespołowe 
badania dotyczące róŜnych aspektów hydrobiologii i 
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ekologii. Po 20 latach podobne prace powtórzono, 
analizując stan i zmiany środowiska. Wieloletnie badania 
o charakterze monitoringu dotyczące ichtiofauny Zalewu 
prowadzone są w Morskim Instytucie Rybackim (np. 
Borowski i Dąbrowski 1998). Od 1993 roku Państwowa 
Inspekcja Ochrony Środowiska systematycznie monitoruje 
czystość wód polskiej części Zalewu. Zalew Wiślany jest 
zbiornikiem rozległym i panujące w nim warunki 
środowiskowe oraz i flora i fauna wykazują znaczne 
przestrzenne i czasowe zróŜnicowanie. Stąd 
wykorzystanie wyników odnoszących się do całego 
akwenu, do jego części bywa trudne lub niemoŜliwe.  

Obserwacje i badania ornitologiczne prowadzone są 
na Zalewie Wiślanym od końca lat 70. Uczestniczą w nich 
ornitolodzy zawodowi i amatorzy. Efektem pierwszych lat 
tych badań był wniosek o utworzenie rezerwatu Zatoka 
Elbląska oraz uznanie Zalewu Wiślanego za teren waŜny 
dla ptaków w skali krajowej i europejskiej (Gromadzki i 
inni, 1994). Zalew został takŜe uznany za waŜne 
zimowisko ptaków wodnych (Andell i inni 1994). 
Opracowania dotyczące ptaków rezerwatu zostały 
wykorzystane i zacytowane w rozdziale 2.3.2. Tam teŜ 
przedstawiono waloryzację ornitologiczną tego terenu. 
Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe awifauna Zatoki Elbląskiej 
jest nieźle poznana, a atrakcyjność tego terenu dla ptaków 

i ich obserwatorów została spopularyzowana. Stan 
zbadania innych elementów flory i fauny rezerwatu jest 
zróŜnicowany i ogólnie trudno go uznać za zadowalający.  

Oprócz funkcji związanej z ochroną przyrody rezerwat 
odgrywa rolę edukacyjną jako poligon prac dydaktycznych 
i badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Prowadzono w nim zajęcia terenowe i praktyki studentów 
biologii, zbierane są materiały do prac magisterskich. Ich 
zestawienie znajduje się w rozdziale 2.3.2.4. Społeczne 
znaczenie rezerwatu mogłoby być większe, gdyŜ bliskość 
Elbląga i połoŜenie w sąsiedztwie trasy turystyczne 
prowadzącej do Kadyn, Fromborka i Braniewa umoŜliwia 
prowadzenie tu edukacji przyrodniczej i ekologicznej na 
szerszą skalę. 
 

1.4. Wykaz praw własności 
 

PoniŜsza tabela zawiera uaktualnione (według stanu z 
05.1998) prawa własności gruntów w rezerwacie „Zatoka 
Elbląska”. Zostały tu naniesione poprawki w stosunku do 
powierzchni niektórych działek wymienionych w uchwale 
powołującej rezerwat. Na skutek błędu, ich powierzchnie 
zostały zaniŜone, nie wpływa to na przebieg granic, które 
zostały wytyczone zgodnie z ówczesnym projektem 
powołania rezerwatu.  
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Tabela 1.4.1. Rejestr gruntów w rezerwacie ,,zatoka Elbląska" 
 

Miejscowość, 
działka 

pow. 
całkowita 

[ha] 

Pastwiska 
[ha] 

wodociek 
[ha] 

nieuŜytek 
[ha] 

rów 
[ha] 

łąka 
[ha] 

woda 
płynąca 

[ha] 

tereny 
róŜne 
[ha] 

Zarządca 

karta 3 
Jagodno 
dz. 17 0,40   0,40     Skarb Państwa, dyrektor Urzędu 

Morskiego w Gdyni 
karta 1  
dz. 36 0,40  0,40      Skarb Państwa, kierownik Urzędu 

Rejonowego w Elblągu 
dz. 39/1 2,49   2,49     Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
dz. 39/2 0,10       0,1 wał Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
Razem: 3,39 0 0,4 2,89 0 0 0 0,1 3,39 
Arkusz 3, 5, karta 3 
Nowakowo 
dz. 143/1 7,07   7,07     Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
dz. 143/2 0,18       0,18 wał Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
dz. 139 0,04    0,04    WZMiUW 
dz. 101/1 6,69   6,69     Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
dz. 101/2 0,61    0,61    Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
dz. 120/3 0,76   0,76     Gmina Elbląg 
dz. 120/4 ° 15    0,15    Gmina Elbl ąg 
dz. 120/5 1,37   1,37     Gmina Elbląg 
dz. 20/2 

1,13 1,13Vkl       
Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 
Elbląg 
Nowodworska 10 

dz. 20/3 12,28   12,28     Gmina Elbląg 
dz. 20/4 044   0    0,44 wał WZMiUW 
dz. 99 1,08 1,08 V kl.  0     Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
dz. 98 0,91 0,87 V kl.  0,02 0,02    Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
dz. 97/1 1,14   1,14     Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
dz. 97/2 0,82 0,66 VI  0,13 0,03    Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
21/1 0,3      0,3  Gmina Elbląg 
21/2 0,36      0,36  Gmina Elbląg 
21/4 0,04     0,04 V kI.   Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
21/5 6,17     6,17 V kl.   Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
Razem: 41,54 3.74 O 29,46 0,85 6,21 0.66 0,62 41,54 
N. Batorowo 
dz. 130/2 0,02   0,02     Gmina Elbląg 
karta 1 
dz. 28/1 35,01      35,01  Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
dz. 28/2 2,82   0,67  2,15   Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
karta 4  
dz. 72 1,05   1,05     

Skarb Państwa, ODGW Gdańsk, 
inspektorat eksploatacji w 
Tczewie 

karta 8 
dz. 130/4 5,6874   5,6874     Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
dz. 130/5 0,0426   0,0426     Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
dz. 131 1,00  1,00 0     WZMiUW 
dz. 130/1 0,22   0,22     Gmina Elbląg 
Razem: 45,85 0 1 7,69 0 2,15 35,01 0 45,85 
Cieplice 
karta 6  
dz. 18 0,73    0,73    WZMiUW 

karta 5  
dz. 28 0,23       0,23 

Skarb Państwa, ODGW Gdańsk, 
inspektorat eksploatacji w 
Tczewie 

Razem: 0,96 0  0 0,73  0 0,23 0,96 
Złota Wyspa 
N. Batorowo 
karta 9 
dz. 160 33,41   33,41     Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
dz. 161 0,50   0,50     Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
dz. 162 0,26   0,26     Skarb Państwa, dyrektor UM w 
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Gdyni 
dz. 163 0,04   0,04     Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
dz. 164 0,22   0,22     Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
dz. 165 0,27   0,27     Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
dz. 29/1 5,01      5,01  Gmina Elbląg 
dz. 29/2 0,27   0,27     Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
dz. 29/3 0.40      0.40  Gmina Elbląg 
dz. 29/4 021   0.21     Gmina Elbląg 
dz. 29/5 24,72   24,72     Ag. Wł. Rolnej Skarbu Państwa, 

Elbląg 
dz. 156 3,80       3,80 drogi Skarb Państwa, dyrektor UM w 

Gdyni 
Razem: 69,11* 0 0 59,9 0 0 5,41 3,8 69,11 
Obreb Suchacz, karta 1 
ftagment działki 
400/1 562,65       

562,65 
Zalew 

Wiślany 

Skarb Państwa, dyrektor UM w 
Gdyni 

RAZEM: 723,5 3,74 1,4 99,94 1,58 8,36 41,08 4,75 160,85 
*Powierzchnia fragmentu działki 400/1 obejmuje równieŜ część Złotej Wyspy o powierzchni 79.39 ha. Jest to teren zakwalifikowany w 
ewidencji gruntów jako woda. W rzeczywistości jest to teren lądowy podtapiany tylko okresowo lub teŜ całkowicie suchy. Całkowita 
powierzchnia Złotej Wyspy wynosi 148.5 ha. 
 

2. Charakterystyka rezerwatu. Opracowania szczegółowe 
2.1. Środowisko geograficzne Zatoki Elbląskiej i jej otoczenia 
2.1.1. PołoŜenie obszaru 

 
Zatoka Elbląska jest najbardziej na południe wysuniętym fragmentem Zalewu Wiślanego. Akwen ten ma kształt “worka” o 

długości około 7,5 km, szerokości średnio około 1,0 km (od 0,6 do 1,4 km), o osi ukierunkowanej wzdłuŜ linii SSW - NNE. 
PołoŜenie matematyczno-geograficzne wyznaczają skrajne punkty zatoki: długość geograficzna E od 19°22’ do 19 °25’ oraz 
szerokość geograficzna N od 54°13’ do 54°17’.  

Określenie powierzchni wodnej Zatoki Elbląskiej nastręcza pewne trudności ze względu na nie w pełni ustabilizowaną 
jeszcze linię brzegową. Trwające współcześnie procesy sedymentacji osadów rzecznych i zalewowych powodują wypłycanie i 
zarastanie zatoki, a Ŝywa dynamika wód przyczynia się do przemieszczania osadów i wędrówki linii brzegowej. Do obliczeń 
dla celów niniejszego opracowania posłuŜono się mapą topograficzną GUGiK 1:10000 opracowaną w 1979 roku. 
Powierzchnia zwierciadła wody Zatoki Elbląskiej z tej mapy w granicach wyznaczonych linią brzegową lądu stałego i 
wynurzonych mielizn przy  średnim stanie wody oraz linią prostą łączącą „Zieloną Latarnię” na północnym końcu zachodniej 
ostrogi kanału Ŝeglugowego z północną główką wejścia do portu w Suchaczu wyniosła 709,0 ha. 

Granica rezerwatu “Zatoka Elbląska” przebiega nieco inaczej. Oprócz przestrzeni wodnej samej zatoki obejmuje on 
równieŜ pewną część lądu w strefie brzegowej do obwałowania po wschodniej i południowej stronie zatoki oraz wynurzone 
mielizny - w środkowej części zatoki i tzw. “Złotą Wyspę” na północ od obwałowania polderu Batorowo. Od strony otwartego 
Zalewu Wiślanego granicę stanowi linia prosta łącząca “Latarnię Czerwoną” u wejścia do kanału Ŝeglugowego z cyplem lądu 
na wysokości przystanku kolejowego Kamienica Elbląska. Na lądzie granica biegnie od tegoŜ cypla na południe - wzdłuŜ 
podnóŜa nasypu kolejowego do obwałowania i dalej po wale do mostu pontonowego na rzece Elbląg koło Nowakowa, 
następnie zachodnim brzegiem rzeki Elbląg i kanału Ŝeglugowego do północnego obwałowania polderu Batorowo, dalej na 
zachód wzdłuŜ kanału oddzielającego polder od mielizny „Złotej Wyspy”, obejmuje „Złotą Wyspę” aŜ do „Zielonej Latarni” na 
północnym krańcu ostrogi i potem na południe do „Czerwonej Latarni”. W tak zarysowanych granicach powierzchnia 
rezerwatu obliczona z ww. mapy wynosi 723,5 ha, z czego na „Złotą Wyspę” przypada 148,5 ha.  

W fizycznogeograficznym podziale Polski J. Kondrackiego (1994) omawiany obszar jest połoŜony w podprowincji 
PobrzeŜy Południowobałtyckich (313), w obrębie regionu PobrzeŜa Gdańskiego (313.5) (rys.2.1.1). ZróŜnicowanie 
geomorfologiczno-krajobrazowe otoczenia tej części Zalewu Wiślanego znalazło swoje odbicie w wydzieleniu tu trzech 
mezoregionów: na północy Mierzei Wiślanej (313.53), od zachodu i południa śuław Wiślanych (313.54) i od wschodu 
Wysoczyzny Elbląskiej - nazywanej we wcześniejszych podziałach Wzniesieniem Elbląskim (313.55). Same śuławy dzielone 
są równieŜ na mniejsze jednostki - ich część przylegająca do Zatoki, na wschód od Nogatu, nosi nazwę śuław Elbląskich. 
Administracyjnie Zatoka Elbląska leŜy w województwie elbląskim, w gminach Tolkmicko i Elbląg. 
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Rys. 2.1.1. Jednostki fizycznogeograficzne województwa elbląskiego wg Kondrackiego (1978) na tle podziału 

administracyjnego. 1 - granice prowincji; 2 - granice podprowincji; 3 - granice mezoregionów. 
 

2.1.2. Budowa geologiczna 
 

Głębokie podłoŜe geologiczne omawianego obszaru (rys. 2.1.2) stanowi tak zwane obniŜenie perybałtyckie (inaczej synekliza 
perybałtycka) naleŜące do prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej (Znosko, 1968). Krystaliczny fundament tego obniŜenia 
połoŜony jest prawdopodobnie na głębokości większej niŜ 3500 m, nie przewiercono bowiem w rejonie śuław utworów 
paleozoicznych, wypełnieniem natomiast są serie skał osadowych naleŜące do dwóch wielkich kompleksów: głębszego, kambryjsko 
- ordowicko - sylurskiego i płytszego, permsko-mezozoicznego. Strop serii płytszej stanowią osady kredowe o miąŜszości w rejonie 
Ŝuławskim od 200 do 600 m wykształcone głównie w postaci piasków kwarcowych i gez piaszczystych z glaukonitem (Kozerski, 
Majorkowski, 1976). Powierzchnia utworów kredowych poddana była w epokach późniejszych działalności czynników tektonicznych, 
erozyjnych i egzaracyjnych, w wyniku czego leŜy ona tu na głębokości około 90 - 120 m od poziomu terenu, to jest niŜej niŜ na 
obszarach wysoczyzn pojeziernych. 

 
Rys. 2.1.2. Jednostki strukturalne Pomorza wg Atlasu geologicznego Polski (1968) 

 
 Bezpośrednio na kredzie spoczywają tu utwory czwartorzędowe (rys. 2.1.3), brak osadów trzeciorzędowych w duŜej części 
śuław Wiślanych wiązany jest bowiem z ww. czynnikami erozyjnymi i egzaracyjnymi (Pazdro 1952, Sylwestrzak 1976, Mojski 
1979,1984). 
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Rys. 2.1.3. Przekrój geologiczny śuław Wiślanych wg Kozerskiego i Majorkowskiego (1976). 1 - czwartorzęd; 2 - trzeciorzęd; 

3 -kreda; 4 - jura; 5 - trias; 6 - perm; 7 - sylur; 8 - ordowik; 9 - kambr 
 

Na osady czwartorzędowe składają się plejstoceńskie osady polodowcowe i interglacjane w postaci glin zwałowych, 
piasków, utworów ilastych i mułkowatych o miąŜszości w tym rejonie 90 - 100 m oraz holoceńskie utwory aluwialne w postaci 
namułów rzecznych, osadów organogenicznych i hydrogenicznych o miąŜszości 25 - 30 m (Sylwestrzak, 1976). 
Zaznaczająca się w wykształceniu utworów holoceńskich duŜa zmienność zarówno pozioma, jak i pionowa jest wynikiem 
stale zmieniających się warunków sedymentacji w procesie tworzenia delty Wisły. 

 
Rys. 2.1.4. Fazy narastania delty Wisły w: Augustowski B. (1976). 1 - plaŜe; 2 - wydmy do 6m.; 3 - wydmy powyŜej 6m.; 4, 5, 

6, 7, 8 - kolejne fazy narastania delty Wisły. 
 
 Augustowski (1976) wyróŜnia co najmniej trzy rodzaje sedymentacji: sedymentację korytowo-rzeczną, zwaną inaczej 
potamogeniczną, której pozostałością są piaski przewaŜnie drobnoziarniste, zailone, niekiedy Ŝwirki i rzadziej Ŝwiry; 
sedymentację jeziorno - bagienną, w wyniku której powstały utwory ilaste, wapień łąkowy, gytie jeziorne i torfy; wreszcie 
sedymentację pochodzenia powodziowego, która pozostawiła najszerzej na śuławach rozprzestrzenione namuły o frakcji 
mułkowato-ilastej. Z nimi właśnie związane jest powstawanie gleb zwanych madami. 
 Analiza jakościowa osadów dennych Zalewu Wiślanego wykazała, Ŝe bezpośrednio na mineralnym podłoŜu gliny 
morenowej spoczywają torfy i muły (Bogaczewicz-Adamczak, Miotk, 1983). Dowodzi to słuszności tezy, Ŝe do okresu 
preborealnego teren Zalewu Wiślanego był lądem, a pierwsze utwory sedymentacji biogenicznej odpowiadają okresowi 
borealnemu (Zachowicz, 1976). Powstanie Zalewu Wiślanego jako akwenu wodnego nastąpiło w wyniku transgresji 
litorynowej na Bałtyku (Rosa, 1963; Wypych, Nieczaj, 1975; Bogaczewicz-Adamczak, Miotk, 1983). 
 Na dnie Zalewu Wiślanego, w tym i Zatoki Elbląskiej obecnie odbywa się bardzo spokojna sedymentacja, o czym 
świadczą współczesne osady denne. Niecka zalewu jest wypełniona przez osady muliste, które w stropie mają konsystencję 
miękkoplastyczną do półpłynnej, a w partiach spągowych są niekiedy zbite, z wyraźnym warstwowaniem poziomym (Wypych, 
1973). MiąŜszość tych osadów osiąga ponad 10 m. Tempo sedymentacji wyliczone na podstawie datowania próbek osadów i 
ich analizy określono średnio na ok. 1 cm na 10 lat. Najszybszy przyrost osadów stwierdzono w najgłębszych partiach zalewu 
oraz w rejonach najintensywniejszego dopływu materii. 
 

2.1.3. Gleby 
Obszar Zatoki Elbląskiej i jej otuliny  znajduje się na terenie śuław Wiślanych, w obrębie delty Wisły. Gleby delty Wisły 

reprezentują największy kompleks mad w Polsce. W ich powstaniu i rozwoju brały udział trzy główne procesy tj. aluwialny, 
darniowy i glejowy. Ich przebieg w znacznym stopniu uwarunkowany był równieŜ działalnością człowieka (Bednarek, 
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Prusinkiewicz 1997). W początkowym stadium rozwoju gleb na badanym obszarze ogromną rolę odgrywał proces aluwialny, 
którego zmienność natęŜenia doprowadziła do powstania osadów o róŜnych właściwościach. Drugim etapem rozwoju gleb 
była działalność człowieka, która rozpoczęła się od XIII wieku. Poprzez obwałowanie cieków oraz stworzenie systemu 
melioracyjnego oraz zmodernizowanie istniejących urządzeń odwadniających, człowiek doprowadził do znacznego ustąpienia 
morza, dzięki czemu uzyskiwał nowe obszary, które po osuszeniu starał się uŜytkować rolniczo. Z chwilą kiedy osady 
aluwialne wynurzyły się ponad powierzchnię wody, zaczął działać proces darniowy, dzięki któremu osady aluwialne 
uzyskiwały właściwości gleb darniowych. Budowa morfologiczna oraz niektóre właściwości mad wskazują, Ŝe proces 
darniowy działał równocześnie z procesem aluwialnym (Witek 1976). W dalszym kształtowaniu i ewolucji gleb ogromną rolę 
jako czynnik glebotwórczy, oprócz szaty roślinnej odegrała woda gruntowa. DuŜe uwilgotnienie masy glebowej przy 
jednoczesnej obecności materii organicznej, stworzyło dogodne warunki dla przebiegu procesu glejowego. Reasumując 
naleŜy stwierdzić, Ŝe obszar Ŝuławski przylegający do Zat. Elbląskiej od zachodu i południowego zachodu pokryty jest przez 
mady darniowo-brunatne średnie oraz średnio cięŜkie i cięŜkie, a nieco na południe gleby mułowobłotne - Witek (1976), 
Bednarek, Prusinkiewicz (1997), natomiast od wschodu, w strefie krawędziowej Wzniesienia Elbląskiego i u jego podnóŜa 
gleby brunatne gliniasto-piaszczyste i piaszczysto-gliniaste (Drwal 1986) (rys. 2.1.5). 

 
Rys. 2.1.5. Mapa gleb śuław Wiślanych wg Witka (1976) zgeneralizowana przez Bednarek i Prusinkiewicz (1997) 

 
2.1.4. Ukształtowanie powierzchni 
 
ZróŜnicowanie genetyczne terenów otaczających Zatokę Elbląską odbija się wyraźnie w stosunkach hipsometrycznych. 

KaŜdy z mezoregionów wspomnianych w p. 1 cechuje się odmienną rzeźbą.  
śuławy Wiślane to płaska równina aluwialna, bardzo łagodnie nachylona z południa ku północy. Jej wzniesienie nad poziom 

morza wynosi od ok. 11 m w okolicy rozwidlenia Wisły i Nogatu do 1-2 m na północy, na zapleczu Mierzei Wiślanej. Spore 
fragmenty - około 28% tej powierzchni (Augustowski, 1976), zwłaszcza w części północno-zachodniej, północnej i wschodniej, 
tworzą depresje schodzące do 0,5 - 1,0 m poniŜej poziomu morza. NajniŜej połoŜone tereny - do 1,8 m ppm (Augustowski, ibid.) 
sąsiadują od północnego zachodu z jez. Druzno, w pobliŜu miejscowości Karczowiska Górne, Raczki Elbląskie i Tropy. 

W sąsiedztwie Zatoki Elbląskiej tereny depresyjne rozciągają się pasem o szerokości 1 do 1,5 km od północnego obwałowania 
polderu Batorowo wzdłuŜ zachodniego brzegu zatoki, dalej po lewej stronie rzeki Elbląg aŜ do miasta Elbląga (rys. 2.1.6).  

 
Rys. 2.1.6. Obszary depresyjne na śuławach wg Makowskiego (1993) 
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Ponad tę niską i płaską powierzchnię Ŝuławską wznoszą się obwałowania polderów, sięgające w pobliŜu Zat. Elbląskiej do ok. 
3 m, a wzdłuŜ Nogatu miejscami nawet do 5 m ponad powierzchnię polderów.  
 Zupełnie inaczej wygląda rzeźba wschodniego obrzeŜenia Zatoki Elbląskiej, gdzie wąski pas (300 do 800 m ) podmokłej 
terasy dzieli zatokę od podnóŜa morenowej wysoczyzny Wzniesienia Elbląskiego (rys. 2.1.7). 

Rys. 2.1.7. Fragment mapy morfologicznej otoczenia Zalewu Wiślanego B. Rosy (za Wypychem, 1975) 

Oznaczenia: 1 - wysoczyzny morenowe płaskie i lekko faliste, 2 - wysoczyzny morenowe faliste i pagórkowate, 3 - wzgórza i pagórki moren 
czołowych spiętrzonych, 4 - pagórki i falistości moren czołowych akumulacyjnych, 5 - drumliny, 6 - ozy, 7 - obniŜenia wytopiskowe, 8 - zandry, 
9 - równina zastoiskowa Niziny Młynarskiej, 10 - doliny rzeczne, 11 - równiny deltowe, 12 - równina deltowa Wisły, 13 - klify, 14 - dawne wały 
brzegowe, 15 - wałowa wydma przednia, 16 - najwyŜsze wydmy mierzejowe, 17 - wałowe wydmy regresyjne, 18 - wałowa wydma 
transgresyjna, 19 - torfowiska i mokradła, 20 - jez. Druzno. 
 

Stroma krawędź tej wysoczyzny, prawdopodobnie stary klif abrazyjny, wznosi się tu do wysokości 27 - 36 m npm. Jest 
ona silnie rozczłonkowana głębokimi rozcięciami erozyjnymi o charakterze wąwozów, wykorzystywanymi przez nieduŜe cieki 
spływające z wysoczyzny w kierunku Zalewu Wiślanego. Wnętrze Wzniesienia Elbląskiego o charakterze moreny falistej, 
niekiedy płaskiej, z drumlinami, nadbudowane pagórkami moren czołowych (Rosa, 1963), osiąga wysokości 150 - 170 m 
npm, a maksymalnie 197 m npm - Góra Maślana lub Góra Milejewska i prawie 198 m npm - Srebrna Góra. W odróŜnieniu od 
bezleśnej powierzchni Ŝuławskiej spore fragmenty Wzniesienia, zwłaszcza w strefie krawędziowej pokrywa las. 
 Dla porządku naleŜy równieŜ wspomnieć o trzecim mezoregionie - widocznej na horyzoncie po północnej stronie Zalewu 
Wiślanego Mierzei Wiślanej. Ten wąski pas lądu o charakterze piaszczystej bariery oddzielającej  lagunę Zalewu  Wiślanego  
od Zatoki Gdańskiej  
powstawał w wyniku nakładania się akumulacyjnej działalności morza i procesów eolicznych poczynając od litorynowej 
transgresji morskiej (Rosa, ibid., Wypych, Nieczaj,1975). Na powierzchni Mierzei Wiślanej występują ciągi pagórków 
wydmowych osiągające wysokości 28 - 30 m, a maksymalnie nawet 43 m npm. 
 
2.1.5. Wybrane cechy klimatu 
 

PołoŜenie geograficzne omawianego obszaru - szerokość geograficzna, odległość od Oceanu Atlantyckiego z jednej 
strony i od wnętrza kontynentu Eurazji z drugiej - decyduje o warunkach klimatycznych makroskalowych. 
 Cechą charakterystyczną klimatu tego obszaru jak i całej Polski jest duŜa zmienność stanów pogody zarówno w cyklu 
dobowym jak i rocznym, co wynika z dominacji cyrkulacji strefowej. Z zachodu - z obszaru oceanicznego - z aktywnymi 
układami niŜowymi przemieszczają się masy wilgotnego powietrza polarno-morskiego, chłodnego latem, a ciepłego zimą.. Ze 
wschodu natomiast nadciągają, przewaŜnie z układami wyŜowymi, masy suchego powietrza polarno-kontynentalnego, 
przynoszące zimą silne i długotrwałe mrozy, latem zaś upały. Znacznie rzadziej następuje napływ mas powietrza z kierunków 
południkowych - chłodnego lub mroźnego arktycznego oraz ciepłego zwrotnikowego. 
 Na tak zarysowane warunki makroskalowe nakłada się modyfikujący wpływ czynników regionalnych i lokalnych. 
ZróŜnicowanie klimatu wywołane tymi czynnikami daje podstawę do wydzielania klimatycznych regionów czy krain niŜszych 
rzędów. W róŜnych podziałach klimatycznych Polski śuławy Wiślane wraz z Zalewem Wiślanym i Mierzeją Wiślaną zaliczane 
są do typu, regionu lub dzielnicy klimatów bałtyckich (nadmorskich), cechujących się najwyraźniejszą “morskością”, a więc 
małą roczną amplitudą temperatury  (19°- 20°C), chłodnymi latami i łagod nymi zimami, silniejszymi i częstszymi wiatrami 
(Gumiński 1948, Romer 1949, Okołowicz i Martyn 1968 i 1979). Pewne lokalne odrębności w przebiegu poszczególnych 
elementów klimatycznych dały podstawę do dalszego podziału na krainę strefy brzegowej Zat. Gdańskiej obejmującą 
Mierzeję Wiślaną z Zalewem Wiślanym i krainę Doliny Dolnej Wisły obejmującą równieŜ śuławy Wiślane (Kwiecień, 
Taranowska 1974). 
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 Do charakterystyki temperatury powietrza omawianego obszaru  wykorzystano dane obserwacyjne z najbliŜszych stacji 
klimatologicznych - w Krynicy Morskiej, Tolkmicku, Nowym Dworze Gdańskim i Elblągu - tab. 2.1.1. Jak widać zróŜnicowanie 
temperatur jest bardzo małe: średnia roczna temperatura powietrza mieści się w przedziale od 7,4°C w Nowym Dworze Gd. 
do 7,8°C w Tolkmicku, średnia temperatura najcieplejszego miesiąca - lipca od 17,7°C w Krynicy Morskiej i w Elbl ągu do 
18,0°C w Nowym Dworze Gd., średnia temperatura najzimniejszego miesiąca - tutaj lutego - od -2,8°C w Elbl ągu do -2,4°C w 
Tolkmicku i Nowym Dworze Gd. Podobnie małe jest zróŜnicowanie amplitudy rocznej średnich miesięcznych temperatur 
powietrza: od 20,3°C w Krynicy Morskiej i Tolkmicku do 20,5°C w Elbl ągu. 
 Dla porównania przytoczono teŜ dane z bardziej odległych punktów: Świbno, Hel, Kościerzyna i Kaliningrad. Analiza 
przytoczonych danych porównawczych wskazuje na to, Ŝe pod względem temperatury powietrza zachodnia część Zalewu 
Wiślanego z Zatoką Elbląską jest nieco uprzywilejowana w stosunku do rejonów sąsiadujących z nią od południowego 
zachodu, południa i wschodu. Średnia roczna temperatura powietrza na mierzei i nad zalewem jest o około 1,0°C wy Ŝsza niŜ 
na obszarach wysoczyznowych i w Kaliningradzie (rys.2.1.8).  
Dodatni wpływ morza na temperaturę powietrza wybrzeŜa Zat. Gdańskiej i Zalewu Wiślanego najwyraźniej widać w okresie 
jesienno-zimowym, kiedy średnie miesięczne temperatury w Krynicy Morskiej, Tolkmicku i Świbnie są o 0,5°do 1,5°C wy Ŝsze 
niŜ w głębi lądu. 
Odwrotnie, ochładzający wpływ Bałtyku wyraźniej obserwuje się w strefie brzegowej wiosną i latem, aczkolwiek róŜnice są 
mniejsze, bo około 0,5°C na korzy ść głębi lądu, wyłączając oczywiście najwyŜsze partie pojezierzy (Kwiecień, Taranowska 
1974, Kwiecień i inni, 1975). Wpływ morza uwidacznia się równieŜ w rozkładzie izoamplitud (rys. 2.1.9) 
 

Rys. 2.1.8. Przebieg izoterm średniej rocznej temperatury powietrza (wg Kwiecień i in., 1975) 
 
RównieŜ nieco odmienny przebieg, niŜ na dalszych obszarach kraju, mają termiczne pory roku. Zima i lato są tu krótkie - po 
ok. 80 dni i mają przewaŜnie charakter oceaniczny (łagodne zimy i chłodne lata), wiosna jest opóźniona i bardzo chłodna, 
razem z przedwiośniem trwa blisko 90 dni, natomiast jesień jest ciepła i długa - razem z przedzimiem trwa ponad 110 dni 
(op.cit.). 

Rys. 2.1.9. Rozkład rocznych izoamplitud temperatury powietrza (wg Kwiecień ibid.) 
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 Charakterystyczną cechą klimatu  terenów nadmorskich Polski jest ich większa “wietrzność”, wyraŜająca się większymi 
prędkościami wiatrów  i mniejszym udziałem ciszy (notowania jej  wynosiły w Tolkmicku 4,2%, w Elblągu 7,8%, w Krynicy 
Morskiej 8,2% i w Świbnie 9,2 %, gdy np. w Kwidzynie 15,6%). Wynika to z szeregu przyczyn, m.in. z połoŜenia na szlaku  
równoleŜnikowych wędrówek niŜów barycznych, z faktu mniejszej szorstkości powierzchni morza jako czynnika hamującego, 
wreszcie z sąsiedztwa dwóch odmiennych ośrodków termicznych - lądu i morza.   
 W rozkładzie kierunków wiatrów w cyklu rocznym przewagę mają wiatry z sektora południowo-zachodniego - Tolkmicko 
35,3% i zachodniego - Świbno 39,7% i Krynica Morska 38,9 %. O ile jednak dominacja tych kierunków jest zdecydowana w 
samym pasie nadmorskim, to juŜ nieco w głąb lądu ich udział  jest trochę mniejszy. Większe zróŜnicowanie wykazywał 
rozkład kierunków wiatrów w poszczególnych porach roku. I tak w Świbnie i Krynicy Morskiej we wszystkich sezonach 
zdecydowanie przewaŜają wiatry o składowej zachodniej, w Tolkmicku i Elblągu jesienią i zimą notuje się wyraźną przewagę 
wiatrów o składowej południowej. Odmiennie kształtował się rozkład kierunków w Nowym Dworze, gdzie np. wiosną i latem 
przewagę wykazywały wiatry  o składowej północnej, a jesienią wiatry o składowej wschodniej, które we wszystkich innych 
stacjach klimatologicznych występowały najrzadziej (Kwiecień, Taranowska, ibid.). 
 Jak juŜ wcześniej wspomniano cechą charakterystyczną wiatrów w tym regionie są duŜe prędkości średnie. Notowania z 
lat 1951 - 1960 stawiają Tolkmicko na równi z Rozewiem - średnio rocznie ponad 5,5 m/s. Na pozostałych posterunkach 
obserwacyjnych nadmorskich równieŜ średnie prędkości są dość wysokie: Krynica Morska 4,8 m/s, Świbno 3,9 m/s. RównieŜ 
w Elblągu notowano w tym okresie średnio 4,0 m/s, natomiast w Nowym Dworze 2,7 m/s, a np. w Kwidzynie juŜ tylko 2,0 m/s. 
Sezonem o najsilniejszych wiatrach w większości punktów obserwacyjnych była zima - przewaŜnie styczeń, dość podobnie 
grudzień i rzadziej listopad, z kolei wiatry najsłabsze występowały w lecie. Największe prędkości najczęściej związane były z 
wiatrami z sektorów: w Tolkmicku NW i W, w Krynicy Morskiej SW i W, w Nowym Dworze Gdańskim  N i NW, a w Świbnie i 
Elblągu - z kierunków  N i NE (Kwiecień, Taranowska, ibid.). 
 Na omawianym obszarze w sprzyjających warunkach - przy pogodzie słabo radiacyjnej wystepuje zjawisko bryzy, 
sięgającej na głębokość ok. 10 km od wybrzeŜa Zat. Gdańskiej (Kwiecień, Taranowska, 1974). 
 Opady atmosferyczne na omawianym obszarze wykazują wyraźne zróŜnicowanie przestrzenne. Na obszarze śuław 
Wiślanych i Mierzei Wiślanej są niskie - w Krynicy Morskiej 552 mm, w Świbnie 555 mm, w kierunku wschodnim i południowo-
wschodnim rosną - w Tolkmicku 638 mm, Elblągu 662 mm, by w najwyŜszych partiach Wzniesienia Elbląskiego przekroczyć 
700 mm (tab.2.1.2). Jest to efekt z jednej strony “cienia opadowego” Pojezierza Kaszubskiego na śuławach, z drugiej zaś 
orograficznego wzrostu opadów na wysoczyznach morenowych eksponowanych na wiatry zachodnie (rys. 2.1.10). 
 Roczny rozkład opadów nie odbiega znacząco od innych regionów - najobfitsze opady występują w lipcu (15 - 18%) i 
sierpniu (12 - 14% rocznej normy), dość obfite bywają równieŜ we wrześniu (11 - 13% rocznej normy). W sumie w III kwartale 
spada tu 40 - 44% rocznej sumy opadu. Najmniej opadów notuje się w marcu (średnio poniŜej 4% sumy rocznej), mało jest 
teŜ opadów w styczniu i lutym - łącznie w I kwartale spada tu 13 - 15% sumy rocznej (wg. Kwiecień, Taranowska, 1974). W 
przebiegu wieloletnim, podobnie jak na obszarze całej Polski, wysokości rocznych sum opadów na tych samych posterunkach 
mogą róŜnić się dwukrotnie. 

Rys. 2.1.10. Rozkład opadów – izohiety roczne w mm (Kwiecień K. i in., 1975) 
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PowyŜsze omówienie cech klimatu oparto z konieczności 
na dostępnych danych publikowanych z okresu 1951-1960. 
Według H. Kwiecień, bazując na porównaniu obserwacji 
temperatury powietrza w Kaliningradzie w okresie 1851-1930 
i 1951-1960, moŜna stwierdzić, Ŝe dziesięciolecie to w 
stosunku do wielolecia wcześniejszego było chłodniejsze 
zaledwie o 0,1°C w temperaturze średniej rocznej, natomiast 
wyraźniejsze odchylenie in minus wystąpiło w średnich 
temperaturach miesięcy zimowych - luty o 2,3°, marzec o 
1,5° i wczesno-wiosennych - kwiecie ń o 1,4°, wyra źnie 
cieplejszy  z kolei był grudzień - o 1,1°C (Kwiecie ń i in., 
1975). Dziesięciolecie następne - 1961-1970 było znów 
chłodniejsze od  dziesięciolecia omawianego - średnia 
roczna temperatura powietrza w róŜnych punktach tego 
regionu była niŜsza o około 0,2°C, co wynikło przede 
wszystkim z bardzo surowej zimy 1969/1970. Rząd wielkości 
opadów atmosferycznych w obu dziesięcioleciach był 
podobny (Kwiecień, Taranowska, 1974). 
 
Tabela 2.1.1. Średnie miesięczne i roczne temperatury 
powietrza (°C) z okresu 1951-1960 (wg Kwiecie ń, 
Taranowska 1974; Kwiecień i in.1975) 
 

Miejscowość I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok Amplituda 
Krynica 
Morska -1,4 -2,6 0,6 5,9 10,6 15,4 17,7 17,6 14,0 9,3 4,1 1,0 7,7 20,3 

Tolkmicko -1,4 -2,4 0,8 6,3 11,2 15,8 17,9 17,6 13,6 9,0 4,0 1,1 7,8 20,3 
Nw. Dwór Gd. -1,7 -2,4 0,7 5,5 11,2 15,2 18,0 17,0 12,9 8,6 3,6 0,4 7,4 20,4 
Elbląg -2,0 -2,8 0,8 6,4 11,4 15,9 17,7 17,1 13,0 8,5 3,4 0,6 7,5 20,5 
Świbno -1,6 -2,5 0,6 5,7 10,6 15,4 17,7 17,3 13,3 8,5 3,8 0,8 7,5 20,2 
Hel -0,3 -1,3 0,8 4,8 9,4 15,4 17,2 17,3 13,8 9,6 4,8 2,0 7,7 18,6 
Kościerzyna -2,7 -3,9 -0,1 5,2 10,7 14,6 16,7 15,8 11,9 7,7 2,6 -0,2 6,5 20,6 
Kaliningrad -2,5 -3,7 -0,6 5,6 10,9 15,5 17,6 17,0 12,6 7,9 2,9 0,2 6,9 21,3 

 

Tabela 2.1.2. Średnie sumy opadów atmosferycznych z 
okresu 1951-1960 (w mm) (wg Kwiecień, Taranowska, 
1974, Kwiecień K. i in., 1975) 

Miejscowość I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Krynica Morska 29 24 20 31 31 50 91 65 60 50 35 36 522 
Tolkmicko 43 33 25 38 33 58 96 78 79 60 43 52 638 
Nw. Dwór Gd. 29 31 21 48 42 67 103 83 77 54 36 61 652 
Elbląg 35 34 23 42 39 62 103 90 83 61 41 49 662 
Świbno 26 24 20 35 37 60 93 76 62 46 34 42 555 
Hel 41 34 23 33 37 51 82 66 64 51 30 48 560 
Kościerzyna 40 35 20 36 48 77 100 76 63 50 35 52 632 
Kaliningrad 56 39 27 43 39 55 90 84 83 70 52 59 698 

 

2.1.6. Struktura uŜytkowania terenu 
Dominującym sposobem uŜytkowania terenów 

okalających Zatokę Elbląską jest uŜytkowanie rolnicze. 
Bardzo Ŝyzne gleby Ŝuławskie od wieków przyciągały 
zainteresowanie rolników mimo trudności w ich uprawie, a 
zwłaszcza konieczności ponoszenia duŜych nakładów na 
odwodnienie i ochronę przed powodziami. W chwili 
obecnej trwa proces zasadniczych przekształceń 
gospodarczych, a więc trudno przyjmować obecną 
strukturę uŜytkowania gruntów jako przyszłościową, tym 
niemniej z przedstawionych w poniŜszej tabeli (tab. 2.1.3) 
danych wyłania się obraz wyraźnych róŜnic między 
sąsiadującymi mezoregionami. 
 W części Ŝuławskiej (bliŜsze są tu dane dotyczące gminy 
Elbląg) dominują grunty orne, jest teŜ nieco łąk i pastwisk. 
Bardzo mały odsetek powierzchni zajmują lasy, a i tak ich 
udział wynika z połoŜenia w granicach gminy silniej 
zalesionej strefy krawędziowej Wzniesienia  Elbląskiego. 
 Dane dotyczące gminy Tolkmicko są bardziej 
reprezentatywne dla mezoregionu Wzniesienia 
Elbląskiego. Przede wszystkim rzuca się w oczy ogromny 
odsetek tzw. gruntów pozostałych i nieuŜytków, ale naleŜy 
pamiętać o mieszczącym się tu duŜym udziale 
powierzchni wodnej części Zalewu Wiślanego, w tym 
Zatoki Elbląskiej. Pomijając ten dział uŜytkowania 
dostrzegamy odwrócenie proporcji w udziale uŜytków 
rolnych i lasów w stosunku do terenów Ŝuławskich. 
 

Tabela 2.1.3. Struktura uŜytkowania terenu w gminach 
obejmujących Zatokę Elbląską (w %) 

UŜytki rolne Lasy 
Pozostałe 

grunty i 
nieuŜytki 

Ogółem 
Gmina 

razem 
grunty 
orne sady łąki pastwiska    

Elbląg 64,5 45,5 0,8 12,1 6,1 9,2 26,3 100 
Tolkmicko 19,8 10,5 1,1 3,3 4,9 24,9 55,3 100 

Źródło: Wojewódzki Urząd Statystyczny w Elblągu    
 
Mimo, iŜ w bezpośrednim sąsiedztwie Zatoki Elbląskiej nie 

ma naturalnych zbiorników wodnych (nie licząc reliktowego 
jeziorka w obrębie tzw. Złotej Wyspy), to jednak istotnym 
elementem uŜytkowania gruntów są równieŜ lądowe wody 
powierzchniowe ze względu na wielką gęstość rowów i kanałów 
melioracyjnych oraz obecność nieco większych cieków - rzeki 
Elbląg, Kanału Jagiellońskiego czy niedalekiego Nogatu. 
Gęstość rowów i kanałów melioracyjnych w pobliŜu zatoki sięga 
12 do 20 km/km2, a maksymalnie na śuławach Elbląskich nawet 
25,4 km/km2 (Błaszkowski, 1992). 
 

2.1.7. Wody lądowe 
2.1.7.1. Wody podziemne 

Pierwszy od powierzchni terenu poziom wód podziemnych, mający 
bezpośredni związek z opadami atmosferycznymi, jest zwykle 
nazywany wodami gruntowymi albo przypowierzchniowymi. Na 
śuławach Wiślanych w rejonie Zatoki Elbląskiej zwierciadło tych wód 
występuje w holoceńskich - wiślanych osadach aluwialnych bardzo 
płytko, w zasadzie nie głębiej niŜ 1 m pod powierzchnią terenu. 
Pomimo powszechnego i płytkiego ich występowania nie są one 
ujmowane dla celów gospodarczych, gdyŜ wyklucza to ich jakość 
(zanieczyszczenie organiczne, zbyt duŜa zawartość Ŝelaza i często 
chlorków). Wahania zwierciadła tego poziomu są niewielkie i wykazują 
związek zarówno z opadami atmosferycznymi, jak i rytmem pracy 
urządzeń odwadniających i nawadniających (Drwal, 1986). 

Wody podziemne wgłębne w tym rejonie wykształcone są w 
postaci 1 lub 2 poziomów plejstoceńskich oraz poziomu kredowego, 
brakuje tu natomiast poziomów trzeciorzędowych. Plejstoceńskie 
poziomy wodonośne wytworzyły się w piaskach międzymorenowych 
(głównie eemskich) i starszych, śródmorenowych na głębokościach 
około 30 - 40 m oraz 60 - 80 m. Poziomy te są niejednolitej grubości i 
rozciągłości (m.in. z powodu intensywnej działalności erozyjnej Wisły 
u schyłku glacjału i we wczesnym holocenie). Najczęściej mają 
miąŜszość około 10m (śródmorenowe) i 15 do 30 m 
(międzymorenowe) i są dość zasobne w wodę, ale niestety 
zwłaszcza w poziomie płytszym zawierają zbyt duŜo Ŝelaza i są w 
róŜnym stopniu zasolone. Stwierdzony wzrost zasolenia w kierunku 
północnym i północno-wschodnim sugeruje morskie jego 
pochodzenie (Kozerski, Majorkowski, 1976). 

Kredowy poziom wodonośny, rozwinięty w górnokredowych 
piaskach glaukonitowych, występujący na głębokości 90 do 120 
m jest w tej części śuław równieŜ dość silnie zasolony. Wielkość 
zasolenia rośnie wraz z głębokością od ok. 220 mg/l Cl na 
głębokości 105 m do nawet  4000 mg/l na głębokości 145 m 
(op.cit.). 

Wobec wspomnianych kłopotów ze znalezieniem dobrej wody 
pitnej na śuławach w latach 1965-1975 zbudowano centralny 
wodociąg Ŝuławski czerpiący w wodę z ujęć głębinowych w 
Ząbrowie nad Nogatem, który zaopatruje w wodę praktycznie 
całe śuławy Wielkie i część śuław Elbląskich (Krześniak, 1976). 

Inaczej wykształcone są wody podziemne w obrębie 
Wzniesienia Elbląskiego. PodłoŜem czwartorzędu sa tu 
przewaŜnie utwory trzeciorzędowe. LeŜą one dość głęboko, 
chociaŜ ich strop wykazuje spore deniwelacje - od 110 - 160 
m ppm do około 50 m npm (Wypych, 1975), ich miąŜszość 
jest teŜ zróŜnicowana. W budowie geologicznej tej jednostki 
bardzo mały udział mają utwory holoceńskie. Są to głównie 
piaski i Ŝwiry deluwiów zboczowych w dnach dolin oraz 
utwory akumulacji jeziornej - iły, mułki, piaski, torfy i inne 
osady organiczne, występujące najczęściej w 
bezodpływowych zagłębieniach terenu (Bogdanowicz, 1992). 
MiąŜszość utworów plejstoceńskich z kolei jest tu znaczna i 
sięga maksymalnie 200 m. Bogate teŜ jest ich wykształcenie 
stratygraficzne i litologiczne (Makowska, 1979). W tej sytuacji 
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zasadnicze znaczenie mają wody podziemne poziomów 
plejstoceńskich. Poziom najpłytszy, przypowierzchniowy, jest 
wykształcony w sposób nieciągły, zgodnie z urozmaiconą 
litologią utworów powierzchniowych. Głębokość jego 
występowania jest uzaleŜniona od rzeźby terenu - od poniŜej 
1 m do kilkunastu m. Oprócz poziomu przypowierzchniowego 
wyróŜniono na tym obszarze 3 zasadnicze plejstoceńskie 
warstwy wodonośne (Gurska, 1978; Bogdanowicz, 1992) - 
poziom górnoplejstoceński na głębokości 10 - 60 m, poziom 
środkowy na głębokościach 30-100 m i poziom dolny na 
głębokościach 100 - 180 m. Wszystkie te poziomy, choć w 
róŜnym stopniu w zaleŜności od głębokości zalegania, są 
drenowane, zwłaszcza w strefie krawędziowej północnej i 
zachodniej części Wzniesienia Elbląskiego, przez rozcinające 
je doliny rzeczne.  
 

2.1.7.2. Wody powierzchniowe 
Dzisiejszą oś hydrograficzną omawianego obszaru 

stanowi rzeka Elbląg, łącząca dawną część Zalewu 
Wiślanego - reliktowe jez. Druzno z dzisiejszą Zatoką 
Elbląską, akwenem aktualnie powoli zanikającym. Rzeka 
Elbląg dziś na całej swojej długości (14,5 km - wg. 
Bocheńskiej, 1995 i Kotlińskiego i in.,1994; 17,7 km - wg 
Szymkiewicza,1992) ma charakter kanału - jest obwałowana, 
a w pewnej części (na terenie miasta Elbląga) ma koryto 
umocnione obudową betonową, pogłębione i poszerzone do 
pełnienia funkcji basenu portowego. Szerokość na poziomie 
zwierciadła wody wynosi od 35 do 64 m, a głębokość od 2,0 
do 4,25 m. Na odcinku od Zatoki Elbląskiej do miasta Elbląga 
jest wykorzystywana jako kanał Ŝeglowny dla zalewowych i 
przybrzeŜnych statków pasaŜerskich “białej floty” oraz 
nieduŜych morskich statków towarowych, natomiast od 
miasta w kierunku jez. Druzno wykorzystują ją małe stateczki 
pasaŜerskie przystosowane do ruchu na pochylniach Kanału 
Elbląskiego oraz jachty sportowo-rekreacyjne. Rzeka Elbląg 
odprowadza nadmiar wody z jez. Druzno, które jest 
recypientem (odbiornikiem) cieków spływających  do niego 
dośrodkowo z Pojezierza Iławskiego, Równiny Warmińskiej i 
Wzniesienia Elbląskiego, takich jak: Balewka, Dzierzgoń, 
Brzeźnica, Marwicka Młynówka, Wąska, Elszka, Kowalewka i 
Burzanka oraz kilku mniejszych ze zlewni o łącznej 
powierzchni 1084 km2 (Mikulski, 1970). Przez jezioro 
przechodzi teŜ Kanał Elbląski, który równieŜ doprowadza 
pewną ilość wody. PoniŜej jez. Druzno do rzeki Elbląg 
uchodzą jeszcze Kumiela i Babica. Całkowita powierzchnia 
zlewni rzeki Elbląg wynosi 1488 km2 (Mikulski, ibid.). 

Bezpośrednio do Zatoki Elbląskiej spływają z Wzniesienia 
Elbląskiego nieduŜe cieki: Dąbrówka, Kamionka (Kamienica) 
i Suchacz, a pośrednio czy bezpośrednio równieŜ jeszcze 
mniejsze: Dunówka, Rubianka, JeŜówka, Jagódka i Rongóry. 
Cechą wspólną wspomnianych cieków uchodzących do jez. 
Druzno, do rzeki Elbląg i bezpośrednio do Zat. Elbląskiej jest 
w miarę naturalny charakter obiegu wody w ich zlewniach, 
ograniczonych równieŜ naturalnymi czyli zgodnymi z rzeźbą 
terenu działami wodnymi. Ich reŜim hydrologiczny, 
odzwierciedlający grawitacyjny spływ z terenu zlewni, jest 
zgodny z naturalnymi czynnikami alimentacyjnymi, to jest 
opadami i drenaŜem wód gruntowych. 

Inny charakter mają silnie przemodelowane przez 
człowieka dawne Ŝuławskie cieki naturalne - Tina, Fiszewka 
i Stary Nogat czy teŜ całkowicie sztucznie wykopane: Kanał 
Jagielloński i Kanał Elbląski, które stały się kanałami 
odprowadzającymi wody z systemów melioracyjnych na 
polderach lub teŜ drogami wodnymi. Cieki te (poza górnymi 
odcinkami) właściwie nie posiadają swoich zlewni, gdyŜ są 
od sąsiadujących terenów odizolowane obwałowaniami 
przeciwpowodziowymi - poziom zwierciadła wody w ich 
korytach jest najczęściej wyŜszy niŜ poziom terenu na 
polderach. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe prowadzą one wody 
allochtoniczne w stosunku do terenów, przez które 

przepływają. Ich reŜim hydrologiczny znajduje się w głównej 
mierze pod wpływem działalności człowieka - rytm wahań 
ich stanów wody i przepływów jest uzaleŜniony od 
wymuszonego obiegu wody na polderach. 

Niskie, często depresyjne połoŜenie polderów, powoduje 
niemoŜność  wsiąkania czy grawitacyjnego odprowadzania 
nadmiaru wód opadowych czy roztopowych. Z tych powodów 
dla naleŜytego odwodnienia  tych rolniczo cennych terenów 
zostały one pocięte gęstą siecią rowów i kanałów 
melioracyjnych, którymi woda jest odprowadzana do 
przepompowni przerzucających ją przez obwałowania do 
wyŜej wspomnianych kanałów głównych lub wprost do jez. 
Druzno czy Zat. Elbląskiej. W sytuacjach niedoborów wilgoci w 
glebie wodę do nawodnień pobiera się z tychŜe cieków czy 
zbiorników allochtonicznych w specjalnie urządzonych 
ujęciach wałowych. Poldery są więc zlewniami 
antropogenicznymi - z antropogenicznymi działami wodnymi w 
postaci obwałowań i antropogenicznym reŜimem wodnym. 
Rozwój agrotechniki i techniki melioracyjnej spowodował 
komasację polderów, a więc znaczny wzrost ich powierzchni 
jednostkowej i radykalną redukcję liczby przepompowni. 

Odrębnego miejsca w charakterystyce wód 
powierzchniowych otoczenia Zat. Elbląskiej wymaga jezioro 
Druzno. Mimo dość znacznego oddalenie (w linii prostej 
około 11 km) znajduje się ono w związku hydraulicznym z 
wodami zatoki i Zalewu Wiślanego nie tylko przez fakt 
połączenia rzeką Elbląg, ale przede wszystkim przez 
minimalną róŜnicę poziomów wody w jeziorze i zatoce - 
zaledwie około 0,1 m (Cyberski, Mikulski, 1976). Fakt ten 
powoduje moŜliwość powstawania odwrotnego spadku 
hydraulicznego przy spiętrzeniach wody w południowej 
części Zalewu Wiślanego,  a co za tym idzie moŜliwość 
częstych wlewów wód zalewowych do jez. Druzno. 

Powierzchnia lustra wody w jeziorze przy średnim stanie 
wody wynosi około 1450 ha, jego głębokość średnia zaledwie 
około 1,2 m, a głębokość maksymalna 3,0 m. Jedynie w 
obrębie toru wodnego wiodącego do Kanału Elbląskiego 
utrzymywana jest głębokość około 3,5 m (Łomniewski, 1974). 
Na skutek wahań stanów wody sięgających ponad 1,5 m 
powierzchnia zwierciadła wody jeziora moŜe się zmieniać od 
około 1260 ha przy stanach niskich do około 1900 ha przy 
stanach wysokich, a przy stanach ekstremalnie wysokich 
nawet do ponad 2900 ha (Cyberski, Mikulski, 1976). 

Jezioro Druzno jak wiadomo jest reliktem wcześniejszego 
zasięgu południowej zatoki Zalewu Wiślanego, odciętej później 
od niego przez narastającą deltę Nogatu. Powierzchnia i 
głębokość tej odciętej zatoki ulegały systematycznemu 
zmniejszaniu zarówno w wyniku procesów naturalnych - 
osadzania nanosów przez rzeki spływające z okalających 
wysoczyzn morenowych, jak i w wyniku celowych zabiegów 
ludności dla osuszenia kolejnej partii terenu, podobnie jak w 
pozostałych częściach śuław. Pozostający akwen wodny, jak i 
dolne odcinki rzek do niego uchodzących, zostały obwałowane 
dla ochrony otaczających je terenów depresyjnych i pomimo 
zaniechania dalszych zabiegów osuszających proces ten 
przebiega dalej samoczynnie. W wyniku akumulacji osadów 
tak mineralnych jak i organogenicznych w niecce jeziora (ich 
grubość określona została na 6 - 8 m) następuje jego 
wypłycanie i zarastanie, co systematycznie zmniejsza jego 
powierzchnię wodną. Jest swoistym paradoksem fakt, Ŝe dziś 
jezioro Druzno jako rezerwat przyrodniczy, mający 
zachowywać moŜliwie nienaruszony charakter reliktowego 
zbiornika wodnego, moŜe istnieć tylko dzięki działalności 
człowieka, to jest dzięki stałemu utrzymywaniu obwałowań i 
urządzeń hydrotechnicznych wokół jeziora (Cebulak, 1991). 
 

2.1.7.3. Stosunki hydrologiczne 
Ustrój hydrologiczny rzeki Elbląg jest wypadkową 

naturalnego zasilania lądowego, przetworzonego w obrębie 
jeziora Druzno oraz zasilania antropogenicznego z polderów z 
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jednej strony i wlewów wód z Zalewu Wiślanego z drugiej. DuŜa 
powierzchnia jez. Druzno spłaszcza przebieg fal wezbraniowych 
cieków spływających z Wzniesienia Elbląskiego i Poj. Iławskiego 
zarówno w okresie roztopowym, jak i podczas letnich deszczów 
nawalnych (ekstremalne zaobserwowane wahania stanów wody 
Wąskiej w Pasłęku wyniosły 312 cm, a na  jez. Druzno 166 cm, 
wg Rocznika Hydrologicznego IMGW 1981) , z kolei w ciepłej 
porze roku, w pełni sezonu wegetacyjnego wzmoŜone 
parowanie z wolnej powierzchni wody i transpiracja roślin 
pochłania ilość wody prawie równowaŜną rocznej warstwie 
opadu atmosferycznego (Mikulski, Bojanowicz, 1967) lub nawet 
większą - blisko 700 mm (Mikulski, Bojanowicz, Ciszewski, 
1969). Pewną ilość wody z jez. Druzno pobierają równieŜ rolnicy 
do nawodnień uŜytków rolnych.  

Drugi czynnik kształtujący reŜim hydrologiczny rzeki Elbląg 
związany jest z dynamiką stanów wody w Zalewie Wiślanym. 
Podstawową przyczyną tych wahań są warunki 
anemobaryczne czyli występowanie i przemieszczanie się 
układów barycznych generujących silne wiatry. W wyniku ich 
działania w pobliŜu ujścia rzeki Elbląg mogą powstawać albo 
wysokie spiętrzenia wody w zalewie, albo odwrotnie znaczne 
obniŜenie poziomu tych wód. 
W efekcie działania wyŜej wspomnianych czynników wahania 
średnich miesięcznych stanów wód w rzece Elbląg 
obserwowane na wodowskazie w Elblągu mogą przekraczać  
0,6 m (Mikulski, Bojanowicz, Ciszewski, ibid.), a róŜnica 
stanów ekstremalnych osiągnęła nawet 2,26 m (Rocznik 
hydrologiczny 1981). 

Średni wieloletni przepływ wody w rzece Elbląg określony został na 
6,28 m3/s, a obliczony z okresu 1951 - 1963 wyniósł 7,02 m3/s, co 
odpowiada wielkości odpływu jednostkowego 4,92 l/s km2 (Silicz, 1975). 
Obliczenia Mikulskiego (1967, 1970) oparte na wskaźnikach odpływu 
jednostkowego i na stanach wody wykazują niemoŜność opierania się 
wyłącznie na wskaźnikach odpływu. RóŜnice w wartościach odpływu z lat 
1951 - 1960 obliczonych obiema metodami dochodzą do 50%: 6,90 m3/s 
wyniósł średni przepływ obliczony  ze spływów jednostkowych, a 
obliczony ze stanów wody 10,3 m3/s. Zmienność odpływu w 
poszczególnych miesiącach obrazują: w pierwszej metodzie minimum w 
lipcu 2,96 m3/s i maksimum w lutym 10,1 m3/s, w drugiej natomiast 
minimum 7,6 m3/s w czerwcu i maksimum 13,4 m3/s w kwietniu.  Wyniki 
obliczeń wskazują na duŜy udział bo od 22% do 33% wód z zalewu w 
przepływach rzeki Elbląg. 

Cieki spływające z Wzniesienia Elbląskiego  to krótkie potoki o 
długościach od kilku do kilkunastu kilometrów, mające źródliska 
połoŜone na wysokości nawet do 180 m npm, stąd duŜe ich spadki - 
15 do 23%. Płyną one w głęboko wciętych dolinach, w których nadal 
są Ŝywe procesy erozyjne. Wszystko to nadaje im charakter potoków 
podgórskich. Głębokie wcięcie dolin przecinając szereg poziomów 
wodonośnych o lokalnym bądź nieco większym zasięgu pozwala na 
drenowanie tych poziomów, co widać w licznych źródłach 
(Bogdanowicz, 1994). Fakt ten, wysokie opady atmosferyczne oraz 
raczej mała przepuszczalność utworów powierzchniowych na 
wysoczyźnie powodują, Ŝe cieki te są zasobne w wodę, a zarazem 
szybko reagują na zmienność zasilania (widać to wyraźnie w 
nieregularności przepływów). Podstawowe informacje hydrologiczne 
o 3 najwaŜniejszych ciekach z tej grupy zawiera poniŜsza tabela. 
 
Tabela 2.1.4. Średnie przepływy, przepływy ekstremalne i odpływy 
jednostkowe dla wybranych cieków Wzniesienia Elbląskiego w okresie 
1991-1995 

Rzeka 
Średni przepływ 

roczny l/s 

Przepływ 
minimalny 

l/s 

Przepływ 
maksymalny 

l/s 

Odpływ jednostkowy 
l/s km2 

Dąbrówka 69 6 700 8 
Kamienica 92 9 850 9 
Suchacz 52 5 500 10 

Źródło: WIOŚ Elbląg 
 
 

2.1.7.2. Jakość wód powierzchniowych 
W Polsce obowiązuje trzystopniowa klasyfikacja 

czystości wód powierzchniowych:  
klasa I - wody nadające się do: 
  a) zaopatrzenia ludności w wodę do picia 
  b) zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości 

wody do picia 
  c) bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych, 
klasa II - wody nadające się do: 
  a) bytowania w warunkach naturalnych ryb innych niŜ 

łososiowate 
  b) chowu i hodowli zwierząt gospodarskich 
  c) celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych 

oraz urządzania zorganizowanych kąpielisk, 
klasa III - wody nadające się do: 
  a) zaopatrzenia zakładów innych niŜ zakłady 

wymagające wody o jakości wody do picia 
  b) nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych 

do upraw ogrodniczych oraz upraw pod szkłem i pod 
osłonami z innych materiałów. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono problem 

jakości wód powierzchniowych okolic Zatoki Elbląskiej na 
przykładzie udostępnionych przez WIOŚ w Elblągu danych 
obserwacyjnych stęŜeń charakterystycznych wskaźników 
hydrochemicznych z 5-lecia 1991-1995 oraz przykładowo 
roku 1995 dla trzech rzek uchodzących z Wzniesienia 
Elbląskiego bezpośrednio do zatoki, przykładowego 
transportu ładunku zanieczyszczeń z waŜniejszych rzek 
uchodzących do zatoki w 1994 r. oraz nie w pełni 
usystematyzowanych danych z WIOŚ dotyczących tychŜe 
cieków oraz rzeki Elbląg z roku 1997 i danych 
obserwacyjnych własnych Katedry Hydrologii UG dla rzeki 
Elbląg z okresu marzec 1997 - marzec 1998. 

Dane z pięciolecia dotyczące poszczególnych rzek  
zawierają tabele 2.1.5, 2.1.6 i 2.1.7, natomiast tabela 2.1.8 
przedstawia stan waŜniejszych parametrów w roku 1995. Z 
analizy tych danych wynikają pewne wnioski ogólne: większość 
wskaźników jakości wody badanych cieków klasyfikuje je w I lub 
II klasie czystości;  największy problem stanowią dla wszystkich 
badanych cieków zanieczyszczenia bakteriologiczne i wysoka 
zawartość zawiesiny ogólnej, decydujące o pozaklasowości 
wszystkich badanych cieków oraz wysoka zawartość fosforanów 
i azotynów obniŜająca je do III klasy.  
Zanieczyszczenia bakteriologiczne oraz podwyŜszona 
zawartość fosforanów i azotynów wskazują na istnienie w 
niewielkiej odległości od cieków punktowych źródeł  
zanieczyszczeń (ścieki bytowe) oraz źródeł obszarowych 
(fekalia, odchody zwierzęce, nawozy pochodzenia 
organicznego). 

Wysokie zawartości zawiesiny ogólnej oraz w przypadku 
niektórych cieków równieŜ Ŝelaza moŜna uznać za naturalną 
specyfikę badanych cieków, wynikającą z warunków 
hydrologicznych zlewni (duŜy spadek, duŜa zmienność 
prędkości wody i objętości przepływu). 

Mimo niezbyt długiego okresu porównawczego moŜna juŜ 
na podstawie tych 5 lat zaobserwować pewne tendencje zmian. 
Jednym z najlepszych do porównań wskaźnikiem 
zanieczyszczenia organicznego jest wartość BZT5. We 
wszystkich badanych ciekach w analizowanym okresie pojawiały 
się stęŜenia w obrębie klasy III. RównieŜ we wszystkich ciekach 
zaobserwowano ogólny trend rosnący, wskazujący na 
postępującą ich degradację (rys. 2.1.11 - 2.1.13). 
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Tab. 2.1.5. Charakterystyka jakości wód dla rzeki Dąbrówki w latach 1991-1995 

Statystyka 
przepływ 

m3/s 

tem. 
wody 

°C 
pH 

tlen rozp. 
mg/l 

BZT5 
mg/l 

ChZTMN 
mg/l. 

Fe 
mg/l 

siarczany 
mg/l 

chlorki 
mg/l 

fosforany 
mg/l N amon 

N azotyn. 
mg/l 

N azotan. 
mg/l 

sucha 
poz 

zw. Rozp. 
mg/l 

zaw. ogól 
mg/l m.Coli 

indeks 
saprobowy 

Średnia 0.069304 8.851786 8.148276 11.19103 3.927759 12.53632 0.800286 26.53714 15.8807 0.592931 0.454719 0.020474 1.35493 402.7647 364.6538 40.68947 0.097655 2.528889 
Minimum 0.006 0 7 5.66 0.7 3.18 0.03 19.34 9.5 0.175 0.05 0.003 0.11 173 255 2 0.004 2.34 
Maksimum 0.7 21 8.9 14.1 8.1 50 5.3 38.3 27.29 1.94 1.94 0.05 3.66 651 1009 240 0.4 2.92 
Liczba 
pomiarów 46 56 58 58 58 57 35 21 57 58 57 57 57 17 26 57 29 9 

Odchylenie 
standardowe 

0.121237 6.894398 0.295131 1.810865 1.637226 7.715129 0.871238 4.494519 3.098392 0.334867 0.406884 0.008712 0.821765 108.7609 141.6723 41.58635 0.123475 0.18476 

90 percentyl 0.165 18.6 8.43 9.14 5.86 19.98 1.312 32.1 18.98 0.98 1.002 0.0318 2.32 536.4 411.5 80.68 0.0088 2.704 
klasa czystości 
wody   I I II  II I I III II III I  I NON NON  

 
Tab. 2.1.6. Charakterystyka jakości wód dla rzeki Kamienicy w latach 1991-1995 

Statystyka 
przepływ 

m3/s 
tem. wody 

°C 
pH 

tlen rozp. 
mg/l 

BZT5 
mg/l 

ChZTMN 
mg/l. 

Fe 
mg/l 

siarczany 
mg/l 

chlorki 
mg/l 

fosforany 
mg/l 

N amon 
N azotyn. 

mg/l 
N azotan. 

mg/l 
sucha poz 

zw. Rozp. 
mg/l 

zaw. ogól 
mg/l 

m.Coli 
indeks 

saprobowy 
Średnia 0.091696 9.0125 8.139655 11.15655 4.185345 11.05789 0.802222 23.99591 17.20228 0.547586 0.53814 0.021404 1.066368 369.0588 358.3077 37.84821 0.086885 2.725 
Minimum 0.009 0 7 6.4 0.86 2.8 0.02 14.9 8 0.165 0.08 0.007 0.079 219 224 5.8 0.00007 2.36 
Maksimum 0.85 21 8.9 14.4 10.8 24 3.36 64.6 209 1.6 1.69 0.06 4.01 579 1589 263 1.7 3.24 
liczba pomiarów 46 56 58 58 58 57 36 22 57 58 57 57 57 17 26 56 28 10 
Odchylenie 
standardowe 

0.147184 6.772862 0.320602 1.79963 1.875749 5.192891 0.717062 10.58095 25.95064 0.304303 0.368951 0.011943 0.86859 97.81198 255.8138 50.43632 0.325038 0.249544 

90 percentyl 0.2 18.6 8.4 8.688 6.68 18.64 1.435 31.49 16.2 0.87 1.1 0.0352 1.982 505 390 58 0.0004 2.916 
klasa czystości 
wody 

 I I I II II II I I III II III I  I NON NON  

 
Tab. 2.1.7. Charakterystyka jakości wód dla rzeki Suchacz w latach 1991-1995 

Statystyka 
przepływ 

m3/s 
tem. wody 

°C pH 
tlen rozp. 

mg/l 
BZT5 
mg/l 

ChZTMN 
mg/l. 

Fe 
mg/l 

siarczany 
mg/l 

chlorki 
mg/l 

fosforany 
mg/l N amon 

N azotyn. 
mg/l 

N azotan. 
mg/l sucha poz 

zw. Rozp. 
mg/l 

zaw. ogól 
mg/l m.Coli 

indeks 
saprobowy 

Średnia 0.051717 8.791071 8.167241 11.20379 4.093793 9.044561 0.984857 21.26238 17.71895 0.641207 0.641807 0.033833 1.521193 404.7647 349.5 29.81818 0.023147 2.801 
Minimum 0.005 0 7 5.7 0.7 1.2 0.02 14.81 9 0.17 0.084 0.006 0.061 297 287 9.8 0.0001 2.3 
Maksimum 0.5 21 8.8 14.1 8.2 30 3.6 29.4 37 1.46 2.86 0.23 10.9 513 421 224 0.4 3.57 
liczba pomiarów 46 56 58 58 58 57 35 21 57 58 57 57 57 17 26 55 30 10 
Odchylenie 
standardowe 0.086093 6.859268 0.304001 1.650061 1.886857 4.88405 0.668221 5.023815 4.088322 0.22012 0.515975 0.029698 1.627541 62.55351 33.27612 32.54004 0.072955 0.320882 

90 percentyl 0.115 18.65 8.43 9.488 6.85 13.96 1.532 27.9 20.98 0.846 1.472 0.0512 2.854 484.8 394 48.8 0.0004 2.976 
klasa czystości 
wody  I I I II II III I I III II III I  I III NON  

 
Tab. 2.1.8. StęŜenia charakterystyczne i klasy czystości rzek w 1995 roku 
Rzeka tem. wody 

°C 
pH tlen rozp. 

mg/l 
BZT5 
mg/l 

ChZTMN 
mg/l 

siarczany 
mg/l 

chlorki 
mg/l 

fosforany 
mg/l 

N amon. 
mg/l 

N azotyn. 
mg/l 

N azotan. 
mg/l 

zw. rozp. 
mg/l 

zaw. ogól 
mg/l 

m.Coli 

Dąbrówka 
StęŜenie 
charakterystyczne 

17 8.4 7.46 6.07 14.8 30.95 21.355 0.88 1.11 0.0365 1.755 704.5 68 0.004 

Klasa czystości I I I II II I I III II III I II NON NON 
Suchacz 
StęŜenie 
charakterystyczne 

16.75 8.3 9.65 6.86 18.2 26.785 23.79 0.805 0.66 0.057 1.62 402.5 61 0.0007 

Klasa czystości I I I II II I I III I III I I NON NON 
Kamienica 
StęŜenie 
charakterystyczne 

16.7 8.3 8.55 9.25 19.55 47.1 15.505 0.75 0.625 0.0425 1.46 1005 117 0.00055 

Klasa czystości I I I III II I I III I III I III NON NON 

 
 
 

 
Rys. 2.1.11. Zmienność wartości BZT5 w rzece Dąbrówce w latach 1991-1995 
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Rys. 2.1.12. Zmienność wartości BZT5 w rzece Suchacz w latach 1991-1995 

 
Rys. 2.1.13. Zmienność wartości BZT5 w rzece Kamienicy w latach 1991-1995 

  
Sumarycznym efektem rocznego odpływu wód rzecznych z omówionymi wyŜej stęŜeniami poszczególnych substancji jest 

roczny ładunek zanieczyszczeń deponowany w Zatoce Elbląskiej. PoniŜsza tabela (Nr 2.1.9) ukazuje sytuację z roku 1994. 
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Tabela 2.1.9. Ładunki zanieczyszczeń wniesionych do 
Zat. Elbląskiej w roku 1994 
 

Rzeka 
Przepły

w 
Ładunki zanieczyszczeń (tony/rok) 

 Qśr m
3/s BZT5 CHZT utlen. 

zaw. 
ogól. 

azot 
amon. 

azot 
azotyn 

azot 
azotan 

fosforany 

 Elbląg 8,6 1513 7919 4432 5084 265 14 523 163 
Dąbrówka 0,085 13 127 37 100 1 0,1 3 1 
Kamionka 0,080 11 49 25 80 1 0,1 2 1 
Suchacz 0,045 7 30 13 34 1 0,04 2 0,7 

Źródło: WIOŚ w Elblągu Raport o stanie środowiska w 1994 r.  
 

Pewnym uzupełnieniem podanej wyŜej 
charakterystyki, zwłaszcza w odniesieniu do rzeki Elbląg, 
mogą być obserwacje z roku 1997 zestawione w tabeli 10, 
przy czym niektóre z zacytowanych wskaźników 
dotyczących tej rzeki, pochodzące z obserwacji Katedry 
Hydrologii obejmują okres od marca 1997 do marca 1998.  

Na stan jakości wód powierzchniowych dopływających 
do Zatoki Elbląskiej mają zasadniczy wpływ punktowe i 
obszarowe emitory zanieczyszczeń zlokalizowane na 
obszarze zlewni rzeki Elbląg i cieków uchodzących do 
zatoki bezpośrednio czy teŜ pośrednio.  

Do największych zakładów przemysłowych, 
odprowadzających ścieki punktowo bezpośrednio do 
Zalewu Wiślanego w sąsiedztwie Zatoki Elbląskiej naleŜą: 
Spółka Wodno - Ściekowa “Zalew Wiślany” w Tolkmicku, 
Zakład Przetwórstwa Rybnego “Reja” w Tolkmicku oraz 
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego 
w Tolkmicku. Do rzeki Elbląg lub jej dopływów ścieki 
odprowadzają : Elbrewery Co Ltd. w Elblągu, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Osiedle 
Marymonckie w Elblągu, Spółka ABB-Zamech w Elblągu, 
Spółka Furnel w Elblągu, Stacja Diagnostyczna w Elblągu. 
Do mniejszych cieków uchodzących do zatoki bądź 
zalewu odprowadzają ścieki Państwowy MłodzieŜowy 
Ośrodek Wychowawczy w Kamienicy Elbląskiej oraz 
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Kadynach.  

Do punktowych źródeł zanieczyszczeń  groźnych dla 
stanu jakościowego wód zatoki trzeba równieŜ zaliczyć 
niekontrolowane zrzuty ścieków bytowych z większych 
skupisk ludności. Stan higieniczny osiedli wiejskich na 
omawianym obszarze, zwłaszcza gospodarczej części 
zagród rolników, większych gospodarstw rolnych oraz 
ośrodków technicznej obsługi rolnictwa jest wysoce 
niezadowalający. Wynika to z wadliwej gospodarki fekaliami i 
ściekami bytowymi, obornikiem i gnojowicą, stałymi 
odpadami bytowo-gospodarczymi, opakowaniami i 
pozostałościami chemicznych środków produkcji rolnej, 
ściekami z mycia mechanicznego sprzętu agrotechnicznego 
czy wreszcie odpadami produktów ropopochodnych w 
parkach sprzętu zmechanizowanego, warsztatach i składach 
paliw jak i samych gospodarstwach. 

Ujemny wpływ na stan czystości wód Zatoki Elbląskiej 
mogą równieŜ wywierać mechaniczno-biologiczne 
oczyszczalnie ścieków, jakich w zlewni rzeki Elbląg pracuje 
5 z największą  w  samym mieście Elblągu. Pewną 
ilustracją problemu mogą być dane na temat wybranych 
wskaźników hydrochemicznych ścieków po oczyszczeniu w 
oczyszczalni w Elblągu zawarte w tabeli 2.1.11. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń obszarowych 
zagraŜających Zatoce Elbląskiej są spływy rolnicze 
związane ze stosowaniem nawozów oraz chemicznych 
środków ochrony roślin. Substancje te zawsze w pewnej 
ilości trafiają do wód powierzchniowych czy płytkich wód 
podziemnych i razem z nimi są odprowadzane do zatoki. 

W związku ze wspomnianym wcześniej zróŜnicowaniem 
obiegu wody w zlewniach wysoczyznowych i polderach 
Ŝuławskich trudno jest dokładnie określić i oszacować 
wielkość i pochodzenie tych zanieczyszczeń. Nie ma teŜ 

dokładnych danych o stosowaniu tych środków nie tylko w 
poszczególnych gospodarstwach, ale nawet w gminach, 
stąd dla pewnej choćby 
 
Tabela 2.1.10. Wybrane wskaźniki hydrochemiczne wód 
niektórych cieków uchodzących do Zat. Elbląskiej z 
obserwacji w roku 1997 (wartości najniŜsze i najwyŜsze) 
 

Rzeka / 
Parametr Jednostka Elbląg Dąbrówka Kamienica 

(Kamionka) 
Suchacz 

Przepływ m3/s 6,28 0,085 0,08 0,045 
PH  6,3 - 8,1*  7,4 - 8,1 7,6 - 8,1 7,7 - 8,1 
Tlen 
rozpuszcz. 

mg/l 4,8 - 19,0 8,6 - 13,7 8,3 - 14,5 9,3 - 13,7 

BZT5 mg/l 2,7 - 9,3 1,6 - 7,6 1,0 - 5,1 1,8 - 5,3 
Utlenialność  7,0 - 19,0 7,1 - 27,0 5,7 - 16,7 6,5 - 19,0 
ChZT mg/l 23,0 - 59,0 16,0 - 36,0 12,0 - 40,0 15,0 - 32,0 
Sód mg/l 25,0 - 955*  8,6 - 9,4 7,8 - 8,5 13,0 - 14,2 
Potas mg/l 5,0 - 38,9*  2,1 - 2,8 1,7 - 2,9 5,1 - 6,3 
Wapń mg/l 66,0 - 104*  75 – 80 74 - 79 82 - 84 
Magnez mg/l 13,4 - 99,7*  9,0 - 26,0 9,0 - 19,0 15,0 - 17,0 
Siarczany mg/l 87,0 - 265*  12,7 - 34,6 13,0 - 28,0 7,0 - 75,0 
Chlorki mg/l 28,0 - 1150*  11,0 - 17,0 10,0 - 17,0 13,0 - 19,0 
Substancje 
rozpuszczone 

mg/l 319 - 2657 268 – 444 251 - 330 298 - 379 

Zawiesina 
ogólna 

mg/l 5,0 - 31,0 8,0 – 102 5,0 - 57,0 5,0 - 64,0 

Zasadowość  198 - 311 125 – 343 174 - 273 196 - 334 
Twardość mg/l 88,9 - 192*  246 – 253 226 - 258 267 - 283 
Fosforany mg/l 0,01 - 0,8*  0,4 - 1,2 0,3 - 1,1 0,6 - 1,0 
Fosfor ogólny mg/l 0,2 - 0,4 0,2 - 0,7 0,2 - 0,6 0,2 - 0,5 
Amoniak mg/l ślad. - 1,17*  0,1 - 1,2 0,2 - 1,2 0,1 - 1,1 
Azot 
azotynowy 

mg/l 0,01 - 0,08 0,01 - 0,03 0,01 - 0,05 0,01 - 0,04 

Azot 
azotanowy 

mg/l 0,01 - 4,74*  0,5 - 4,1 0,3 - 2,0 0,7 - 2,0 

Azot ogólny  mg/l 3,12 - 6,98 1,11 - 7,92 0,81 - 4,91 1,43 - 5,33 
Miano Coli  0,001 - 0,04 0,001 - 0,4 0,001 - 

0,04 
0,004 - 

0,04 

Źrodło: WIOŚ Elbląg 
* Dane z pomiarów Katedry Hydrologii UG  
 
Tabela 2.1.11. StęŜenia niektórych wskaźników 
hydrochemicznych na wyjściu z Oczyszczalni  Ścieków w 
Elblągu 

Q BZT5 CHZT Nog Pog Data 
m3 na dobę mg na litr 

90-02-16 37700 133,30 263,40 . . 
90-05-23 49391 106,67 276,67 . . 
90-10-25 68984 161,70 255,55 . . 
91-01-24 36425 92,20 176,00 . . 
91-03-27 30004 166,70 240,00 . . 
91-05-15 33608 191,70 311,70 . . 
91-07-10 31371 108,30 172,30 29,86 . 
91-09-05 37400 166,67 335,37 44,69 . 
91-11-27 36149 216,70 280,10 24,90 . 
92-04-23 37477 188,30 269,10 . . 
92-10-08 36207 8,70 455,00 3,40 . 
93-02-17 41422 29,33 65,33 27,21 7,27 
93-10-07 35000 26,00 37,10 32,17 4,87 
94-02-10 36980 10,67 50,10 31,90 6,49 
94-06-09 37406 51,67 208,67 . . 
94-09-01 36895 8,00 54,13 22,05 10,31 
Maxim. 68984 216,70 455,00 44,69 10,31 
Minim. 30004 8,00 37,10 3,40 4,87 
Średnia 38899 104,00 216,00 27,00 7,00 

Źródło: WIOŚ w Elblągu 
 

Głównym źródłem zanieczyszczeń obszarowych 
zagraŜających Zatoce Elbląskiej są spływy rolnicze 
związane ze stosowaniem nawozów oraz chemicznych 
środków ochrony roślin. Substancje te zawsze w pełnej 
ilości trafiają do wód powierzchniowych czy płytkich wód 
podziemnych i razem z nimi są odprowadzone do zatoki. 

W związku ze wspomnianym wcześniej zróŜnicowaniem 
obiegu wody w zlewniach wysoczyznowych i polderach 
Ŝuławskich trudno jest dokładnie określić i oszacować 
wielkość i pochodzenie tych zanieczyszczeń. Nie ma teŜ 
dokładnych danych o stosowaniu tych środków nie tylko w 
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poszczególnych gospodarstwach, a nawet w gminach, stąd 
dla pewnej choćby  orientacji przytacza się dane o ich 
zuŜyciu w województwie - tab. 2.1.12. 
 Innym waŜnym źródłem zanieczyszczeń obszarowych 
trafiającym w końcu do wód są zanieczyszczenia 
atmosfery, pochodzące na omawianym obszarze przede 
wszystkim ze spalania paliw stałych do celów grzewczych i 
energetycznych. Wielkość emisji zanieczyszczeń atmosfery 
w wybranych gminach i miastach województwa elbląskiego 
w przykładowym roku 1994 obrazuje poniŜsza tabela Nr 
2.1.13. Do najbardziej uciąŜliwych dla środowiska emitorów 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego zaliczyć moŜna  
Z.E. w Elblągu, P.P.U. “Elzam” w Elblagu, ABB Zamech w 
Elblągu, Zakłady Mięsne w Elblągu, “Furnel” w Elblągu czy 
EZNS w Elblągu. 
 
Tabela 2.1.12. ZuŜycie nawozów sztucznych i 
wapniowych oraz substancji aktywnej w  przeliczeniu na 1 
ha UR w województwie elbląskim 

NPK N P K CaO N:P:K s.a. Lata 
gospodarcze w kg na 1 ha UR 
1988/89 242,2 103,

8 
58,2 80,2 286,5 10:5:7 1,80 

1989/90 209,5 90,6 49,3 69,6 269,7 10:5:7 0,54 
1990/91 113,6 50,3 25,2 38,1 275,5 10:5:8 0,50 
1991/92 70,5 41,4 10,3 18,8 234,7 10:2:5 0,68 
1992/93 53,4 36,6 6,7 10,1 220,3 10:2:3 0,65 
1993/94 91,6 50,5 18,5 22,6 68,4 10:4:4 0,72 
1994/95 113,7 60,8 23,5 29,4 101,9 10:4:5 0,93 
1995/96 99,8 54,4 19,9 25,5 159,2 10:4:5 1,05 

Źródło: WUS w Elblągu, PIOR w Elblągu 
 
Tabela 2.1.13. Wielkość emisji zanieczyszczeń atmosfery 
w 1994 roku dla wybranych gmin i miast województwa 
elbląskiego (w Mg) 

Miasto/ 
gmina 

benzo/a/-
piren 

Pył 
ogółem 

SO2 NO2 CO 

g. Elbląg 0.006 6,54 54,14 10,22 40,89 
m. Elbląg 0,169 4325,84 2972,9 1517,63 1606,09 
g. Tolkmicko 0,011 7,55 12,6 0,92 60,5 
m. Tolkmicko 0,010 6,87 27,46 7,65 19,63 
Źródło: WIOŚ w Elblągu 1995 
 
2.1.8. Charakterystyka akwenu Zatoki Elbląskiej 

Jak juŜ wspomniano na początku Zatoka Elbląska jest 
najdalej na południe wysuniętym akwenem Zalewu 
Wiślanego. W porównaniu z całym zalewem  - 838 km2 
powierzchni, jest ona niewielka - liczy  zaledwie około  
7 km2 powierzchni. 

Cały akwen Zatoki Elbląskiej jest bardzo płytki - część 
wchodząca w skład rezerwatu, za wyjątkiem toru 
Ŝeglugowego, mieści się całkowicie w przedziale głębokości 
do 1 m, dopiero na samej granicy zatoki i otwartych wód  
Zalewu Wiślanego - koło miejscowości Suchacz - pojawiają 
się głębokości rzędu 2 m. Pojęcie głębokości naleŜy jednak 
traktować tu dość umownie, gdyŜ oznacza ona warstwę 
wody od powierzchni do osadów zalegających na dnie. Jak 
juŜ wcześniej wspomniano są to osady muliste o 
charakterze mułu ilastego, które w stropie mają 
konsystencję miękkoplastyczną, a nawet półpłynną. Ich 
miąŜszość w najgłębszych punktach zalewu przekracza 
nawet 10 m. Brak szczegółowych badań z samej zatoki nie 
pozwala na dokładniejsze określenie miąŜszości jej 
osadów, biorąc jednak za porównanie 6 -8m miąŜszość 
osadów dennych w jez. Druzno moŜna sądzić o podobnych 
wartościach w zatoce.   

Powierzchnię dna Zatoki Elbląskiej pokrywają osady o 
bardzo drobnej frakcji - muły ilaste. Badania geochemiczne 
osadów Zalewu Wiślanego (Uścinowicz, Zachowicz, 1996) 
wykazały wyraźnie podwyŜszoną koncentrację szeregu 
pierwiastków chemicznych w osadach Zatoki Elbląskiej, co 
wskazuje na silne wpływy antropogeniczne. Stwierdzono tu 
najwyŜsze w polskiej części zalewu koncentracje ołowiu, 

cynku, siarki, wysokie koncentracje miedzi, chromu, kobaltu 
i rtęci a takŜe najwyŜsze udziały węgla organicznego i dość 
wysokie azotu i fosforu. Wszystko to wiązane jest z ujściem 
rzeki Elbląg przepływającej przez duŜe i uprzemysłowione 
miasto. 

Wody Zatoki Elbląskiej cechuje Ŝywa  dynamika. Jej 
połoŜenie w stosunku do Zalewu Wiślanego oraz kształt 
powodują, Ŝe w pewnych sytuacjach anemobarycznych 
wahania stanów jej wód mogą być większe niŜ w innych 
częściach zalewu. Ekstremalna amplituda wahań 
zaobserwowana w historii notowań stanów wody w 
Nowym Batorowie wyniosła 337 cm, gdy we Fromborku 
217 cm, Kaliningradzie 285 cm, a w Bałtyjsku 196 cm 
(Dziadziuszko, Zorina, 1975). Średnie miesięczne stany 
wody z wielolecia wykazują zbieŜność z przebiegiem 
wahań poziomu wód Morza Bałtyckiego, nie widać tu 
większej zaleŜności od dopływu rzecznego (op.cit.). 
Minimum stanów przypadało w Nw. Batorowie na kwiecień 
i maj, po czym następował systematyczny wzrost do 
maksimum w sierpniu, wrześniu i październiku (przebieg 
w innych punktach nad zalewem był podobny). W okresie 
1950-1964 amplituda średnich miesięcznych stanów wody 
w Nw. Batorowie wyniosła 21 cm, a amplituda średnich 
stanów minimalnych i maksymalnych 75 cm. 

NiezaleŜnie od długookresowych i sezonowych wahań 
stanów wody bardzo charakterystyczną cechą ustroju wód 
Zalewu Wiślanego są nieokresowe wahania eoliczne,  
związane z wiatrowymi - sztormowymi zaburzeniami 
poziomu zwierciadła wody. Mają one charakter albo 
przypływu eolicznego czyli wzrostu poziomu wody, albo 
odpływu czyli obniŜenia poziomu wody. Wahania tego 
typu są na ogół krótkotrwałe - średnio do kilkunastu 
godzin, zdarzały się jednak sytuacje trwające ponad 2 
doby. Najczęściej mają one miejsce w okresie od sierpnia 
do stycznia (66% przypadków w okresie badań 1952 - 
1965, op.cit.). RóŜnice poziomów zwierciadła wody 
wywołane tymi przyczynami mogą być bardzo duŜe, np. w 
Nowym Batorowie w okresie 1901 -1960 wyniosły one 278 
cm (maksymalny odpływ -169 cm w październiku 1933 r., 
maksymalny przypływ 109 cm w grudniu 1913 i 1917 oraz 
w listopadzie 1957 r. (op.cit.). 

Drugim przejawem wpływu wiatru na dynamikę wód 
Zalewu Wiślanego jest falowanie. Jak juŜ wcześniej 
wspomniano w  omawianym regionie duŜa jest częstość 
występowania wiatru i duŜe są jego prędkości średnie. Fakt 
ten powoduje, Ŝe falowanie jest tu zjawiskiem niemal stale 
obecnym. Wielkość fal zaleŜy przede wszystkim od prędkości 
wiatru, od tzw. rozbiegu fali (czyli wyraŜonego w km dystansu 
wolnego od przeszkód hamujących wiatr i rozwój falowania) i 
głębokości zbiornika, a więc na parametry fal w 
poszczególnych częściach zalewu wpływa jego kształt i 
wymiary. Ogólnie stwierdzono, Ŝe fale na Zalewie Wiślanym 
są krótkie i strome - stosunek wysokości do długości wynosi 
około 1:10 (Zorina, 1975). NajdłuŜsze stwierdzone w otwartej 
części zalewu fale miały długość 15 - 20 m przy 
wysokościach sięgających 1,5 m (dla porównania we 
wschodniej części Zat. Gdańskiej stwierdzone maksymalne 
długości fal wynosiły 180 - 225 m przy wysokości 5,8 do 6,0 
m). W pobliŜu brzegów zalewu i na akwenach płytszych 
wysokość fali zmniejsza się - największe fale obserwowane 
przy tzw. Latarni Elbląskiej przy wietrze 15 m/s z kierunku 
północnego miały wysokość 0,8 m i długość 10 m. Z 
obserwacji falowania w latach 1959 - 1964 (Zorina, ibid.) 
wynika, Ŝe falowanie na zalewie rozwija się bardzo szybko - 
w przeciągu 1-2 godzin od rozpoczęcia wiatru wysokość fal 
osiąga maksymalne wartości, podobnie szybko maleje ich 
wysokość po ustaniu wiatru. 

Stosunkowo najmniejszy udział w zjawiskach dynamiki 
wód w Zatoce Elbląskiej mają prądy. Jakkolwiek uwaŜa się, 
Ŝe ustrój prądów w Zalewie Wiślanym zaleŜny jest od 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12626 - 

wiatru, od wymiany wód z Zat. Gdańską, od spływu 
rzecznego i od warunków morfometrycznych zalewu, to 
jednak głównymi czynnikami są dwa pierwsze. Spływ 
rzeczny, zwłaszcza po odcięciu w 1915 roku Nogatu od 
Wisły, wywiera bardzo słaby wpływ na prądy zalewu, gdyŜ 
stanowi zaledwie około 1/10 wymiany wód (Jelcewa, 1975). 
Płytkość zalewu z kolei powoduje, Ŝe wpływ wiatru sięga do 
dna zbiornika, a ukształtowanie  linii brzegowej powoduje w 
pewnych sytuacjach odchylenie kierunków prądów od 
kierunków wiatrów. Na podstawie badań 
przeprowadzonych wspólnie przez radzieckich i polskich 
badaczy w latach 1959 - 1965 (op.cit.) stwierdzono, Ŝe 
prądy w zalewie są bardzo niestałe i mają charakter 
okresowy. Ze względu na genezę wyróŜniono 5 rodzajów 
prądów: wiatrowe, gradientowe, okresowe - sejszowe, 
gęstościowe i odpływowe. Pod względem czasu trwania i 
siły dominującymi okazały się prądy wiatrowe, po których 
następowały zwykle prądy gradientowe, wywołane 
tendencją do wyrównywania róŜnic poziomu wody w 
odległych częściach zbiornika. Najczęstsze (praktycznie 
stale występujące) i najsilniejsze prądy - maksymalnie do 
50 cm/s,  stwierdzono w punkcie połoŜonym naprzeciw 
Rynny Bałtyjskiej. Wody Zatoki Elbląskiej natomiast, ze 
względu na jej małe rozmiary i słaby kontakt z wodami 
otwartego zalewu oraz z powodu bardzo małej głębokości 
biorą niewielki udział w cyrkulacji prądowej. W najbliŜszym 
zatoce punkcie obserwacyjnym, około 1,5 km na NE od 
Suchacza, w ponad 39% notowań w ogóle nie stwierdzono 
prądów, w 55% stwierdzono prądy najsłabsze - do 10 cm/s, 
a jedynie w ok. 6% notowań zmierzono prędkości prądów w 
przedziale 11 - 20 cm/s. 

Temperatura wód zalewu kształtowana jest przez 
warunki klimatyczne, morfometrię zalewu i charakter 
współoddziaływania wód lądowych i morskich. Płytkość 
tego zbiornika wodnego i wspomniana wyŜej Ŝywa 
dynamika powodują, Ŝe prawie cała warstwa wody od 
powierzchni do dna szybko reaguje na zmiany warunków 
meteorologicznych, toteŜ charakterystyczne dla zalewu są 
warunki izotermiczne. Nie wyklucza to występowania w 
pewnych okresach i pewnych akwenach pionowych 
gradientów termicznych.  

Wpływ morza na termikę wód zaznacza się najbardziej 
w pobliŜu Rynny Bałtyjskiej a znacznie słabnie w części 
południowo-zachodniej zalewu, tzw. Zalewie Elbląskim. Tu 
z kolei na ustrój termiczny wpływa głównie dopływ rzeczny 
i dlatego przez większą część roku, oprócz wiosny, 
temperatura wody jest niŜsza niŜ w rejonach pozostałych 
(Grekow, Piechura, Prokofiewa,1975).  

Najbardziej zbliŜone do Zatoki Elbląskiej są 
temperatury wody notowane w Tolkmicku. W 
najogólniejszych zarysach roczny ich przebieg 
przedstawiał się następująco: zimą najniŜsze średnie 
temperatury miesięczne notowano w styczniu i lutym - 
średnie z okresu obserwacji 1950 - 1964 wynosiły 
odpowiednio 0,6 i 0,8°C, jeszcze w marcu temperatur a 
średnia wynosiła 2,0°C, ale ju Ŝ w kwietniu 7,7°C ( średnia 
data przejścia przez temperaturę 5°C była w Tolkmicku 
najwcześniejsza - 4.IV., gdy w innych punktach 10.IV. do 
15.IV.); najwyŜsze średnie temperatury występowały 
przewaŜnie w lipcu (w 15-letnich notowaniach 8 razy), w 
czerwcu (4 razy) i sierpniu (3 razy); ochłodzenie zalewu 
zaczyna się w sierpniu, a na przełomie sierpnia i września 
następuje dość gwałtowny spadek temperatury - średnia 
temperatura września wynosiła 15,4°C, pa ździernika 
9,9°C, a listopada 4,5°C. Warto ści skrajne zanotowane w 
Tolkmicku wynosiły od -0,3°C do 29,2°C, przy czym j eśli 
tę ostatnią wartość kwestionowaną przez wielu badaczy 
pominąć, to jako najwyŜszą zanotowaną temperaturę 
podaje się 27,2°C w miejscowo ści Komsomolsk (op.cit.). 
Ogólnie biorąc przez cały rok temperatura wody w zalewie 

jest o około 2°C wy Ŝsza od temperatury powietrza - 
średnia wieloletnia temperatura wody w Zalewie Wiślanym 
wynosi 9,0 - 9,5°C. 

Z temperaturą wody w okresie zimowym ściśle wiąŜe się 
zjawisko zlodzenia Zalewu Wiślanego. Niewielka głębokość 
tego zbiornika oraz dynamika wody powodują łatwość jej 
wychłodzenia przy spadkach temperatury powietrza, a 
niewielkie zasolenie nie utrudnia specjalnie procesu 
zamarzania. Wspominana juŜ kilkakrotnie zmienność stanów 
pogody w tym rejonie i zmienność przebiegu zjawisk 
meteorologicznych, a zwłaszcza stopnia surowości zimy w 
poszczególnych latach powoduje dość duŜą zmienność 
warunków lodowych. Ilustracją tej zmienności z okresu 
obserwacji 1946/47 - 1963/64 mogą być liczby dni z lodem: 
najmniejsza 54, średnia 110, największa 138. Porównując  
trzy zalewy południowobałtyckie stwierdzono, Ŝe warunki 
lodowe na Zalewie Wiślanym są mniej surowe niŜ na Zalewie 
Kurońskim i znacznie bardziej surowe niŜ na Zalewie 
Szczecińskim (Zorina, Malicki, 1975). WyraŜa się to zarówno 
w  średnich datach pojawiania się zjawisk lodowych - 8.XII. 
na Zalewie Wiślanym, 5.XII. na Zalewie Kurońskim i 19.XII. 
na Zalewie Szczecińskim, jak i w ilości dni z lodem - średnio 
110 dni na Zalewie Wiślanym, 126 dni na Zalewie Kurońskim 
i tylko 77 dni na Zalewie Szczecińskim.    

Na Zalewie Wiślanym zjawisko zlodzenia rozpoczyna 
się na przybrzeŜnych płyciznach wschodnich i północnych 
nie sięgając Zatoki Elbląskiej. W drugim etapie poszerza 
się strefa zlodzenia wzdłuŜ brzegów wschodnich i 
północnych, zamarzają takŜe płytsze akweny w części 
południowo-zachodniej, w tym niecałkowicie jeszcze 
Zatoka Elbląska oraz przybrzeŜe Mierzei Wiślanej. W 
trzecim etapie wolne od lodu pozostają jedynie wąskie 
strefy centralnej części zalewu między Tolkmickiem i 
Krynicą Morską oraz Nową Pasłęką i Piaskami, natomiast 
rejon w pobliŜu Rynny Bałtyjskiej pokrywa się pierwszymi 
postaciami lodu. Przy dostatecznie surowej i długiej zimie 
w etapie czwartym cały zalew pokrywa się lodem, a 
pierwsze postacie lodu formują się na Zat. Gdańskiej na 
wylocie Rynny Bałtyjskiej. 

Maksymalna grubość lodu wyraźnie zaleŜy od stopnia 
surowości zimy (pomiary wykonane w Tolkmicku niewiele 
róŜnią się od pomiarów w Krasnofłotsku) (op.cit.). I tak 
podczas zim łagodnych maksymalna grubość lodu osiąga 
około 20 25 cm, w czasie zim umiarkowanych grubość 
wzrasta do około 30 cm, w czasie zim surowych - do  
45 - 50 cm, a w czasie zim bardzo surowych moŜe sięgnąć 
nawet do 60 cm. Wspomnieć tu naleŜy, Ŝe w wyniku 
rozpadu pokrywy lodowej podczas sztormu mogą na 
brzegach powstać zwały kry lodowej do wysokości 2 - 3 m, 
a nawet więcej. Sytuacje takie mogą stwarzać powaŜne 
zagroŜenie dla stabilności eksponowanych odcinków 
obwałowań przeciwpowodziowych. 

Aby moŜliwie dokładnie ocenić stan jakości wód Zatoki 
Elbląskiej naleŜałoby przeprowadzić badania prób wody 
pobranych z reprezentatywnych punktów zatoki, a więc 
przynajmniej w punktach na otwartej przestrzeni wodnej i 
w paru charakterystycznych punktach przybrzeŜnych. 
Niestety najbliŜszy punkt w miarę systematycznych badań 
jakości wody Zalewu Wiślanego prowadzonych przez 
PIOŚ połoŜony jest juŜ poza zatoką - na wysokości 
miejscowości Suchacz. Średnie pomierzone tam w 
okresie od kwietnia do listopada 1993 r. stęŜenia 
charakterystycznych biogenów osiągały następujące 
wartości ( w mg/l, Tabela 2.1.14.): 
 
Tabela 2.2.14. StęŜenia wybranych biogenów w wodach 
Zalewu Wiślanego w 1993 r.  

NH4 NO2 NO3 Ntot PO4 Porg 
0,33 0,012 1,49 2,79 0,8 1,7 
Źródło: PIOŚ Elbląg 
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W porównaniu z innymi punktami na Zalewie Wiślanym 

pomierzone wartości naleŜą do najwyŜszych. Pewnym 
uzupełnieniem charakterystyki hydrochemicznej wód Zatoki 
Elbląskiej mogą być wyniki pomiarów własnych Katedry 
Hydrologii prowadzonych comiesięcznie od lipca 1997 do 
marca 1998 na dwóch punktach brzegowych w Batorowie i 
Nowym Batorowie - tabela 2.1.15. 
 
Tabela 2.1.15. Zawartość związków chemicznych w 
wodach Zatoki Elbląskiej 

Batorowo Nowe Batorowo 
Parametry Jednostki 

Maksimum Minimum Maksimum Minimum 
Chlorki Mg/dm3 Cl 1245 28 1345 29 
Siarczany Mg/dm3 SO4 545 90 550 57 
Przewodność 
właściwa µS/cm 5705 653 6372 662 

Amoniak  mg/dm3 N-
NH4 

0,78 śladowe 1,63 Śladowe 

Azotany mg/dm3 N-
NO3 

5,9 0,15 3,56 Śladowe 

Fosforany mg/dm3 P.-
PO4 

0,9 0,02 0,76 0,05 

Wapń Mval/dm3 
Ca 

5,0 4,0 6,3 4,3 

Magnez Mval/dm3 
Mg 9,4 1,2 10,5 1,2 

Twardość 
ogólna Mval/dm3 14,3 5,5 15,2 5,7 

Sód Mg/dm3 Na 1000 26 1148 28,5 
Potas Mg/dm3 K 41,6 6,4 48,2 6,4 
Wodorowęglany Mval/dm3 

HCO3 
5,3 3,2 4,9 3,1 

PH  8,1 7,0 8,1 7,0 
Twardość 
niewęglanowa 

Mval/dm3 10,7 1,2 11,6 1,4 

MiNrealizacja 
ogólna mg/dm3 3925 449 4383 456 

 
  1) Chlorki (mg/dm3 Cl) - minimum zanotowano w obu 

punktach w marcu, maksimum we wrześniu 
(rys.2.1.14). Średnia wartość w badanym okresie  
wyniosła 565 mg/dm3 dla Nowego Batorowa i 508 
mg/dm3 w Batorowie. 

  2) Siarczany (mg/dm3 SO4) – minimum zanotowano w 
obu punktach w sierpniu, maksimum w grudniu 
(rys.2.1.15). Wartość średnia wyniosła 195 mg/dm3 w 
Nowym Batorowie i 200 mg/dm3 w Batorowie.  

  3) Przewodność właściwa(µS/cm) – minimum w obu 
punktach zanotowano w marcu, maksimum we 
wrześniu (rys. 2.1.16). Średnia wartość z badanego 
okresu wyniosła 3219 µS/cm w Nowym Batorowie i 
2587 µS/cm w Batorowie. 

  4) Amoniak (mg/dm3 N-NH4) – minimum zanotowano w  
punkcie Batorowo w sierpniu i grudniu 1997 r. oraz w 
styczniu, lutym i marcu 1998 r., natomiast maksimum 
w listopadzie. W Nowym Batorowie minimum 
zanotowano we wrześniu 1997 i lutym 1998, a 
maksimum w listopadzie 1997 (rys. 17). Wartość 
średnia w badanym okresie wyniosła 0,272 mg/dm3 w 
Nowym Batorowie i 0,135 mg/dm3 w Batorowie. 

  5) Azotany (mg/dm3 N-NO3 ) – minimum w obu punktach 
zanotowano w lipcu , maksimum zaś w punkcie Nowe 
Batorowo w marcu, a w punkcie Batorowo w lutym 
(rys. 2.1.18). Wartość średnia z badanego okresu 
wyniosła w Nowym Batorowie 1,21 mg/dm3, a w 
Batorowie 2,46 mg/dm3. 

  6) Fosforany (mg/dm3 P.-PO4) – minimum w punkcie 
Batorowo  zanotowano w sierpniu, maksimum zaś w 
lipcu, natomiast w Nowym Batorowie minimum 
zanotowano w marcu, a maksimum we wrześniu (rys. 
2.1.19). Średnia wartość z badanego okresu wyniosła 
0,31 mg/dm3 w Nowym Batorowie i 0,36 mg/dm3 w 
Batorowie. 
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Rys. 2.1.14. Zawartość chlorków w wodach Zatoki 
Elbląskiej 
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Rys. 2.1.15. Zawartość siarczanów w wodach Zatoki 

Elbląskiej 
 
  7) Wapń (mval/dm3 Ca) – w punkcie Batorowo minimum 

zanotowano w sierpniu, maksimum w listopadzie i 
grudniu, natomiast w Nowym Batorowie minimum 
zanotowano w lipcu, a maksimum w listopadzie (rys. 
2.1.20). Średnia wartość z badanego okresu wyniosła  
dla Batorowa 4,6 mval/dm3, a dla Nowego Batorowa 
4,8 mval/dm3. 

  8) Magnez (mval/dm3 Mg) - minimum zanotowano w obu 
punktach w marcu, maksimum we wrześniu (rys. 
2.1.21). Średnia wartość dla badanego okresu 
wyniosła 5,2 mval/dm3 w Nowym Batorowie i 4,4 
mval/dm3 w Batorowie. 

  9) Twardość ogólna (mval/dm3) - minimum zanotowano w 
obu punktach w marcu, maksimum we wrześniu (rys. 
2.1.22). Średnia wartość dla badanego okresu 
wyniosła 10,0 mval/dm3 w Nowym Batorowie i 9,0 
mval/dm3 w Batorowie. 

10) Sód (mg/dm3 Na) - minimum zanotowano w obu 
punktach w marcu, maksimum w lipcu i wrześniu (rys. 
2.1.23). Średnia wartość dla badanego okresu 
wyniosła 522,3 mg/dm3 w Nowym Batorowie i 392,4 
mg/dm3 w Batorowie.  

11) Potas (mg/dm3 K) - minimum zanotowano w obu 
punktach w marcu, maksimum we wrześniu (rys. 
2.1.24). Średnia wartość dla badanego okresu 
wyniosła 24,1 mg/dm3 w Nowym Batorowie i 19,5 
mg/dm3 w Batorowie. 

12) Wodorowęglany (mval/dm3 HCO3) - minimum w obu 
punktach zanotowano w lutym, maksimum w 
listopadzie (rys. 2.1.25). Średnia wartość dla 
badanego okresu wyniosła 4,0 mval/dm3 w Nowym 
Batorowie i 4,2 mval/dm3 w Batorowie.  
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Rys. 2.1.16. Wielkość przewodności właściwej w wodach 

Zatoki Elbląskiej 
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Ryc. 2.1.17. Zawartość amoniaku w wodach Zatoki 

Elbląskiej 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

09
.0

7.
19

97

27
.0

8.
19

97

24
.0

9.
19

97

30
.1

0.
19

97

27
.1

1.
19

97

04
.1

2.
19

97

22
.0

1.
19

98

18
.0

2.
19

98

26
.0

3.
19

98

Terminy poboru

A
zo

ta
ny

 [m
g/

dm
3 

N
-N

O
3]

Nowe Batorowo 

Batorowo

 
Rys. 2.1.18. Zawartość azotanów w wodach Zatoki 

Elbląskiej 
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Rys. 2.1.19. Zawartość fosforanów w wodach Zatoki 

Elbląskiej 
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Rys. 2.1.20. Zawartość wapnia w wodach Zatoki Elbląskiej 
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Rys. 2.1.21. Zawartość magnezu w wodach Zatoki Elbląskiej 
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Rys. 2.1.22. Wielkość twardości ogólnej w wodach Zatoki 

Elbląskiej 
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Rys. 2.1.23. Zawartość sodu w wodach Zatoki Elbląskiej 
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Rys. 2.1.24. Zawartość potasu w wodach Zatoki Elbląskiej 
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Rys. 2.1.25. Zawartość wodorowęglanów w wodach 

Zatoki Elbląskiej 
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Rys. 2.1.26. Wielkość odczynu pH w wodach Zatoki 

Elbląskiej 
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Rys. 2.1.27. Wielkość twardości niewęglanowej w wodach 

Zatoki Elbląskiej 
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Rys. 2.1.28. Wielkość mineralizacji ogólnej w wodach 

Zatoki Elbląskiej 
 
  13) Odczyn pH - minimum zanotowano w obu punktach 

w lipcu, maksimum w punkcie Batorowo w marcu, a 
w punkcie Nowe Batorowo we wrześniu i marcu (rys. 
2.1.26). Średnia wartość dla badanego okresu 
wyniosła 7,7 w obu punktach. 

  14) Twardość niewęglanowa (mval/dm3) - minimum 
zanotowano w obu punktach w marcu, maksimum 
we wrześniu (rys. 2.1.27). Średnia wartość dla 
badanego okresu wyniosła 6,0 mval/dm3 w Nowym 
Batorowie i 4,8 mval/dm3 w Batorowie. 

  15) Mineralizacja ogólna (mg/dm3) - minimum 
zanotowano w obu punktach w marcu, maksimum 
we wrześniu (rys 2.1.28). Średnia wartość dla 
badanego okresu wyniosła 2208 mg/dm3 w Nowym 
Batorowie i 1774 mg/dm3 w Batorowie. 

 
2.2 ROŚLINNOŚĆ ZATOKI ELBLĄSKIEJ 
 
Rezerwat Przyrody „Zatoka Elbląska” jest unikatowym 

obiektem przyrodniczym, i to nie tylko ze względów 
faunistycznych, zwłaszcza ornitologicznych, ale równieŜ 
limnologicznych i florystycznych. W skład rezerwatu 
wchodzi Zatoka Elbląska, która jest zbiornikiem bardzo 
płytkim, eutroficznym, i pomimo kontaktu z Zalewem 
Wiślanym - w zasadzie słodkowodnym. Latem wody tego 

akwenu przegrzewają się, zimą przemarzają aŜ do dna, 
natomiast w ciągu całego roku, przede wszystkim podczas 
wiosennych i jesiennych sztormów, są wzbogacane w 
słonawe i lepiej natlenione wody z Zalewu Wiślanego. O 
specyfice warunków biotopowych i biocenotycznych w 
rezerwacie decydują równieŜ wody słodkie, które 
wpływają rozbudowanym systemem rowów i kanałów 
melioracyjnych z Ŝyznych terenów rolniczych śuław 
Elbląskich. 

Roślinność rezerwatu tworzą zbiorowiska wodne, 
szuwarowe, łąkowo-pastwiskowe, zaroślowe, leśne i w 
niewielkim stopniu ruderalne; te ostatnie są związane z 
groblami, rowami i kanałami melioracyjnymi, a takŜe z 
drogami i rozproszonymi w pobliŜu zabudowaniami. 
Najbardziej rozpowszechniona jest roślinność wodna i 
szuwarowa, mniej łąkowo-pastwiskowa, zaroślowa i leśna, 
a najmniej ruderalna, którą z tego powodu pominięto w 
opracowaniu rezerwatu (rozdział 2.2.7 Materiały 
kartograficzne i fotograficzne). 
 

2.2.1 Roślinność wodna 
 

Płytka i eutroficzna Zatoka Elbląska jest opanowana 
przez wieloletnie rośliny kłączowe o liściach pływających 
na powierzchni wody, przede wszystkim przez rozległe 
skupiska grąŜela Ŝółtego Nuphar luteum i grzybieni 
białych Nymphaea alba, które w porze kwitnienia, tzn. w 
lipcu, nadają Zatoce wiele uroku. Płaty tych gatunków są 
zwykle jednogatunkowe i rozmieszczone głównie na 
południe od centrum akwenu. Udział powierzchniowy 
innych roślin o liściach pływających jest znikomy. Dotyczy 
to grzybieńczyka wodnego Limnan-themum nymphoides i 
przedostającej się tutaj kanałami melioracyjnymi salwinii 
pływającej Salvinia natans; oba gatunki są w Polsce 
niezwykle rzadko spotykane i podlegają ochronie ścisłej 
(wg Rozp. Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa, z dn. 6 kwietnia 1995 r., Dz. U. 
Nr 41, poz. 214). Ponadto w strefie kontaktowej między 
taflą zbiornika a szuwarem trzcinowymi lub szuwarem 
pałki wąskolistnej trafiają się niewielkie skupiska 
Ŝabiścieku pływającego Hydrocharis morsus-ranae i osoki 
aloesowatej Stratiotes aloides. Z roślin pleustonowych, 
których latem 1997 roku było niewiele, występuje 
spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrrhiza i rzęsa 
drobna Lemna minor. 

Roślinność podwodna jest reprezentowana przez 
wiele rozproszonych skupisk rdestnicy grzebieniastej 
Potamogeton pectinatus, rogatka sztywnego 
Ceratophyllum demersum, rdestnicy połyskującej 
Potamogeton lucens, moczarki kanadyjskiej Elodea 
canadensis i rdestnicy przeszytej Potamogeton 
perfoliatus. Taki sposób rozmieszczenia populacji 
powoduje, Ŝe przy duŜej powierzchni Zatoki, ogólna 
biomasa roślin w obrębie otwartych wód akwenu jest dość 
znaczna. Wszystkie wymienione gatunki roślin nawodnych 
i podwodnych występuje równieŜ w kanałach, i to na ogół 
z większą obfitością niŜ w Zatoce. 

Przy duŜym rozproszeniu skupisk roślin zanurzonych, 
stopień pokrycia dna Zatoki jest niewielki, a zarazem 
typowy dla płytkich zbiorników eutroficznych z silnie 
zaznaczonymi procesami rozkładu materii organicznej w 
półpłynnych, odtlenionych i mało stabilnych osadach. 
Optymalne warunki rozwoju mają przede wszystkim 
rośliny o liściach pływających na powierzchni wody oraz o 
pędach wynurzonych. Rośliny z obu tych grup pobierają 
tlen wprost z atmosfery i są dobrze zakotwiczone w dnie 
za pomocą trwałych kłączy. NaleŜą tu nymfeidy i helofity; 
te ostatnie są reprezentowane przez gatunki szuwarowe i 
oczeretowe. 
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2.2.2 Szuwary 
Roślinność szuwarowa jest w rezerwacie bardzo 

rozpowszechniona. Reprezentują ją następujące rodzaje 
szuwarów: 
  - trzcinowy Phragmitetum communis,  
  - wąskopałkowy Typhetum angustifoliae, 
  - manny mielec Glycerietum maximae, 
  - mozgi trzcinowatej Phalaridetum arundinaceae, 
  - oczeretowy Scirpetum lacustris. 

Szuwar trzcinowy Phragmitetum communis występuje 
wzdłuŜ całej długości linii brzegowej Zatoki Elbląskiej oraz 
na obszarze Złotej Wyspy, czyli w części rezerwatu 
graniczącej bezpośrednio z wodami Zalewu Wiślanego 
(por. załączona dokumentacja kartograficzna i 
fotograficzna). W kaŜdym z tych miejsc trzcina jest bardzo 
okazała, dorodna, obficie kwitnie i owocuje, chociaŜ 
podobnie jak w innych częściach zasięgu, rozmnaŜa się 
głównie za pomocą rozłogów. Stopień zróŜnicowania 
biocenoz w rezerwacie zaleŜy w duŜym stopniu od 
struktury i organizacji przestrzennej szuwarów 
trzcinowych. 

Szuwar trzcinowy jest zbiorowiskiem typu 
agregacyjnego o charakterystycznej strukturze i 
organizacji przestrzennej. W głębi rozległych łanów jest on 
utworzony w zasadzie tylko przez pędy trzciny, natomiast 
na obrzeŜach, zwłaszcza od strony lądu, jest 
wielogatunkowy i florystycznie bardzo bogaty. Najczęściej 
spotykanymi gatunkami roślin, oprócz trzciny, są: 
Ŝywokost lekarski Symphytum officinale, kielisznik 
zaroślowy Calystegia sepium, sadziec konopiasty 
Eupatorium cannabinum, mozga trzcinowata Phalaris 
arundinacea, ostroŜeń błotny Cirsium palustre, rzadziej 
krwawnica pospilita Lythrum salicaria, knieć błotna Caltha 
palustris, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum, 
karbieniec pospolity Lycopus europaeus, dzięgiel leśny 
Angelica silvestris, marek szerokolistny Sium latifolium, 
łączeń baldaszkowaty Butomus umbellatus, strzałka 
wodna Sagittaria sagittifolia, tarczyca pospolita Scutellaria 
galerieulata i jeŜogłówka gałęzista Sparganium ramosum. 

Skład florystyczny szuwarów jest przestrzennie 
zmienny i zaleŜny od wielu czynników, m. in. od rodzaju 
podłoŜa, stopnia jego uwodnienia, a takŜe od czasu i 
częstotliwości zatapiania, przede wszystkim jednak od 
zbiorowiska roślinnego, z którym graniczy. Przesuwając 
się od skraju szuwaru trzcinowego w stronę lądu, jest nim 
najpierw szuwar manny mielec, który występuje w 
miejscach często i obficie zalewanych wodą, a następnie 
zarośla wierzbowe (rzadziej olchowe) lub okresowo 
spasane zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe. W ten sposób 
na skraju szuwaru, zaleŜnie od mikrotopografii terenu oraz 
form jego uŜytkowania, powstaje mozaika wielu 
zbiorowisk roślinnych, tworzących ekoton między 
roślinnością szuwarową a docelowo leśną, którą w tym 
przypadku na znacznych odcinkach linii brzegowej jest ols 
porzeczkowy Ribo nigri-Alnetum. Od strony tafli wody, 
szuwar trzcinowy zwykle graniczy z jednogatunkowymi 
agregacjami pałki wąskolistnej lub skupiskami oczeretu 
jeziornego Schoenoplectus lacustris. Szuwary trzcinowe 
wzdłuŜ Zatoki Elbląskiej są koszone. 

Oprócz gatunków pospolicie spotykanych w niemal 
kaŜdym dobrze wykształconym szuwarze na terenie 
Polski północnej, trafiają się równieŜ rośliny bardzo rzadko 
spotykane, np. arcydzięgiel nadbrzeŜny Archangelica 
litoralis, mlecz błotny Sonchus paluster, starzec bagienny 
Senecio paludosus i wyŜpin jagodowy Cucubalus baccifer.  

Szuwar manny mielec Glycerietum maximae jest 
zbiorowiskiem niemal jednogatunkowym, którego skład 
florystyczny jest w duŜej mierze zaleŜy od mikrotopografii 
terenu i ruchliwości wody na powierzchni gleby. W miejsca 

podsuszone często wkracza trzcina, gatunki łąkowe, 
ziołoroślowe lub zaroślowe.  

Szuwar mozgi trzcinowatej Phalaridetum 
arundinaceae jest zbiorowiskiem wysokich traw, głównie 
mozgi trzcinowatej z domieszką trzciny, manny mielec 
Glyceria maxima, kostrzewy łąkowej Festuca pratensis i 
śmiałka darniowego Deschampsia caespitosa. 
Zbiorowisko to, podobnie jak szuwar manny mielec, 
wykształca się w miejscach o duŜych wahaniach poziomu 
wody i w przeciwieństwie do szuwaru trzcinowego, dobrze 
znosi okresowe zatapianie. Z tego powodu szuwary 
manny i mozgi często ze sobą graniczą, z tąjednak 
róŜnicą, Ŝe ten drugi zajmuje gleby mniej uwodnione. 

Szuwar wąskopałkowy Typhetum angustifoliae składa 
się przewaŜnie tylko z pałki wąskolistnej, której rzadko 
towarzyszy rdestnica grzebieniasta i rogatek sztywny, 
natomiast w lukach skupisk trafia się grąŜel Ŝółty i 
grzybienie białe. W rezerwacie szuwar wąskopałkowy 
występuje bardzo często, tworząc długie i zwykle wąskie 
łany graniczące z jednej strony z szuwarem trzcinowym, z 
drugiej zaś z otwartą tonią wody lub z płatami grąŜela i 
grzybieni.  

Szuwar oczeretowy Scirpetum lacustris jest wysokim i 
luźnym zbiorowiskiem utworzonym w zasadzie tylko z 
oczeretu jeziornego Schoenoplectus lacustris, którego 
liczne skupiska w postaci dość regularnych kęp są 
rozmieszczone w wielu miejscach Zatoki, zwłaszcza na 
południe od jej centralnej części. Szuwar ten zajmuje 
siedliska płytkie, przestrzennie azonalne i silnie zaburzane 
przez fale. Pozostałe szuwary, tzn. trzcinowy, mannowy i 
mozgowy tworzą układy o charakterze zonacyjnym 
(strefowym). WzdłuŜ Zatoki Elbląskiej sekwencja 
przestrzenna szuwarów wzdłuŜ gradientu wzrastającego 
uwodnienia siedlisk jest następująca: szuwar mozgowy - 
mannowy - trzcinowy - wąskopałkowy. 
 
2.2.3 Roślinność łąkowo-pastwiskowa 

W miejscach najrzadziej zatapianych, przewaŜnie na 
siedliskach pierwotnie zajmowanych przez szuwar 
mozgowy, wykształciły się zbiorowiska roślinne 
fizjonomicznie i florystycznie najbardziej zbliŜone do 
łąkowo-pastwiskowych. Największe fragmenty tych 
zbiorowisk występują wzdłuŜ Złotej Wyspy od strony 
Zatoki, a takŜe przy południowo-zachodnim brzegu Zatoki 
na wysokości zabudowań wsi Nowakowo. W 
zbiorowiskach łąkowo-pastwiskowych rosną takie rośliny, 
jak np.: koniczyna biała Trifolium repens, koniczyna 
łąkowa T. pratense, jaskier ostry Ranunculus acer, jaskier 
rozłogowy R. repens, sit Gerarda Juncus gerardi, sit 
członowaty J. articulatus, stokrotka pospolita Bellis 
perennis, Ŝycica trwała Lolium perenne, babka średnia 
Plantago media, kostrzewa łąkowa Festuca pratensis, 
wiechlina łąkowa Poa pratensis, zagorzałek późny 
Odontites ruhra, ostroŜeń polny Cirsium arvense i inne.  

Zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe zajmują siedliska 
relatywnie do innych wzdłuŜ Zatoki najsuchsze i 
najczęściej spasane. Geneza tych zbiorowisk jest 
prawdopodobnie antropogeniczna. W myśl tego załoŜenia, 
powstały one w wyniku długotrwałego i wybiórczego 
eleminowania roślin szuwarowych, głównie szuwaru 
mozgowego, przez pasące się bydło. 

Płaty zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych są 
powierzchniowo niewielkie i wkomponowane w 
przestrzenny układ róŜnych szuwarów. Zarówno na Złotej 
Wyspie, jak równieŜ w pobliŜu Nowakowa, płaty 
sygnowane na planie roślinności rezerwatu jako łąkowo-
pastwiskowe, są w rzeczywistości mozaiką zbiorowisk 
łąkowo-pastwiskowo, szuwaru mozgowego i szuwaru 
mannowego. Pierwsze z wymienionych zbiorowisk 
zajmuje siedliska najwyŜej połoŜone i jest najczęściej 
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zgryzane przez bydło, drugie leŜy nieco niŜej, jest 
utworzone przez wysokie i twarde trawy, których bydło nie 
zgryza, natomiast trzecie (szuwar mannowy), jest 
usytuowane w podtopionych zagłębieniach i składa się 
głównie z manny mielec, którą bydło zgryza tylko 
wierzchołkowo. Prawdopodobnie w ten sposób powstał 
kompleks przestrzenny zbiorowisk roślinnych, które 
fizjonomicznie, a po części równieŜ - florystycznie, są 
najbardziej podobne do pastwisk z licznymi wyleŜyskami 
wysokich traw, będących resztkami naturalnych szuwarów 
mozgowych i mannowych. MoŜna zatem załoŜyć, Ŝe 
zaprzestanie spasania na Złotej Wyspie lub w pobliŜu 
Nowakowa doprowadzi do wyeliminowania gatunków 
łąkowo-pastwiskowych i rozwoju w tych miejscach 
szuwarów mozgowych. 

Rozstrzygnięcie tej kwestii wymagałoby odrębnych 
badań fitoekologicznych, głównie wieloletnich obserwacji 
na stałych poletkach badawczych. 

Ponadto wzdłuŜ zachodniego brzegu Zatoki na 
wysokości zabudowań osady Jagodno, poza rezerwatem, 
występuje antropogeniczna murawa utworzona z 
wysokich trwa i innych bylin. Rosną tu m.in.: wrotycz 
pospolity Tanacetum vulgare, krwawnik pospolity Achillea 
millefolium, sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum, 
nawłoć późna Solidago serotina, nostrzyk biały Melilotus 
albus, marchew zwyczajna Daucus carota, tymotka 
łąkowa Phleum pratense, babka wąskolistna Plantago 
lanceolata i dziewanna pospolita Verbascum nigrum. 
 
2.2.4 Zarośla 

Tę kategorię zbiorowisk tworzą przede wszystkim 
łozowiska, które są utworzone z kilku gatunków 
uprawianych wierzb wzdłuŜ południowo-wschodniego 
brzegu. NaleŜą tu równieŜ naturalne zarośla wierzbowe 
oraz olchowe, zwłaszcza przy brzegu południowo-
wschodnim i wschodnim. Są to stadia sukcesyjne 
roślinności, prowadzące od szuwarów trzcinowych do 
olsu. 

Poszczególne płaty zarośli wierzbowych róŜnią się 
nieco składem florystycznym, co jest związane m.in. z 
mikrotopografią terenu oraz stanem zaawansowania 
sukcesji, tym niemniej zwykle występują tu takie gatunki 
wierzb, jak: wierzba szara Salix cinerea, krucha S. fragilis, 
uszata S. aurita, pięciopręcikowa S. pentandra, purpurowa 
S. purpurea, wiciowa S. viminalis. 

Dwa ostatnie gatunki wierzb, zwłaszcza wierzba 
wiciowa, tworzą łozowiska i są uprawiane w południowo-
wschodniej części rezerwatu. Ponadto w zaroślach 
wierzbowych lub rzadziej - olchowych, występują typowe 
gatunki szuwarowe, olsowe i ziołoroślowe, np.: trzcina, 
manna mielec, mozga trzcinowata, kosaciec Ŝółty Iris 
pseudoacorus, porzeczka czarna Ribes nigrum, knieć 
błotna Calha palustris, wierzbownica kosmata Epilobium 
hirsutum, Ŝywokost lekarski Symphytum officinale, 
kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, sadziec 
konopiasty Eupatorium cannabinum, krwawnica pospolita 
Lythrum salicaria, tarczyca pospolita Scutellaria 
galerieulata, ostroŜeń błotny Cirsium palustre, rzadziej 
wiązówka błotna Filipendula ulmaria, pokrzywa zwyczajna 
Urtica dioica i inne. 

W strefie kontaktowej między szuwarami trzcinowymi 
a zaroślami olchowymi lub wierzbowymi tworzą się 
miejscami, np. w pobliŜu Jagodna, zbiorowiska 
ziołoroślowe z takimi gatunkami, jak: mlecz błotny 
Sonchus paluster, starzec bagienny Senecio paludosus, 
chmiel zwyczajny Humulus lupulus, kozłek lekarski 
Valeriana officinalis, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, 
wiązówka błotna Filipendula ulmaria, sadziec konopiasty 
Eupatorium cannabinum, róŜne gatunki jeŜyn Rubus sp. 
div. 

 
2.2.5 Lasy 

Jedynym zbiorowiskiem leśnym w rezerwacie jest ols Ribo 
nigri-Alnetum, który ciągnie się wzdłuŜ wschodniego brzegu 
Zatoki między groblą a szosą z Elbląga do Tolkmicka. Znaczna 
część olsu leŜy poza granicami rezerwatu. 

Ols jest wysokopiennym lasem, utworzonym niemal 
wyłącznie przez olszę czarną Alnus glutinosa z domieszką kaliny 
koralowej Viburnum opulus i wierzb, głównie wierzby szarej Salix 
cinerea, kruchej S. fragilis i uszatej S. aurita. Olsy wzdłuŜ Zatoki 
Elbląskiej róŜnią się od występujących na obszarach 
śródlądowych. Są one o przede wszystkim częściej zatapiane 
wodą i mają bujniej wykształcone szuwary, głównie trzcinowy i 
mannowy z Glyceria aquatica. Bardzo częstym gatunkiem jest 
równieŜ kosaciec Ŝółty Iris pseudoacorus, a w związku z 
zalewaniem wodą lekko zasoloną trafia się takŜe arcydzięgiel 
nadbrzeŜny Archangelica litoralis. Ponadto w zbiorowisku tym 
występują: turzyca ciborowata Carex pseudocyperus, skrzyp 
bagienny Equisetum limosum, szczaw lancetowaty Rumex 
hydrolapathum, psianka słodkogórz Solanum dulcamara, 
kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, porzeczka czarna Ribes 
nigrum, chmiel zwyczajny Humulus lupulus, kruszyna pospolita 
Frangula alnus, pałka szerokolistna Typha latifolia, przytulia 
czepna Galium aparine, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, 
niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, kozłek lekarski 
Valeriana officinalis tojeść pospolita Lysimachia vulgaris i inne. 
 
2.2.6. Rośliny chronione 

W rezerwacie występują następujące gatunki roślin 
podlegających ochronie ścisłej i częściowej* (wg Rozp. Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, z dn. 6 
kwietnia 1995 r., Dz. U. Nr 41, poz. 214): 
  1) grąŜel Ŝółty Nuphar lute um, 
  2) grzybienie białe Nymphaea alba, 
  3) grzybieńczyk wodny Limnanthemum nymphoides, 
  4) salwinia pływająca Salvinia natans, 
  5) kalina koralowa Viburnum opulus*, 
  6) kruszyna pospolita Frangula alnus*, 
  7) porzeczka czarna Ribes nigrum*. 
 

2.3. FAUNA REZERWATU 
  
W rozdziale najwięcej miejsca poświecono faunie ryb i ptaków, 
grupom których stopień zbadania jest najlepszy. TakŜe względy 
merytoryczne - wodny i ornitologiczny charakter rezerwatu, 
uzasadniają bardziej szczegółowe ich omówienie. W 
opracowaniu całkowicie pominięto bezkręgowce, gdyŜ ich 
występowanie w rezerwacie nie było dotąd przedmiotem badań. 
Istniejące publikacje na ten temat odnoszą się do całej polskiej 
części Zalewu Wiślanego, a punkty poboru prób znajdowały się 
poza Zatoką Elbląską (Cywińska i RóŜańska 1978; Adamkiewicz-
Chojnacka 1978). Pewne informacje na temat bentofauny moŜna 
znaleźć równieŜ w pracach omawiających pokarm kaczek na 
Zalewie Wiślanym (Czechowski 1992, Rosinke 1995). 
 

2.3.1.Ryby 
 
2.3.1.1. Charakterystyka ichtiofauny Zatoki Elbląskiej 

Charakterystykę fauny ryb1 Zatoki Elbląskiej oparto na 
wynikach badań z ostatnich lat zawartych w 
opracowaniach: Stanek et al. (1995), Borowski et al. 
(1996, 1997), Borowski i Dąbrowski (1998). Badaniami 
tymi objęto całą polską część Zalewu Wiślanego, a dla 
lepszego przedstawienia przestrzennego zróŜnicowania 
ekologicznego podzielono ją na cztery rejony (Rys. 2.3.1), 
z których południowy obejmuje m.in. Zatokę Elbląską. 

                                                 
1 W cytowanych opracowaniach oprócz informacji o faunie ryb 
zamieszczone są równieŜ wyniki dotyczące występowania 
przedstawiciela gromady krągłoustych Cyclostomata - minoga 
rzecznego Lampetra fluviatilis. Mimo, Ŝe z systematycznego 
punktu widzenia nie jest on rybą, w niniejszym rozdziale został on 
równieŜ uwzględniony i dla uproszczenia ta taksonomiczna 
niekonsekwencja nie będzie juŜ dalej  w tekscie podkreślana.  
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Wyniki z tego rejonu najlepiej z dostępnych charakteryzują 
faunę ryb rezerwatu, choć trzeba pamiętać, Ŝe stanowi on 
tylko południową część tego akwenu. Połowy dokonywane 
w jego centralnej i zewnętrznej (północnej) części 
prawdopodobnie nie są w pełni reprezentatywne dla 
wewnętrznej - najpłytszej i najsilniej zeutrofizowanej.  

Rysunek 2.3.1. Schemat podziału polskiej części 
Zalewu Wiślanego na rejony do badań ichtiologicznych (z: 
Borowski i Dąbrowski 1998) 

Badania prowadzono w 1995 i 1996 roku od maja do 
września, w 1997 - od kwietnia do września, a w 1998 r. 
od kwietnia do października. Co miesiąc dokonywano 
dwukrotnie połowów kontrolnych w kaŜdym z rejonów. 
Stosowano Ŝaki, których kutle wykonane były z sieci o oku 
16 mm. UŜycie sprzętu połowowego o małym oczku 
pozwoliło na uzyskanie w połowach reprezentacji nawet 
stosunkowo drobnych gatunków oraz niskich klas 
wiekowych ryb uŜytkowych. Dzięki temu moŜna 
scharakteryzować  ichtiofaunę znacznie pełniej niŜ w 
oparciu o oficjalne wyniki połowów przemysłowych, w 
których nie uwzględnia się tzw. przyłowu. 
 Ze względu na zmiany liczby Ŝaków i czasu ich 
ekspozycji, występujące zarówno pomiędzy sezonami jak i 
w ich obrębie, bezpośrednie porównania ilościowych 
wyników (liczby złapanych ryb z poszczególnych 
gatunków) z róŜnych miejsc, miesięcy i lat są utrudnione. 
Aby scharakteryzować ichtiofaunę. posłuŜono się więc 
danymi w postaci udziału osobników poszczególnych 
gatunków w połowach (Tab. 2.3.1). 
 
Tabela 2.3.1. Udział (w %) poszczególnych gatunków w  
połowach badawczych na Zatoce Elbląskiej 

Lp. Gatunek 1995 1996 1997 1998 
1 Boleń Aspius aspius - * * - 
2 Certa Vimba vimba - - - * 
3 Ciernik Gasterosteus aculeatus 0,1 * 0,6 * 
4 Ciosa Pelecus cultratus 0,1 * 0,1 - 
5 Jazgarz Gymnocephalus cernua 10,6 17,3 17,0 14,9 
6 Jaź Leuciscus idus - - - * 
7 Karaś Carassius carassius 0,5 0,3 0,1 0,7 
8 Karp Cyprinus carpio * - 0,3 * 
9 Kiełb Gobio gobio * * * * 

10 Krąp Blicca bjoerkna - 2,4 5,1 7,8 
11 Leszcz Abramis brama 36,0 38,2 24,8 27,6 
12 Lin Tinca tinca 0,2 0,1 0,5 0,3 
13 Minog Lampetra fluviatilis 0,3 - - - 
14 Okoń Perca fluviatilis 19,8 21,8 18,0 21,7 
15 Płoć Rutilus rutilus 31,1 16,9 31,0 22,7 
16 RóŜanka Rhodeus sericeus amarus - - - * 
17 Sandacz Stizostedion lucioperca 0,7 0,3 0,7 1,9 
18 Stornia Platichtys flesus - * * * 
19 Stynka Osmerus esperlanus * * * 0,5 
20 Szczupak Esox lucius 0,1 * 0,1 0,3 
21 Śledź Clupea harengus membras * * - - 
22 Ukleja Alburnus alburnus - 0,2 0,2 0,1 
23 Węgorz Anquilla anquilla 0,3 0,4 0,3 0,7 
24 Wzdręga Scardinus erythrophthalamus * 2,1 1,2 0,6 
 Ogółem liczba schwytanych ryb 5159 21625 19378 18505 

* gatunek stwierdzony w połowach badawczych, lecz jego udział 
nie osiągnął 0,1% 
 
 MoŜna zauwaŜyć, Ŝe ichtiofauna Zatoki Elbląskiej 
zdominowana jest przez 4 gatunki: jazgarza, leszcza, 
okonia i płoć, które łącznie stanowią w kolejnych latach 
97,5  94,2  90,8 86,9% wszystkich schwytanych ryb. Jeśli 
do tego dodać jeszcze krąpia, gatunek wyraźnie mniej 
liczny, ale w latach 1996-98 równieŜ liczący się, to 
wartości te wyniosą odpowiednio: 97,5, 96,6, 95,9, 94,7%. 
Fauna ryb Zatoki Elbląskiej ma dość ustabilizowaną 
strukturę dominacji i odznacza się stosunkowo małą 

róŜnorodnością. Zdecydowanie dominują gatunki 
słodkowodne, a wśród nich przedstawiciele rodziny 
karpiowatych (Cyprinidae). Stanowiły one w latach 1995-
98 odpowiednio: 67,9; 60,2; 63,3 i 59,8% złapanych ryb. 
Drugą liczącą się grupą systematyczną są okoniowate 
(Percidae). Trzy naleŜące do niej gatunki: okoń, jazgarz i 
sandacz stanowiły łącznie w kolejnych latach 31,1; 39,4; 
35,7 i 38,5%. Wysoki udział ryb karpiowatych jest jednym 
z przejawów silnej eutrofizacji zbiornika (Kajak 1978, 
Lampert i Sommer 1996).  
 Spośród  stwierdzonych w Zatoce Elbląskiej gatunków 
ryb, znaczenie gospodarcze mogą mieć tylko karaś, krąp, 
leszcz lin i płoć (karpiowate), okoń i sandacz (okoniowate) 
oraz węgorz. Pozostałe gatunki albo nie są zaliczane do 
uŜytkowych, albo występują tak nielicznie, Ŝe ich 
znaczenie moŜna praktycznie pominąć. 
 
2.3.1.2. Sezonowa zmienność ichtiofauny Zatoki Elbląskiej 
 Zalew Wiślany jest zbiornikiem o bardzo zmiennych 
warunkach środowiskowych, takich np. jak poziom wody, 
jej zasolenie, temperatura, zawartość tlenu i biogenów. 
Zmienność ta moŜe być rozpatrywana w czasie i w 
przestrzeni i w obu tych aspektach amplituda zmian jest 
znaczna (RóŜańska i Więcławski 1978) . Najistotniejszą 
przyczyną tego zjawiska jest fakt, Ŝe Zalew jest 
zbiornikiem przepływowym, połączonym z Zatoką 
Gdańską i zasilanym licznymi ciekami o zróŜnicowanym 
charakterze. Zmiany poziomu wody szczególnie mocno 
odbijają się w najpłytszych częściach Zalewu, takich jak 
Zatoka Elbląska. Podczas bardzo niskich stanów wody, 
zdarzających się nawet kilka razy do roku, wewnętrzna jej 
część (około 20-30 % powierzchni) jest praktycznie rzecz 
biorąc pozbawiona wody. Z kolei podczas wlewów wody 
morskiej do Zalewu, zasolenie w wielu jego partiach 
podwaja się. Prawdopodobieństwo wlewów morskich i 
cofek zmienia się z pewną sezonową regularnością, 
jednak same wlewy są nieprzewidywalne i nieregularne. 
Tak drastyczne zmiany środowiska są zwykle 
krótkotrwałe, jednak łatwo sobie wyobrazić, Ŝe muszą 
wywierać duŜy wpływ organizmy wodne. Te 
nieprzewidywalne zakłócenia stanu środowiska i ich 
biologiczne skutki nakładają się na zjawiska bardziej 
regularne, takie jak cykle Ŝyciowe ryb, ich wędrówki, 
okresy rozrodu i związane z tym zmiany demograficzne 
populacji. Biorąc to wszystko pod uwagę, moŜna 
oczekiwać, Ŝe zmiany składu i liczebności ichtiofauny 
będą duŜe i nieregularne. Posiadane dane nie pozwalają 
na analizę bezwzględnej liczebności, a trzeba pamiętać, 
Ŝe względne, procentowe wskaźniki mogą być bardzo 
mylące, gdyŜ wzrost liczebności jednego gatunku 
automatycznie powoduje spadek udziału pozostałych, 
choć ich liczebność nie zmienia się. 
 Na Rysunku 2.3.2. przedstawiono zmiany udziału 
najliczniejszych, dominujących w Zatoce Elbląskiej 
gatunków ryb. Wydaje się, Ŝe mimo wszystkich 
przedstawionych wcześniej zastrzeŜeń, moŜna się tu 
dopatrzyć pewnych powtarzalnych zjawisk: 
  - duŜy udział okonia w kwietniu i spadek jego frekwencji 

w późniejszych miesiącach, 
  - większy udział leszcza i krąpia w odłowach letnich niŜ 

w wiosennych i jesiennych. 
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2.3.1.3. Ichtiofauna Zatoki Elbląskiej na tle innych części 
Zalewu Wiślanego 
 Zatoka Elbląska jest najpłytszą i najsilniej zeutrofizowaną 
częścią Zalewu. Te cechy, jak równieŜ połoŜenie z dala od 
Cieśniny Pilawskiej wywierają wpływ na faunę ryb. Jest ona 
stosunkowo uboga w gatunki i zbliŜona pod tym względem 
do zachodniej części Zalewu (Tab. 2.3.2.). 
 
Tabela 2.3.2. Liczba gatunków ryb stwierdzonych podczas 
połowów badawczych w poszczególnych częściach 
Zalewu Wiślanego 

Rejon 1995 1996 1997 1998 Razem ‘95-98 
Południowy 17 19 19 23 24 
Zachodni 19 16 19 25 27 
Środkowy 20 20 27 27 31 
Wschodni 20 22 24 28 33 
Ogółem 28 27 28 34 35 

 
 Ichtiofauna części środkowej, a zwłaszcza wschodniej, 
odznacza się większym bogactwem gatunków. Pojawiają się 
tu gatunki morskie takie jak śledź, stornia, skarp, kur diabeł 
czy tasza. W  części wschodniej  niektóre z nich osiągają 
znaczne liczebności i biomasę np. śledź, przekraczający w 
niektórych latach aŜ  50% wszystkich złapanych tam ryb, czy 
stornia (do 19%). Istotny teŜ jest udział innych ryb 
wędrownych i dwuśrodowiskowych: ciosy (do ok. 5%), stynki 
(5%), węgorza (3,4%) i sandacza (do 25%).  Część z tych 
gatunków ma duŜą wartość uŜytkową i jest chętnie poławiana 
przez rybaków. Warto zwrócić uwagę, Ŝe ryby te albo w 
ogóle nie pojawiają się w Zatoce Elbląskiej, albo stanowią w 
jej faunie nieistotny margines. Ten fakt moŜe tłumaczyć 
mniejsze niŜ w innych częściach Zalewu zróŜnicowanie 
ichtiofauny w róŜnych latach i porach roku.  
 Charakterystykę składu ichtiofauny innych niŜ Zatoka 
Elbląska części Zalewu Wiślanego ograniczono do 
przedstawienia dominantów (Tabele 2.3.3-5). Do tej 
kategorii, której dolną granicę ustalono arbitralnie, 
zaliczono gatunki osiągające w kolejnych latach badań 
udział przekraczający 2%. Nie przedstawiono osobnej 
takiej tabeli dla obejmującego Zatokę Elbląską rejonu 
południowego, poniewaŜ pełniejsze dane na jego temat 
zamieszczone zostały w Tabeli 2.3.1. 
 
Tabela 2.3.3 . Gatunki dominujące w rejonie zachodnim 

gatunek 1995 1996 1997 1998 
płoć 33,9 20,8 17,2 18,4 
leszcz 23,6 21,5 20,7 19,0 
okoń 19,0 21,9 15,9 24,6 
jazgarz 12,0 15,4 29,7 18,3 
sandacz 5,8 3,6 4,6 14,7 
krąp 2,0 9,1 2,5  
stynka   4,5  
ciosa  3,5   

 
Tabela 2.3.4. Gatunki dominujące w rejonie środkowym 

gatunek 1995 1996 1997 1998 
jazgarz 41,6 60,3 50,3 15,3 
płoć 16,1 6,1 9,0 10,2 
leszcz 14,3 7,4 12,2 39,1 
sandacz 14,0 6,8 10,7 22,8 
okoń 6,8 16,0 8,2 6,2 
ciosa   3,6 2,2 

 
Tabela 2.3.5. Gatunki dominujące w rejonie wschodnim 

gatunek 1995 1996 1997 1998 
jazgarz 22,2 18,8 21,5 28,9 
leszcz 20,6 3,0 7,5 16,2 
płoć 18,8 3,2 7,4 6,5 
sandacz 10,5 4,8 23,7 25 
stornia 9,1  19,0 2,3 
okoń 5,5 7,1 6,1 9,1 
ciosa 5,3 2,0 4,6  
węgorz 3,4 2,7 2,2 2,7 
stynka    4,9 
śledź 2,4 57,3 6,6  

 
W Zatoce Elbląskiej  w poszczególnych latach tylko 4-6 

gatunków miało udział przekraczający 2%, w części 
wschodniej takich gatunków jest co roku 8-9, w części 
środkowej 5-6, a w zachodniej 5-7. Zatoka Elbląska wyróŜnia 
się stosunkowo niskim udziałem jazgarza. W środkowej 
części Zalewu osiąga on w niektórych latach nawet 60%. 

Inną cechą charakteryzującą faunę  rejonu 
południowego i Zatoki Elbląskiej  jest przewaga ryb 
karpiowatych. Podobne, choć bardziej zmienne w czasie 
proporcje stwierdzono w rejonie zachodnim. W 
pozostałych dwóch rejonach udział karpiowatych i 
okoniowatych jest zbliŜony lub przewaŜają okoniowate.  
Względne podobieństwo fauny ryb rejonów południowego 
i zachodniego związane jest z ich ekologiczną bliskością. 
W obu tych częściach Zalewu zasolenie jest niskie a 
roślinność stosunkowo dobrze rozwinięta. PoniewaŜ rejon 
zachodni jest wyróŜniony całkiem arbitralnie i nie ma 
Ŝadnych naturalnych granic oddzielających go od części 
centralnej, to jej wpływ jest silniejszy. Rejon południowy 
takŜe ma sztuczną granicę (północną), ale sama Zatoka 
Elbląska jest w większym stopniu wyodrębniona 
 Ogólnie wydaje się, Ŝe względna stałość składu i 
struktury dominacji wyróŜnia ichtiofaunę Zatoki Elbląskiej 
na tle pozostałych części Zalewu. WiąŜe się to 
prawdopodobnie z faktem, Ŝe prawie nie docierają tu 
gatunki wędrowne, morskie i dwuśrodowiskowe. W 
pozostałych sektorach pojawianie się tych ryb zmienia z 
roku na rok proporcje i kolejność gatunków na liście 
dominantów. Jest do pewnego stopnia zaskakujące, Ŝe 
ichtiofauna Zatoki Elbląskiej utrzymuje tyle odrębnych i w 
miarę stałych cech. Dzieje się tak wbrew istniejącemu 
szerokiemu połączeniu z resztą zalewu i podleganiu tym 
samym czynnikom fizycznym, powodującym wielokrotną 
wymianę wód. 
 
2.3.1.4. ZagroŜenia i zalecenia ochronne. 
 Część niebezpieczeństw zagraŜających rybom w 
Zatoce Elbląskiej jest taka sama jak na całym Zalewie 
Wiślanym: zanieczyszczenia wody, zimowa przyducha, 
groźba zatrucia, np. trójbutylocyną uŜywaną do 
impregnacji i konserwacji Ŝaków. Niektóre zagroŜenia są 
w wodach Zatoki silniejsze w związku z jej płytkością, 
silną etrofizacją i połoŜeniem w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki Elbląg stanowiącej potencjalne źródło skaŜenia. To 
sąsiedztwo moŜe stawać się coraz groźniejsze, jeśli 
rozwój portowej funkcji Elbląga wywoła wzrost 
intensywności ruchu duŜych jednostek pływających. Dla 
tak płytkich i eutroficznych akwenów zagroŜenia zatrucia 
lub deficytu tlenowego mogą wynikać z uruchomienia 
pokładów mułu np. podczas refulacji związanej z 
utrzymaniem i pogłębianiem toru wodnego. W związku z 
tym wszystkie prace tego typu powinny być poprzedzone 
oceną oddziaływania na środowisko i uzaleŜnione od jej 
wyniku. 
 W naleŜącej do rezerwatu części Zatoki intensywność 
rybołówstwa jest stosunkowo niewielka  (Borowski i 
Dąbrowski 1998) i lokalne niebezpieczeństwo 
przełowienia i zakłócenia struktury gatunkowej ichtiofauny 
i demograficznych wskaźników populacji jest mniejsze niŜ 
w innych częściach zalewu. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe 
Zalew jest jednym zbiornikiem i trudno mówić o 
odrębności populacji ryb w róŜnych jego częściach. Przy 
duŜej intensywności połowów gospodarczych na Zalewie, 
to nie masa złowionych ryb uŜytkowych świadczy o 
prawdziwym wpływie rybołówstwa na ichtiofaunę. Ocenia 
się, Ŝe masa tzw. przyłowu, czyli złowionych ryb z 
gatunków nieuŜytkowych i niskich klas wieku gatunków 
uŜytkowych, niemal siedmiokrotnie przewyŜsza  masę ryb 
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wykorzystywanych (Borowski i Dąbrowski 1998). Jeśli 
wziąć pod uwagę nie masę, a liczbę osobników, te 
dysproporcje będą jeszcze bardziej drastyczne. W 
przypadku niektórych cennych gatunków udział osobników 
niewymiarowych znacznie przekracza 90% (np. sandacz - 
99%, okoń - 97%, płoć - 97%; op.cit.). Wiele z tych ryb jest 
martwych lub osłabionych na tyle, Ŝe nawet po 
wypuszczeniu z Ŝaka do wody natychmiast padają ofiarą 
mew towarzyszącym łodziom rybackim. W świetle tych 
danych moŜna postawić pytanie, czy rybołówstwo na 
Zalewie zasługuje na miano gospodarki rybackiej, czy 
raczej powinno być traktowane jako rodzaj rabunkowej 
eksploatacji. Dotyczy to przede wszystkim tzw. 
ukierunkowanego odłowu węgorzy przy pomocy Ŝaków z 
sieci o drobnym oczku. Nazwa ta, paradoksalnie, określa 
najmniej selektywną metodę połowów. Trzeba jeszcze 
pamiętać, Ŝe przy okazji jej stosowania wprowadza się 
systematycznie do środowiska znaczne ilości trucizny 
(trójbutylocyna), stosowanej do zabezpieczania Ŝaków. 
Biorąc to pod uwagę naleŜy dąŜyć do wyeliminowania 
stosowania takich Ŝaków i wypracowania bardziej 
selektywnej metody połowu węgorzy.   
 

2.3.2. Ptaki 
 
2.3.2.1. Przegląd gatunków ptaków stwierdzonych w 
rezerwacie „Zatoka Elbląska” 

Zestawienie wszystkich gatunków ptaków 
stwierdzonych w rezerwacie i jego bezpośrednim 
sąsiedztwie zawarto w tabeli 2.3.6. Kolejność i polskie 
nazwy gatunków przyjęto za „Ptakami Polski” 
Tomiałojcia (1990). Scharakteryzowano ich związek z 
terenem (wyróŜniono dwie kategorie: gniazdujący i 
nielęgowy) i status wynikający z rozporządzenia o 
ochronie gatunkowej zwierząt i  przepisów łowieckich. 

Ponadto dla wszystkich gatunków określono, na 
podstawie dostępnych w literaturze kryteriów, stopień 
zagroŜenia w Polsce i w Europie. Kryteria te, choć 
bardzo ogólne, pozwalają na waloryzację terenu pod 
względem awifaunistycznym w skali krajowej i 
międzynarodowej. 

W odniesieniu do niektórych gatunków ptaków 
bardziej szczegółowe informacje na temat ich 
występowania umieszczono w dalszej części. Wybór 
tych dokładniej omówionych gatunków opierał się na 
dość niejednorodnych kryteriach. Z jednej strony  
uwzględniono takie, które odznaczają się w rezerwacie 
wysoką liczebnością, a więc są dlań charakterystyczne 
i waŜne z ekologicznego punktu widzenia. Innym 
kryterium była przeciwnie - rzadkość czy wyjątkowość 
pojawu lub gniazdowania. Uwagę poświęcono takŜe 
gatunkom, które wyraźnie zmieniają swą liczebność lub 
zasięg geograficzny, oddziaływują na występowanie 
innych gatunków lub podlegają wpływowi działalności 
człowieka. Ostatnim wreszcie kryterium była ilość i 
jakość informacji posiadanych na temat 
poszczególnych gatunków. Uznaliśmy, Ŝe warto 
odnotować np. dość precyzyjne i aktualne dane na 
temat drobnych ptaków zasiedlających trzcinowiska 
rezerwatu, gdyŜ w przyszłości te informacje mogą 
umoŜliwić porównania i analizę ewentualnych zmian. 
Unikaliśmy, w miarę moŜliwości, sformułowań i 
charakterystyk tak ogólnych jak: pospolity, częsty, 
liczny czy rzadki. Przedstawione informacje oparte są 
na obserwacjach własnych oraz na niepublikowanych 
materiałach Tomasza Mokwy, Daniela Pieca, Pawła 
Piwowarskiego i Pawła Stępniewskiego. Wymienionym 
Kolegom jesteśmy wdzięczni za udostępnienie tych 
danych oraz za udział w dyskusji nad sformułowaniem 
niektórych ocen. 
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Tabela 2.3.6. Wykaz gatunków ptaków stwierdzonych na terenie rezerwatu „Zatoka Elbląska” i w jego otulinie 
Objaśnienia:  
„*”  przy nazwiegatunki szczegółowiej omówiono poniŜej tabeli 
„+” w kolumnach 3 i 5 - gniazdowanie  gatunku, w kolumnach 4 i  6 jego występowanie w okresie pozalęgowym lub 

obserwacje ptaków nielęgowych 
 „+?” prawdopodobne gniazdowanie;  
„*” pojedyncze lub bardzo nieliczne obserwacje gatunku.  
W kolumnach „Waloryzacja” zamieszczono kolejno: 
A Status gatunku: CH - chroniony (Rozporządzenie .Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 

6.01.1995r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt), Ł - łowny (Rozp. M.O.Ś.ZNiL z dn. 3.12.1996 w sprawie ustalenia 
listy gatunkowej zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta) 

B Kategorie zagroŜeń wg "Polskiej czerwonej księgi zwierząt" (Głowaciński 1992) (dotyczy tylko gatunków wymienionych w 
„księdze”): E -gatunek skrajnie zagroŜony i ginący, V - naraŜony na wyginięcie, R - rzadki, O - wydobyty z zagroŜenia, I - 
status nieokreślony, ExP - gatunek wyginął w Polsce (jako lęgowy) 

C. Kategorie zagroŜenia gatunków w skali Europy (za Tucker i Evans 1997): E - zagroŜony, V - wraŜliwy, naraŜony na 
wyginięcie), R - rzadki), D - zmniejszający liczebność, L - o lokalnym, niewielkim zasięgu, S - niezagroŜony, ( ) - status 
ustalony tymczasowo, prowizorycznie, w - kategoria odnosząca się do populacji zimującej. 

D. Zalecenia Rady Wspólnoty Europejskiej odnośnie Ochrony Dzikich Ptaków (EC Bird Directive) za Tucker i Evans (1997): I 
- gatunki wymienione w  załączniku I jako wymagające ochrony łącznie z siedliskami i obszarami geograficznymi w 
których gnieŜdŜą się, pierzą i zimują, a takŜe z terenami Ŝerowania i odpoczynku na trasie wędrówek;  

 
Rezerwat Otulina Waloryzacja Nr Gatunek 

Gniazdujący Nielęgowy. Gniazdujący Nielęgowy. A B C D 
1.  Nur rdzawoszyi Gavia stellata - + - + CH - V I 
2.  Perkozek Tachybaptus ruficollis + + - - CH - S  
3.  Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus + + + + CH - S  
4.  Perkoz rdzawoszyji Podiceps grisegena - + +? + CH - S  
5.  Zausznik Podiceps nigricollis + - - - CH - S  
6.  Kormoran Phalacracorax carbo* - + - + CH O S - 
7.  Bąk Botaurus stellaris* + + + + CH V (V) I 
8.  Bączek Ixobrychus minutus + + - - CH - (V) I 
9.  Czapla modronosa Ardeola ralloides*  - * - - CH - V I 
10.  Czapla biała Egretta alba * - * - * CH - S I 
11.  Czapla siwa Ardea cinerea* - + - + Ł - S - 
12.  Bocian czarny Ciconia nigra - + - - CH - R I 
13.  Bocian biały Ciconia ciconia* - + + + CH - V I 
14.  Łabędź niemy Cygnus olor* + + + + CH - S - 
15.  Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus - + - + CH - Lw I 
16.  Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus - + - + CH - S I 
17.  Gęś zboŜowa Anser fabalis - + - + Ł - S - 
18.  Gęś białoczelna Anser albifrons - + - + Ł - S - 
19.  Gęgawa Anser anser* + + - + Ł - S - 
20.  Bernikla kanadyjska Branta canadensis * - + - + CH - - - 
21.  Bernikla białolica Branta leucopsis - * - - CH - Lw I 
22.  Bernikla obroŜna Branta bernicla - * - - CH - V - 
23.  OharTadorna tadorna* + - + + CH R S - 
24.  Świstun Anas penelope - + - + CH R S - 
25.  Krakwa Anas strepera + + - + CH - S - 
26.  Cyraneczka Anas crecca + + - + Ł - S - 
27.  KrzyŜówka Anas platyrhynchos + + + + Ł - S - 
28.  RoŜeniec Anas acuta +? + - + CH V V  
29.  Cyranka Anas guerquedula +? + - + CH - V - 
30.  Płaskonos Anas clypeata* + + - + CH - S - 
31.  Hełmiatka Netta rufina* + + - - CH R D - 
32.  Głowienka Aythya ferina* + + + + Ł - S  
33.  Czernica Aythya fuligula + + - + Ł - S - 
34.  Podgorzałka Aythia nyroca * + - - - CH - V I 
35.  Ogorzałka Aythia marila - + - + CH - Lw  
36.  Edredon Somateria mollissima - * - - CH - S - 
37.  Lodówka Clangula hyemalis - + - + CH - S - 
38.  Markaczka Melanitta nigra  - * - - CH - S - 
39.  Uhla Melanitta fusca - * - + CH - Lw  
40.  Gągoł Bucephala clangula - + - + CH O S - 
41.  Bielaczek Mergus albellus* - +  - + CH - V - 
42.  Szlachar Mergus serrator  - + - + CH E S - 
43.  Nurogęś Mergus merganser - + - + CH - S - 
44.  Trzmielojad Pernis apivorus - + - - CH - S I 
45.  Kania czarna Milvus migrans - + - - CH - V I 
46.  Kania rdzawa Milvus milvus - + - + CH O S I 
47.  Bielik Haliaeetus albicilla* - + - + CH R R I 
48.  Błotniak stawowy Circus aeruginosus* + + + + CH - S I 
49.  Błotniak zboŜowy Circus cyaneus* - + - - CH V V I 
50.  Błotniak łąkowy Circus pygargus +? + - + CH V S I 
51.  Jastrząb Accipiter gentilis - + - + CH - S - 
52.  Krogulec Accipiter nisus - + + + CH - S - 
53.  Myszołów Buteo buteo - + + + CH - S - 
54.  Myszołów włochaty Buteo lagopus - + - + CH - S - 
55.  Orzeł przedni Aquila chrysaetos - * - - CH E R I 
56.  Rybołów Pandion haliaeetus - + - + CH V R I 
57.  Pustułka Falco tinnunculus - + - + CH - D - 
58.  Drzemlik Falco columbarius - * - - CH - S I 
59.  Kobuz Falco subbuteo  + - - CH - S - 
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60.  Sokół wędrowny Falco peregrinus  - * - - CH E R I 
61.  Kuropatwa Perdix perdix +? + + + Ł - V - 
62.  Przepiórka Coturnix coturnix - - +? - CH - V - 
63.  BaŜant Phasianus colchicus + + + + Ł - -  
64.  Wodnik Rallus aquaticus + - + - CH - (S) - 
65.  Kropiatka Porzana porzana + - - - CH V S I 
66.  Zielonka Porzana parva + - - - CH V (S) I 
67.  Derkacz Crex crex* + - + - CH - V I 
68.  Kokoszka wodna Gallinula chloropus + + + + CH - S - 
69.  Łyska Fulica atra* + + + + Ł - S - 
70.  śuraw Grus grus - + - + CH - V I 
71.  Ostrygojad Hematopus ostralegus - * - - CH R S - 
72.  Szablodziób Recurvirostra avosetta* - + - - CH - Lw I 
73.  Sieweczka rzeczna Charadrius dubius * * + + + CH - (S)  
74.  Sieweczka obroŜna Charadris hiaticula* * + - + CH V S - 
75.  Siewka złota Pluvialis apricaria - * - - CH ExP s  
76.  Siewnica Pluvialis squatarola - + - + CH - (S) - 
77.  Czajka Vanellus vanellus* + + + + CH - (S) - 
78.  Biegus rdzawy Calidris canutus - + - + CH - Lw - 
79.  Piaskowiec Calidris alba  - * -  CH - S - 
80.  Biegus malutki Calidris minuta - + - + CH - (S) - 
81.  Biegus mały Calidris temminckii - + - + CH - (S) - 
82.  Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea - + - + CH - - - 
83.  Biegus zmienny Calidris alpina - + - + CH E Vw - 
84.  Biegusik Limicolla falcinellus - + - + CH - (V) - 
85.  Batalion Philomachus pugnax - + - + CH V (S) - 
86.  Bekasik Lymnocryptes minimus* - + - - CH I (V)w - 
87.  Kszyk Gallinago gallinago + + - + CH - (S) - 
88.  Dubelt Gallinago media - * - - CH V (V) I 
89.  Słonka Scolopax rusticola - + +? + Ł - S - 
90.  Rycyk Limosa limosa* + + - + CH - V - 
91.  Szlamnik Limosa lapponica - + - + CH - Lw - 
92.  Kulik mniejszy Numenius phaeopus - + - + CH - (S) - 
93.  Kulik wielki Numenius arquata - + - + CH V Dw - 
94.  Brodziec śniady Tringa erythropus - + - + CH - S - 
95.  Krwawodziób Tringa totanus + + - + CH - D - 
96.  Kwokacz Tringa nebularia - + - + CH - S - 
97.  Samotnik Tringa ochropus - + - + CH - (S) - 
98.  Łęczak Tringa glareola - + - + CH E D I 
99.  Kuliczek Actitis hypoleucos* +? + - + CH - S - 
100.  Kamusznik Arenaria interpres - + - + CH - S - 
101.  Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus - + - + CH - (S) - 
102.  Wydrzyk pasoŜytny Stercorarius parasiticus - * - - CH - (S) - 
103.  Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus* + - - - CH - S I 
104.  Mewa mała Larus minutus * - + - + CH R D - 
105.  Śmieszka Larus ridibundus* + + + + CH - S - 
106.  Mewa pospolita Larus canus - + - + CH - D - 
107.  Mewa Ŝółtonoga Larus fuscus - + - + CH - S - 
108.  Mewa srebrzysta Larus argentatus* + + - + CH - S - 
109.  Mewa siodłata Larus marinus* - + - + CH - S - 
110.  Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla* - * - * CH - S - 
111.  Rybitwa wielkodzioba Sterna caspia - + - + CH - (E) I 
112.  Rybitwa zwyczajna Sterna hirundo* + + - + CH - S I 
113.  Rybitwa białoczelna Sterna albifrons* - + + - CH V D I 
114.  Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus* - + - + CH R D I 
115.  Rybitwa czarna Chlidonias niger* + + + + CH - D I 
116.  Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus* - + - + CH R S - 
117.  Grzywacz Columba palumbus + + + + Ł - S - 
118.  Sierpówka Streptopelia decaocto - + + + CH - (S) - 
119.  Turkawka Streptopelia turtur + + - + CH - D - 
120.  Kukułka Cuculus canorus + - + - CH - S - 
121.  Puszczyk Strix aluco  - + + + CH - S - 
122.  Sowa błotna Asio flammeus - + - - CH V (V) I 
123.  Jerzyk Apus apus - + - + CH - S - 
124.  Zimorodek Alcedo atthis - + - + CH - D I 
125.  Dudek Upupa epops - + - - CH - S - 
126.  Krętogłów Jynx torquilla +? + +? + CH - D - 
127.  Dzięcioł zielony Picus canus - + - - CH - D I 
128.  Dzięcioł czarny Dryocopus martius - + - + CH - S I 
129.  Dzięcioł duŜy Dendrocopos major + + + + CH - S - 
130.  Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus - * - - CH - (S) I 
131.  Dzięcioł średni Dendrocopoos medius - + +? + CH - S I 
132.  Dzięciołek Dendrocopos minor + + + + CH - S - 
133.  Skowronek Alauda arvensis + + + + CH - V  
134.  Górniczek Ermophila alpestris* - + - - CH - (S) - 
135.  Brzegówka Riparia riparia - + - + CH - D - 
136.  Dymówka Hirundo rustica + + + + CH - D - 
137.  Oknówka Delichon urbica - + + + CH - S - 
138.  Świergotek polny Anthus campestris - + - - CH - V I 
139.  Świergotek drzewny Anthus trivialis - + - + CH - S - 
140.  Świergotek łąkowy Anthus pratensis + + + + CH - S - 
141.  Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus - * - - CH - (S) - 
142.  Pliszka Ŝółta Motacilla flava + + + + CH - S - 
143.  Pliszka cytrynowa Motacilla citreola * + - - - CH - (S) - 
144.  Pliszka górska Motacilla cinerea* - + - - CH - (S) - 
145.  Pliszka siwa Motacilla alba + + + + CH - S - 
146.  Jemiołuszka Bombycilla garrulus - + - + CH - (S) - 
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147.  StrzyŜyk Troglodytes troglodytes + + + + CH - S - 
148.  Pokrzywnica Prunella modularis +? + - - CH - S - 
149.  Rudzik Erithacus rubecula + + + + CH - S - 
150.  Słowik szary Luscinia luscinia + + + + CH - S - 
151.  Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos  * - - - CH - (S) - 
152.  PodróŜniczek Luscinia svecica - + +?- - CH - S - 
153.  Kopciuszek Phoenicurus ochruros - + + + CH - S - 
154.  Pleszka Phoenicuruus phoenicurus - + +? + CH - V - 
155.  Pokląskwa Saxicola rubetra + + + + CH - S - 
156.  Białorzytka Oenanthe oenanthe +? + - + CH - S - 
157.  Kos Turdus merula + + + + CH - S - 
158.  Kwiczoł Turdus pilaris - + - + CH - S - 
159.  Śpiewak Turdus philomelos + + + + CH - S - 
160.  Droździk Turdus iliacus - + +? + CH - S - 
161.  Paszkot Turdus viscivorus - + - + CH - S - 
162.  Świerszczak Locustella naevia + + + + CH - S - 
163.  Strumieniówka Locustella fluviatilis + + + - CH - S - 
164.  Brzęczka Locustella luscinioides* + + + + CH - (S) - 
165.  Wodniczka Acrocephalus paludicola - + - + CH R E I 
166.  Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus* + + + + CH - (S) - 
167.  Trzcinniczek kaspijski Acrocephalus agricola* - * - - CH - S - 
168.  Łozówka Acrocephalus palustris* + + - + CH - S - 
169.  Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus* + + + + CH - S - 
170.  Trzciniak Acrocephalus arundinaceus* + + + + CH - (S) - 
171.  Zaganiacz Hippolais icterina + + + - CH - S - 
172.  Jarzębatka Sylvia nisoria + - + - CH - (S) - 
173.  PiegŜa Sylvia curruca + + + + CH - S - 
174.  Cierniówka Sylvia communis + + + + CH - S - 
175.  Gajówka Sylvia borin + + + + CH - S - 
176.  Kapturka Sylvia atricapilla + + + + CH - S - 
177.  Świstunka Phylloscopus sibilatrix - + + + CH - (S) - 
178.  Pierwiosnek Phylloscopus collybita - + + + CH - (S) - 
179.  Piecuszek Phylloscopus trochilus + + + + CH - S - 
180.  Mysikrólik Regulus regulus - + - + CH - (S) - 
181.  Muchołówka szara Muscicapa striata + + + + CH - D - 
182.  Muchołówka mała Ficedula parva - + - - CH - (S) I 
183.  Muchołówka Ŝałobna Ficedula hypoleuca - + + + CH - S - 
184.  Wąsatka Panurus biarmicus* + + + + CH R (S) - 
185.  Raniuszek Aegithalos caudatus - + +? + CH - S - 
186.  Sikora uboga Parus palustris - + - - CH - S - 
187.  Czarnogłówka Parus montanus + + - - CH - (S) - 
188.  Sosnówka Parus ater - + - - CH - S - 
189.  Modraszka Parus caeruleus + + + + CH - S - 
190.  Bogatka Parus major + + + + CH - S - 
191.  Kowalik Sitta europea + + + + CH - S - 
192.  Pełzacz leśny Certhia familiaris - + - - CH - S - 
193.  Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla - + - - CH - S - 
194.  Remiz Remiz pendulinus + + + + CH - (S) - 
195.  Wilga Oriolus oriolus + + + + CH - S - 
196.  Gąsiorek Lanius collurio + + + + CH - (D) - 
197.  Srokosz Lanius excubitor  - + - + CH - D - 
198.  Sójka Garrulus glandarius - + + + CH - (S) - 
199.  Sroka Pica pica + + + + CH1 - S - 
200.  Orzechówka Nucifraga caryocatactes - + - - CH - (S) - 
201.  Kawka Corvus monedula - + - + CH - (S) - 
202.  Gawron Corus frugilegus - + - + CH1 - S - 
203.  Wrona Corvus corone cornix + + + + CH1 -  - 
204.  Kruk Corvus corax + + + + CH - (S) - 
205.  Szpak Sturnus vulgaris + + + + CH - S - 
206.  Wróbel Passer domesticus - - + + CH - S - 
207.  Mazurek Passer montanus - + + + CH - S - 
208.  Zięba Fringilla coelebs + + + + CH - S I 
209.  Jer Fringilla montifringilla - + - + CH - S - 
210.  Kulczyk Serinus serinus - + - - CH - S - 
211.  Dzwoniec Carduelis chloris + + + + CH - S - 
212.  Szczygieł Carduelis carduelis + + + + CH - (S) - 
213.  CzyŜ Carduelis spinus - + - + CH - S - 
214.  Makolągwa Carduelis cannabina + + + + CH - S - 
215.  Rzepołuch Carduelis flavirostris - + - - CH - S - 
216.  KrzyŜodziób świerkowy  Loxia curvirostra  - + - + CH - S - 
217.  Dziwonia Carpodacus erythrinus + + + + CH - (S) - 
218.  Gil Pyrrhula pyrrhula - + +? + CH - S - 
219.  Grubodziób Coccothraustes coccothraustes - + - - CH - S - 
220.  Śnieguła Plectrophenax nivalis - + - - CH - (S) - 
221.  Trznadel Emberiza citrinella + + + + CH - (S) - 
222.  Potrzos Emberiza schoeniclus* + + + + CH - S - 
1 gatunek objęty ochroną tylko od 15 marca do 30 czerwca. 
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Omówienie wybranych gatunków 
6. Kormoran - Phalacrocorax carbo. Na Mierzei Wiślanej w 
Kątach Rybackich znajduje się największa w Polsce 
mieszana kolonia lęgowa kormoranów i czapli siwych. Liczba 
kormoranów wykazuje od dłuŜszego czasu tendencję 
wzrostową, osiągając w 1998 r. 6350 par (Rys. 2.3.3.). 
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Rysunek 2.3.3. Liczebność kormoranów i czapli w kolonii 
w Kątach Rybackich. Ptaki z obu gatunków gnieździły się 
w kolonii przez cały przedstawiony na wykresie okres, lecz 
z niektórych lat brak danych. Wykres na podstawie 
opracowań: Goc 1995, 1996a, 1997, 1998, 1999. 
 

Wraz ze wzrostem  liczebności kolonii coraz częstsze są teŜ 
pojawy i Ŝerowanie kormoranów na Zatoce Elbląskiej. PoniewaŜ 
polują często grupowo, pojawiają się niekiedy w stadach po 
kilkaset osobników. W latach 80. było to zjawisko rzadkie. 
 Kolonia czapli i kormoranów w Kątach Rybackich jest od 
1995 roku terenem i przedmiotem interdyscyplinarnych badań 
(Stempniewicz 1995, 1996, 1997). Prace te mają być 
kontynuowane takŜe w najbliŜszych latach.  
7. Bąk - Botaurus stellaris. Gatunek nieregularnie lęgowy w 
rezerwacie, np. w 1991 roku odzywały się tu 2 samce (T. Mokwa, 
inf. ustna). 
9. Czapla modronosa - Ardeola ralloides. Jeden ptak widziany był 
kilkakrotnie od 26 kwietnia do 14 maja 1992 r. (obserwacja 
uznana przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej 
Polskiego Towarzystwa Zoologicznego). Była to ok. 35 
obserwacja tego południowego gatunku w Polsce. Warto dodać, 
Ŝe kilka lat wcześniej (31.05.1989) na Zalewie Wiślanym koło 
Przebrna równieŜ obserwowano jednego dorosłego osobnika. 
10. Czapla biała - Egretta alba - jeden ptak obserwowany w rejonie 
Złotej Wyspy 30.04.1992 r. (T. Mokwa - inf. ustna). 
11. Czapla siwa - Ardea cinerea. - gatunek najliczniej spotykany 
w okresie lęgowym i polęgowym gdy na Zatoce Elbląskiej Ŝerują 
ptaki z kolonii w Kątach Rybackich. W ostatnich latach liczebność 
czapli w koloni waha się pomiędzy 600 a 850 par (Rys. 2.3.3). 
Latem, w okresie polęgowym, czaple przylatują na noclegowisko 
do lasu  koło Rongór w sąsiedztwie Zatoki Elbląskiej. Pojedyncze 
czaple spotyka się takŜe zimą nad rzeką Elbląg i na Zatoce 
Elbląskiej. 
13. Bocian biały - Ciconia ciconia. W latach 1994-95 
przeprowadzono inwentaryzację bocianów na terenie byłego (w 
granicach sprzed 1975r.) powiatu elbląskiego (Falkowska 1996). 
Wyniki dla miejscowości sąsiadujących z rezerwatem zawarto w 
Tabeli 2.3.7. Ptaki z tych wsi Ŝerują m.in. na brzegach Zatoki 
Elbląskiej i okolicznych uŜytkach rolnych. 
 
Tab. 2.3.7. Liczba czynnych gniazd bociana białego w 
okolicach Zatoki Elbląskiej 
 

Miejscowość Liczba gniazd 1994 r. Liczba gniazd 1995 r. 
Batorowo 1 1 
Jagodno* 1 1 
Nowakowo 3 2 
Rubno Wielkie 2 1 
Rubno Kolonia 1 1 

*Wszystkie dane w tabeli za Falkowską (1996) za wyjątkiem 
pominiętej przez autorkę informacji o gnieździe w Jagodnie. 

 
14. Łabędź niemy - Cygnus olor. W rezerwacie gniazduje 10-15 
par łabędzi. Oprócz tego przez cała wiosnę i lato przebywa tu i 
pierzy się 200-400 osobników nielęgowych. To zgrupowanie 
rozwinęło się po zaniku pod koniec lat 80. duŜego pierzowiska w 
rejonie ujścia Nogatu i Łaszki. Od kilku do kilkudziesięciu 
osobników próbuje co roku zimować w rezerwacie.  
19. Gęgawa - Anser anser. Gniazdowanie gęgaw na Zatoce 
Elbląskiej jest zjawiskiem stosunkowo nowym, datującym się od 
przełomu lat 80. i 90. Obecnie gnieździ się tu 3-5 par. Pojawienie 
się lęgowych gęsi moŜna wiązać z wzrostem ich liczebności 
obserwowanym w Polsce. (Tomiałojć 1990). 
20. Bernikla kanadyjska - Branta canadensis. Na śuławach 
powstało na przełomie lat 80. i 90. pierwsze w Polsce, i na razie 
jedyne, stałe zimowisko tego gatunku. Ptaki nocują na Zalewie 
Wiślanym, zwykle na Zatoce Elbląskiej, a Ŝerują na polach 
ozimych zbóŜ i rzepaku. Rozwój liczebności zimującego stada był 
gwałtowny (Rys. 2.3.4.). Bernikle obserwuje się na śuławach od 
połowy listopada, w ciągu grudnia ich liczba rośnie. W okresie 
zimowym od stycznia do marca liczebność zimującego stada nie 
zmienia się. Termin odlotu zaleŜy prawdopodobnie od przebiegu 
wiosny. W 1998 roku rozpoczął się juŜ w marcu. Ostatnie 
obserwacje pochodzą z połowy maja. 
23. Ohar - Tadorna tadorna. 2-3 pary gniazdują w rezerwacie i 
jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
30. Płaskonos - Anas clypeata. Gatunek stosunkowo liczny w 
latach 1981- 1982. kiedy znaleziono odpowiednio 22 i 30 gniazd 
w obrębie kolonii śmieszek. Później, po zmianie miejsca 
gniazdowania przez śmieszki, płaskonos stał się znacznie 
rzadszy i choć obserwuje się go co wiosnę nie ma pewności czy 
obecnie jest gatunkiem lęgowym. 
31. Hełmiatka - Netta rufina. Gatunek lęgowy w latach 
osiemdziesiątych i na początku  dziewięćdziesiątych (1-2 pary) w 
kolonii śmieszek. Obecnie brak dowodów gniazdowania. 
32. Głowienka - Aythya ferina. Najliczniejsza lęgowa grąŜyca. 
Wyraźny spadek liczebności od połowy lat osiemdziesiątych. 
Dotyczy to zarówno ptaków lęgowych jak i pierzących się. Liczbę 
tych ostatnich oceniano poprzednio na 2500 - 3500 osobników. 
34. Podgorzałka - Aythya nyroca. Niegdyś liczny gatunek lęgowy 
na Zalewie Wiślanym, przed wojną uwaŜana za najliczniejszą 
grąŜyce (Luttschwager 1934 i Tishler 1941; obie prace cytowane 
za: Gromadzki i Nitecki 1976). Na początku lat 80-tych juŜ 
nieliczna - 1-3 pary na zatoce Elbląskiej, wkrótce potem przestała 
się gnieździć zupełnie. Spadek liczebności nie jest zjawiskiem 
lokalnym lecz obserwowanym w całej Europie (Tucker i Heath 
1995) 
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Rysunek 2.3.4. Zmiany liczebności bernikli kanadyjskich 
zimujących na śuławach. Na podstawie opracowania  
Mokwy i Sikory  (w druku). 
 
41. Bielaczek - Mergus albellus. Gatunek dla którego podczas 
łagodnych zim Zalew Wiślany, a szczególnie Zatoka Elbląska 
stanowi waŜne w skali Europy miejsce zimowania (Durnick et al. 
1994) Na początku lat 90-tych liczba zimujących na Zatoce 
bielaczków przekraczała 1000 osobników (Goc i Iliszko 1993). 
Większe koncentracje tych ptaków w Polsce spotyka się jedynie 
na Zalewie Szczecińskim. 
47. Bielik - Haliaeetus albicilla. Bielik stał się w latach 90-tych 
gatunkiem regularnie i przez cały rok spotykanym na terenie 
rezerwatu. Związane jest to z powstaniem w okolicy stanowisk 
gniazdowych tego gatunku (T. Mokwa inf. ustna). 
48. Błotniak stawowy - Circus aeruginosus. 3-5 par co roku 
gniazduje w rezerwacie. 
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49. Błotniak zboŜowy - Circus cyaneus. Na Złotej Wyspie 
obserwowano wspólne noclegowisko kilku zimujących 
osobników.  
67. Derkacz - Crex crex. Liczba samców derkacza odzywających 
się godowo w rezerwacie i otulinie waha się w róŜnych latach od 
0 do około 5. 
69. Łyska - Fulica atra. Gatunek u  którego zaobserwowano 
wyraźny spadek liczebności w porównaniu z latami 
osiemdziesiatymi. Podobne zjawisko obserwowano takŜe na 
innych zbiornikach. 
72. Szablodziób - Recurvirostra avosetta. Dość regularnie 
obserwowany w rezerwacie w okresie wiosennej wędrówki. Do 
1993 roku stwierdzono go nad Zatoką Elblaska siedmiokrotnie 
zwykle 1-2 osobniki ale w 1992 i 1993 roku po 6 ptaków 
(Meissner i Sikora 1996)  
73. Sieweczka rzeczna - Charadrius dubius i 74. Sieweczka 
obroŜna Charadrius hiaticula. W latach 1984-85 oba gatunki 
gnieździły się nad zatoką Elbląska koło Jagodna na „plaŜy”. 
utworzonej podczas naprawy wałów ochronnych Gnieździło się tu 
odpowiednio 2-3 i 2-5 par wymienionych gatunków. Po 
zarośnięciu brzegu łozowiskiem i szuwarami ptaki te przestały się 
gnieździć i pojawiają się rzadko i jedynie na przelotach. 
76. Czajka - Vanellus vanellus. Kilka par czajek gnieździ się na 
łąkach i innych uŜytkach rolnych w obrębie rezerwatu i w otulinie. 
W okresie wędrówki jesiennej w połowie lat 80. duŜe, liczące 
nawet ponad 2000 ptaków stada zatrzymywały się na 
pozbawionej roślinności „plaŜy” między Jagodnem i Rubnem. Po 
zarośnięciu tego terenu odpowiednie miejsca do odpoczynku i 
Ŝerowania ptaki te znajdują tylko przy niskim poziomie wody na 
odsłoniętym błotnistym dnie w  południowej części Zatoki. 
86. Bekasik - Limnocryptes minimus. Gatunek ten znajduje w 
rezerwacie dogodne warunki do Ŝerowania i odpoczynku podczas 
wędrówki. Spotyka się go na przybrzeŜnych łąkach, a przy niskim 
poziomie wody takŜe na odsłoniętych mulistych brzegach. T. 
Mokwa (inf. ustna) obserwował 21.10.1996 r. 34 osobniki a 
27.04.1997 - 11. Wg Ceniana i Sikory (1997) Zatoka Elbląska jest 
jednym z atrakcyjniejszych dla tego gatunku miejsc w północno-
zachodniej Warmii i na PobrzeŜu Gdańskim. 
90. Rycyk - Limosa limosa.  Gatunek lęgowy. W róŜnych latach 
od kilku do kilkunastu par przystępuje do lęgów na łące koło 
Nowakowa. (rejon 3. - Rys. 2.3.5.)  Wydaje się, Ŝe w ostatnich 
latach liczba rycyków ma tendencję spadkową. 
99. Kuliczek - Actitis hypoleuca. Gatunek regularnie 
obserwowany w rezerwacie, najczęściej na umocnionych 
kamieniami brzegach rzeki Elbląg, gdzie moŜliwe jest jego 
gniazdowanie. 
103. Mewa czarnogłowa - Larus melanocephalus. Gatunek, 
którego pierwszy przypadek gniazdowania w Polsce odkryto 
właśnie na Zatoce Elbląskiej w 1981 roku (Nitecki 1984). W 
następnych latach stwierdzono więcej stanowisk i wydaje się, Ŝe 
mewa czarnogłowa stała się trwałym, choć wciąŜ rzadkim 
elementem krajowej awifauny. Na Zatoce Elbląskiej para tych 
ptaków gnieździła się w kolonii śmieszek co najmniej do 1991 r. 
Obecnie, być moŜe w związku ze znacznym spadkiem 
liczebności śmieszek, mewy te nie gnieŜdŜą się w rezerwacie. 
104. Mewa mała - Larus minutus. Mewa mała nie gnieździe się w 
rezerwacie, jednak pojawia się tu regularnie i licznie w okresie 
wędrówek, np. 27 kwietnia 1974 obserwowano około 3000 
ptaków (T. Mokwa - inf. ustna). W mniejszej liczbie spotyka się 
mewy małe przez cały rok. 
105. Śmieszka - Larus ridibundus. Najliczniejszy gatunek lęgowy 
spośród ptaków niewróblowatych Nonpasseriformes. DuŜa 
kolonia śmieszek mieściła się do 1995 roku na częściowo 
wynurzonej wyspie roślinności szuwarowej w rejonie 5 
zaznaczonym na mapie (Rys. 2.3.5). W róŜnych latach jej 
liczebność oceniano na 4-8 tysięcy par. W kolonii tej gnieździły 
się równieŜ inne gatunki ptaków: kaczki (głowienki, czernice, 
hełmiatki, krzyŜówki), gęgawy, perkozy dwuczube, rybitwy 
zwyczajne, a we wczesnych latach 80-tych takŜe 1-2 pary mew 
srebrzystych. W latach 90-tych liczebność tej kolonii stopniowo 
malała. W 1996 roku wiosną, gdy śmieszki zajmowały kolonię a 
część z nich siedziała na jajach, prawdopodobnie w wyniku 
podpalenia spłonęla sucha roślinność i kolonia uległa 
zniszczeniu. Część śmieszek usiłowała przystąpić do lęgów na 
pogorzelisku, ale kolonia została rozbita i od tego czasu w tym 
miejscu pozostała w stanie szczątkowym: w 1997 i 1998 roku 
gnieździło się tu 100-150 par. Na początku lat 80. spora kolonia 
śmieszek, równieŜ bardzo atrakcyjna dla kaczek, znajdowała się 

na łące koło Nowakowa (. Rys. 2.3.5 - rejon 3.). Ptaki opuściły to 
miejsce w 1983 roku. Oprócz tego róŜnej wielkości kolonie 
zakładane były na kępkach i płatach szuwarów (głównie pałki 
wąskolistnej) w południowej i centralnej części Zatoki. Po 
zniszczeniu i opuszczeniu duŜej kolonii w 1996 roku wzrosła rola 
tych miejsc tak, Ŝe w ostatnich latach gnieździło się tu, zwłaszcza 
w rejonie 4. (Rys. 2.3.5) około 1,5 - 2 tys. par. Wydaje się Ŝe, Ŝe 
gniazdowanie w tym siedlisku związane jest z większym 
ryzykiem, gdyŜ przy wzroście poziomu wody gniazda są zlewane 
i niszczone. W pobliŜu tej  kolonii obserwowano w niektórych 
latach (1993, 1995 i 1996) roku prawdopodobnie lęgowe perkozy 
zauszniki (T. Mokwa i P. Piwowarski inf. ustna). Część mew które 
opuściły duŜą kolonię po poŜarze prawdopodobnie przeniosła się 
na północny brzeg Zalewu Wiślanego, gdzie  w pobliŜu 
Skowronków powstała w 1996 roku nowa kolonia. W 1998 roku 
liczyła ona 2-2,5 tys. par. Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe 
oprócz lokalnych przemieszczeń, mamy w latach 90. do czynienia 
ze spadkiem liczebności śmieszek na Zalewie Wiślanym. Nie jest 
to jak się wydaje, zjawisko lokalne, obserwuje się je równieŜ w 
innych miejscach. PoniewaŜ w koloniach mew gnieŜdŜą się, 
wykorzystując ich aktywną obronę, inne gatunki ptaków wodnych, 
zanik kolonii śmieszek często pociąga za sobą spadek 
liczebności lub całkowite ustąpienie kilku innych gatunków. 
108. Mewa srebrzysta - Larus argentatus. Pierwsze dane na 
temat gniazdowania mew srebrzystych na Zalewie Wiślanym 
pochodzą z początku lat 80., kiedy to gniazdo jednej pary 
znaleziono w kolonii śmieszek na Zatoce Elbląskiej (Iliszko 1984). 
Po kilku latach mewy srebrzyste przestały się gnieździć na 
Zatoce, natomiast załoŜyły kolonię na kamiennej podstawie stawy 
świetlnej Elbląg - latarni zwanej przez rybaków „Piotruś”, stojącej 
mniej więcej w połowie drogi między ujściem rzeki Elbląg i 
Krynicą Morską. 

Pierwsze w kraju lęgi mew srebrzystych wykryto w 1968 roku 
w Słowińskim Parku Narodowym (Tomiałojć 1990). Przełom lat 
70. i 80. był okresem zajmowania przez ten gatunek nowych 
stanowisk lęgowych w północnej Polsce. 
 Na Zatoce Elbląskiej mewa srebrzysta, podobnie jak inne 
gatunki mew, jest regularnie i licznie obserwowana, zwłaszcza od 
czasu uruchomienia w pobliŜu Rubna wysypiska odpadów. 
109. Mewa siodłata  Larus marinus. Gatunek którego liczebność i 
częstotliwość spotkań nad Zalewem Wiślanym wzrosła w latach 
80. i 90. Obecnie obserwuje się go regularnie w ciągu całego 
roku. Dotyczy to zarówno osobników młodocianych jak i 
dorosłych. Zjawisko to moŜe mieć związek z uruchomieniem koło 
Rubna, w sąsiedztwie Zatoki Elbląskiej, składowiska odpadów. 
110. Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla. Z Zatoki Elbląskiej 
pochodzi jedna obserwacja tego gatunku: 15.11.1998 r. widziano 
jednego młodego (w pierwszym roku Ŝycia) osobnika w okolicach 
Złotej Wyspy (T. Mokwa - inf. ustna). 
112. Rybitwa zwyczajna Sterna hirundo. W rezerwacie, w kolonii 
śmieszek w rejonie 5. (Rys. 2.3.5.) gniazdowało w latach 80. 30-
50 par rybitwy zwyczajnej. Wraz z zanikiem kolonii (patrz wyŜej) 
stanowisko to znikło. Pojedyncze pary mogą się gnieździć 
rozproszonej kolonii śmieszek w rejonie 4. (Rys.2.3.5.), ale 
warunki dla rybitw są tam mniej sprzyjające. PoniewaŜ w latach 
80. stopniowemu zanikowi uległa równieŜ duŜa kolonia na 
kamiennej podstawie  stawy świetlnej „Elbląg”, moŜna 
powiedzieć, Ŝe w ciągu ostatnich kilkunastu lat, rybitwy jako 
gatunek lęgowy poniosły na Zalewie Wiślanym duŜe straty. 
113. Rybitwa białoczelna Sterna albifrons. Bardzo rzadko 
spotykana nad Zatoką Elbląską. Jedynie latem 1985 roku na 
sztucznie utworzonej plaŜy między Jagodnem i Rubnem 
obserwowano kilkakrotnie 2-3 ptaki. Zachowywały się godowo, 
ale do lęgów nie doszło. 
114. Rybitwa białowąsa Chlidonia hybridus. Nielicznie choć 
regularnie spotykana w okresie wiosennej wędrówki. Jej 
liczebność w Polsce wzrasta, w drugiej połowie lat 90. przybyło 
stanowisk lęgowych, m.in. zaczęła się gnieździć na j. DruŜno 
115. Rybitwa czarna  Chlidonias niger. Na początku lat 80. Na 
terenie rezerwatu w kilku koloniach gniazdowało 20-50 par rybitw 
Ŝałobnych. W drugiej połowie lat 80. Z nieznanych powodów 
liczba lęgowych rybitw zaczęła spadać i obecnie nie gnieŜdŜą się 
tu regularnie. Rybitwy Ŝałobne wykorzystują do zakładania gniazd 
siedliska bardzo niestabilne i nietrwałe, stąd takie zmiany 
populacji lęgowej są zjawiskiem częstym. Nadal, podobnie jak w 
latach 80. rybitwy, zwłaszcza osobniki młodociane, licznie 
występują w okresie polęgowym.  
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116. Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus. 
Gatunek dość regularnie i niekiedy dość licznie 
obserwowany nad Zatoką Elbląską w maju, w okresie 
wiosennej wędrówki. W ostatnich latach wydaje się 
liczniejsza, spotykano do 200 osobników.   
134. Górniczek Ermophila alpestris. Stadka górniczków 
obserwował na Złotej Wyspie Tomasz Mokwa (inf. ustna): 
13.11.1993 - 20 a 13.03.1994 - 30 osobników. 
143. Pliszka cytrynowa Motacilla citreola. Pierwsze lęgi 
tego gatunku w Polsce wykryto w 1994 roku na łąkach 
koło Mechelinek nad Zatoką Pucką (Meissner i Skakuj 
1997). Od 1995 roku pliszki cytrynowe obserwowane są 
takŜe w rezerwacie „Zatoka Elbląska” na łące koło 
Nowakowa (rejon 3. Rys.2.3.5.). W 1995 roku 
gniazdowała tam 1 para, w ’96 - 2, a w 1997 - co najmniej 
1 (Mokwa, inf. ustna). Wydaje się Ŝe jest to stałe 
stanowisko lęgowe tego gatunku. Odkrycia stanowisk w 
Polsce północnej wpisują się w obserwowaną od 
kilkunastu lat gwałtowną ekspansje pliszki cytrynowej w 
kierunku zachodnim (Meissner i Skakuj 1997). 
144. Pliszka górska Motacilla cinerea. Pliszki te gniazdują 
nielicznie nad strumieniami i rzeczkami o górskim 
charakterze spływającymi z Wysoczyzny Elbląskiej. W 
okresie dyspersji polęgowej spotyka się je takŜe nad 
Zalewem Wiślanym, o czym moŜe świadczyć schwytanie 
jednego osobnika w okolicach Jagodna 27.08.1990r. 
164. Brzęczka Locustella luscinioides. Dość liczny 
gatunek lęgowy w trzcinowiskach. Jego lęgowe 
zagęszczenia w trzcinowiskach Złotej Wyspy oceniano na 
8-10 par/10ha co odpowiada udziałowi 4-9% wszystkich 
lęgowych ptaków w tym siedlisku. Wśród ptaków 
wróblowatych występujących w trzcinowisku w okresie 
polęgowym brzęczka stanowiła około 4% (Goc i Iliszko 
1995b., Goc i inni 1997, Kopiec 1996). Wędrówka 
jesienna brzęczki jest nad Zatoką Elbląską niezauwaŜalna 
(Trocińska 1993) 
166. Rokitniczka Acrocephalus shoenobaenus. Pospolity 
gatunek lęgowy w szuwarze trzcinowym na Złotej Wyspie. 
Jego zagęszczenie w wieloletnim trzcinowisku oceniano w 
róŜnych latach na 10-13 par/10ha, a udział na 7-11%. Wśród 
ptaków schwytanych w okresie polęgowym rokitniczki 
stanowiły 21%. Rokitniczki w sezonie lęgowym wykazywały 
wybiórczość siedliskową, unikały rozległych jednorodnych 
trzcinowisk, natomiast liczniej występowały na ich obrzeŜach. 
Generalnie są mniej wyspecjalizowane siedliskowo niŜ 
trzcinniczki. W okresie letnim wykorzystywały w jednakowym 
stopniu róŜne typy szuwarów, a jesienią częściej spotykano 
je w trzcinowisku jednorocznym (Goc i Iliszko 1995b., Kopiec 
1996, Goc i inni 1997). 
167. Trzcinniczek kaspijski Acrocephalus agricola. 9 lipca 
1995 roku podczas badań połączonych z obrączkowaniem 
ptaków na Złotej Wyspie schwytano dorosłą samicę tego 
gatunku. Było to pierwsze stwierdzenie trzcinniczka 
kaspijskiego w Polsce (Goc 1996 b). 
168. Łozówka Acrocephalus palustris. Łozówka gnieździ 
się w rezerwacie nielicznie, preferuje gęste łany 
roślinności zielnej, np. pokrzyw Urtica dioica, skraje 
szuwarów poprzerastane krzakami. W rozległych i 
jednorodnych trzcinowiskach w okresie lęgowym 
praktycznie nie występuje. Nad Zatoką Elbląską pojawia 
się dość licznie w stosunkowo krótkim okresie na 
przełomie lipca i sierpnia (BłąŜuk 1991, Trocińska  1993, 
Kopiec 1996). Jest wtedy w zaleŜności od siedliska 
drugim lub trzecim pod względem liczebności gatunkiem. 
169. Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus. Zdecydowany 
dominant w szuwarach trzcinowych nad Zatoką. Elbląską. 
W latach 1992-94 jego zagęszczenia w rozległym, 
niekoszonym trzcinowisku na Złotej Wyspie oceniano na 
podstawie badań metodą kartograficzną odpowiednieo na: 

65, 100 i 100 par/10ha. Stanowiło to 56, 58 i 71% 
wszystkich par lęgowych w tym siedlisku. Śpiewające 
samce trzcinniczka obserwowano takŜe regularnie w 
trzcinowiskach eksploatowanych, jeśli tylko pozostały tam 
kępy trzciny z poprzedniego sezonu  (Goc i Iliszko 1995b, 
Goc i inni 1997). RównieŜ w okresie polęgowym, do 
połowy września jest to gatunek zdecydowanie 
dominujący w szuwarach nad Zalewem. Jego liczebność 
w tym czasie, oceniana na podstawie odłowów i 
obrączkowania, zazwyczaj kilkakrotnie przewyŜsza 
następne pod tym względem gatunki (Trocińska 1993, 
Kopiec 1996, Goc i inni 1997)  
170. Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. gatunek 
stosunkowo nieliczny w rezerwacie. W sezonie lęgowym 
zasiedla dorodne szuwary trzciny rosnącej w wodzie, na 
ogół ich zewnętrzne partie sąsiadujące z otwartą wodą. W 
związku z tym w rozległych wynurzonych trzcinowiskach 
na Złotej Wyspie pojawia się nielicznie i właściwie tylko 
poza sezonem lęgowym.  
184. Wąsatka Panurus biarmicus. W ostatnich latach 
licznie występuje w rosnących na lądzie trzcinowiskach 
nad Zalewem Wiślanym, w rezerwacie jest pospolita na 
Złotej Wyspie. Ze względu na specyfikę behawioru tego 
gatunku nie moŜe on być uwzględniony w liczeniach 
prowadzonych metodą kartograficzną. W odłowach 
prowadzonych w sezonach lęgowych 1993-95 wąsatka 
stanowiła odpowiednio 11, 33 i 23% schwytanych ptaków i 
po trzcinniczku zajmowała drugie miejsce pod względem 
liczebności. W okresie polęgowym - latem, jej udział jest 
znacznie mniejszy gdyŜ dominują przedstawiciele rodzaju 
Acrocephalus: trzcinniczek, łozówka i rokitniczka. Po ich 
odlocie - jesienią, wąsatka staje się dominantem. (Kopiec 
1996, Goc i inni 1997). Jest jedynym gatunkiem spośród 
ptaków wróblowatych gnieŜdŜących się w trzcinowisku, 
który pozostaje w tym siedlisku na zimę. Wąsatka 
wykazuje duŜe wahania liczebności. Była liczna w połowie 
lat 70., później jej liczebność gwałtownie spadła i 
większość stanowisk opustoszała. Ten stan trwał blisko 10 
lat i dopiero w drugiej połowie lat 80 wąsatki zaczęto 
znowu obserwować nad Zalewem Wiślanym. Wydaje się, 
Ŝe rozległe trzcinowiska w południowej części Zalewu 
stanowią dla tego gatunku waŜną ostoję. 
222. Potrzos Emberiza schoeniclus. Gatunek o stosunkowo 
szerokich moŜliwościach ekologicznych. Potrzosy 
wykorzystują do lęgów takie siedliska jak róŜnego typu 
szuwary, wilgotne łąki czy przybrzeŜne zarośla wierzbowe. 
Na Złotej Wyspie zasiedlają zarówno koszone jak i 
nieeksploatowane trzcinowisko. W tym drugim osiągały 
kilkakrotnie wyŜsze zagęszczenia. W latach 1992-94 
wynosiły one odpowiednio 23, 25 i 18 par/10ha.  
 
2.3.2.2. Waloryzacja ornitologiczna Zatoki Elbląskiej 
 Na Zatoce Elbląskiej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie 
obserwowano 222 gatunki ptaków. Stwierdzono 
gniazdowanie 86 z nich na terenie rezerwatu. O 8 
następnych gatunkach moŜna powiedzieć, Ŝe ich 
gniazdowanie jest moŜliwe i prawdopodobne. Jeśli 
uwzględnimy otulinę, to lista ptaków lęgowych powiększa 
się o 16, a prawdopodobnie lęgowych o 8.gatunków. 

Spośród gatunków wstępujących w rezerwacie 13 to 
ptaki łowne, a pozostałe objęte są ochroną gatunkową..  

Do porównań atrakcyjności i waŜności róŜnych terenów 
dla ptaków opracowano zestaw kryteriów, których spełnienie 
pozwala na zakwalifikowanie obszaru jako „ostoi ptaków” 
(tzw. IBA - Important Bird Areas) o randze europejskiej lub 
krajowej. Kryteria te, adaptowane do polskich warunków, 
przedstawiono w ksiąŜce „Ostoje ptaków w Polsce” 
(Gromadzki et al. 1994). Polska część Zalewu Wiślanego 
została na ich podstawie zaliczona do waŜnych dla ptaków 
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terenów o znaczeniu krajowym i europejskim (Grimmett i 
Jones 1989, Gromadzki et al. 1994).  
 Znaczenie Zalewu Wiślanego dla ptaków wodnych 
polega przede wszystkim na jego roli jako miejsca ich 
odpoczynku i Ŝerowania w okresie pozalęgowym. Polska 
część Zalewu jest wymieniana wśród 39 obszarów 
najwaŜniejszych dla zimujących ptaków nad Bałtykiem 
(Andell i inni; 1994). Zimowaniu w tym rejonie sprzyjają 
łagodne zimy, gdy brak jest pokrywy lodowej. Warto 
podkreślić, Ŝe skład gatunkowy i proporcje zimowej 
awifauny Zalewu róŜni się wyraźnie od oddzielonych tylko 
Mierzeją Wiślaną wód Zatoki Gdańskiej Nie wszystkie 
części Zalewu są pod tym względem równie waŜne. 
ZróŜnicowanie warunków siedliskowych znajduje odbicie 
w liczebności i składzie gatunkowym ptaków 
zatrzymujących się w poszczególnych rejonach. Zatoka 
Elbląska naleŜy do najatrakcyjniejszych obszarów (Goc i 
Iliszko 1993 a i b; 1995 a). Obserwuje się tu właściwie 
wszystkie gatunki spotykane na Zalewie, a dla niektórych 
z nich, np. dla bielaczka, mewy małej czy bernikli 
kanadyjskiej, jest to najwaŜniejsza jego część. 
 Ze względu na znaczne wahania poziomu wody, 
Zalew jako całość nie jest szczególne atrakcyjny jako 
teren lęgowy. Tylko perkoz dwuczuby, łyska i łabędź 
niemy, oraz zawiązane z szuwarami trzcinowymi ptaki 
wróblowate, gnieŜdŜą się dookoła całego akwenu. Zatoka 
Elbląska wyróŜnia się pod tym względem na tle 
pozostałych części Zalewu zarówno liczbą gniazdujących 
tu ptaków jak i ich zróŜnicowaniem gatunkowym. Ta 
róŜnica jest wciąŜ wyraźna, mimo Ŝe w porównaniu z 
latami osiemdziesiątymi, liczba lęgowych ptaków, zarówno 
gatunków jak osobników, wyraźnie spadła. Przyczyn tego 
spadku było prawdopodobnie kilka, a ich rola w 
odniesieniu do poszczególnych gatunków róŜna. 
Precyzyjna ocena wpływu kaŜdej z nich na awifaunę jest 
niemoŜliwa. W dalszej części ograniczono się do 
omówienia tych przyczyn i sformułowania bardzo 
ogólnych i być moŜe subiektywnych ocen. 
 
2.3.2.3. Zjawiska, problemy, zagroŜenia dla awifauny 
  - Zmiany roślinności Zatoki Elbląskiej 

W drugiej połowie XX wieku dwukrotnie 
przeprowadzono szeroko zakrojone badania 
roślinności Zalewu Wiślanego: w latach 50. (Szarejko 
1956; Ringer 1959) i 70. (Pliński i inni 1978). Niestety 
opracowania w takiej skali nie pozwalają na ocenę 
zjawisk w skali mniejszej, dotyczącej Zatoki Elbląskiej. 
W tej sytuacji, analizując przemiany szaty roślinnej 
Zatoki i ich wpływ na awifaunę oparliśmy się głównie 
na własnych obserwacjach z okresu ostatnich 20 lat. 
Są to subiektywne wraŜenia przyrodników na temat 
zmian struktury roślinności i rozmieszczenia 
podstawowych zespołów roślinnych. Wydaje się 
zresztą, Ŝe ten właśnie ogólny poziom jest dla 
większości ptaków istotniejszy niŜ skład gatunkowy 
flory. To od struktury roślinności zaleŜy najczęściej 
liczba kryjówek i miejsc dogodnych do załoŜenia 
gniazda. Tylko nieliczne gatunki ptaków są bardziej 
wyspecjalizowane i ściślej związane z określonymi 
gatunkami roślin. 

Część zaobserwowanych zmian ma swe źródło w 
działalności człowieka. Po powodzi zimą 1983 r., w 
ciągu kilku kolejnych lat przeprowadzono w róŜnych 
miejscach wzdłuŜ brzegów Zatoki Elbląskiej prace 
związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.  
Największe zmiany dotyczyły brzegu pomiędzy 
Jagodnem a Rubnem oraz jeziorka Rusałka na Złotej 
Wyspie. W pierwszym z tych miejsc podwyŜszono 
wały i spłaszczono brzeg wylewając na wewnętrzne 
przedpole wału duŜe ilości refulatu czerpanego z dna 

centralnej części Zatoki. W rezultacie powstał rodzaj 
błotnistej plaŜy o zmiennej szerokości, zaleŜnej od 
stanu wody. PlaŜa ta i sąsiadująca z nią płycizna była 
przez kilka lat atrakcyjnym miejscem odpoczynku i 
Ŝerowania dla wielu gatunków siewkowatych i kaczek 
właściwych. Dla kilku gatunków (np. sieweczka 
rzeczna i obroŜna) stała się równieŜ terenem lęgowym. 
Stan taki trwał bardzo krótko, właściwie przez 1-2 
sezony. Od strony wału posadzono krzaczaste 
wierzby, które bardzo szybko opanowały brzeg, 
tworząc pas gęstych zarośli o kilkumetrowej 
wysokości. Zwęziło to plaŜę, a właściwie zlikwidowało 
ją jako stały element brzegu gdyŜ zarośla przy 
przeciętnym stanie wody dochodziły do jej linii. Przy 
niskim poziomie wody, kiedy wyłaniał się pas 
błotnistego dna, miejsce to przestało być dla ptaków 
bezpieczne, gdyŜ zarośla wierzbowe stwarzały 
lądowym drapieŜnikom szansę na podejście do brzegu 
ukradkiem i niespodziewany atak z bliskiej odległości. 
Od strony wody takŜe następowały zmiany roślinności. 
Błyskawiczna sukcesja szuwaru trzcinowego objęła 
strefę ekotonu na granicy wody i lądu. Na płyciznach 
zazwyczaj pozostających pod wodą powstały kępy 
szuwaru utworzonego głównie z pałki wąskolistnej 
Typha angustifolia. Część z nich połączyła się z 
przybrzeŜnym pasem trzcin. Linia brzegowa 
skomplikowała się, powstały zatoczki pooddzielane 
kępami i półwyspami pałki. Rejon ten stracił znaczenie 
dla siewkowatych natomiast nadal chętnie siadają tu i 
Ŝerują kaczki właściwe, zwłaszcza cyraneczki. 

Czerpanie refulatu do umacniania brzegu z dna 
Zatoki spowodowało takŜe zmiany roślinności w  jej 
centralnej części. Powstała tam głęboka jama na dnie, 
a pokrywający tę część Zatoki dywan roślinności o 
liściach pływających (nimfeidy) uległ zniszczeniu. 
Wpływ refulacji na florę miał prawdopodobnie znacznie 
szerszy zasięg, gdyŜ zarówno pobieranie materiału z 
dna, jak i wylewanie go na brzeg powodowało 
długotrwałe zmętnienie wody, uwolnienie 
zdeponowanych w osadach biogenów i silną 
eutrofizację. Pośrednie efekty prac refulacyjnych nie 
były przedmiotem badań i wiązanie z nimi 
obserwowanych w następnych latach istotnych  zmian 
szaty roślinnej oparte jest tylko na przypuszczeniach. 
Uprawdopodabnia je te, Ŝe podobne niekorzystne 
zmiany roślinności obserwowano takŜe w innych 
rejonach Zalewu Wiślanego, gdzie prowadzono 
refulacje. 

Do renowacji wału na północnym brzegu Wyspy 
Nowakowskiej uŜywano m.in. refulatu pochodzącego z 
kanału oddzielającego Złotą Wyspę oraz z tzw. jeziora 
Rusałka (rys. 2.3.5. - rejon 1.). Zniszczenie roślinności, 
pogłębienie jeziora i znaczne poszerzenie jego 
połączenia z kanałem trwale zmieniło panujące tam 
warunki i zmniejszyło atrakcyjność tego miejsca dla 
ptaków. 
Inny rodzaj ludzkiej ingerencji w ukształtowanie 

struktury roślinności rezerwatu polega na 
przemysłowej eksploatacji trzciny. Wpływ tej 
działalności na awifaunę w trzcinowiskach rezerwatu 
było przedmiotem szczegółowych badań (Goc i Iliszko 
1995b, Goc i inni 1997). W skrócie sformułować 
moŜna dwie oceny przyrodniczych efektów koszenia: 
- Powoduje ono opóźnienie sukcesji prowadzącej do 

ekosystemów lądowych, przedłuŜa czas trwania 
stadium trzcinowego. Koszenie trzciny i usuwanie 
nagromadzonej biomasy odmładza szuwary, 
poprawia zwarcie i kondycję trzciny. Jeśli eksploatacja 
nie obejmuje całego obszaru zajętego przez 
trzcinowisko, lecz tylko fragmenty (najlepiej w 
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kolejnych latach róŜne), moŜna ją uznać za czynnik 
kształtujący urozmaicone strukturalnie siedlisko 
szuwarowe, atrakcyjne dla róŜnych gatunków 
zwierząt. Niekiedy stosuje się taki zabieg nie w celu 
pozyskania surowca lecz właśnie dla uzyskania 
poŜądanej struktury i kondycji trzcinowiska (Burgess i 
Evans 1989, Hawke i José 1996). 

- Doraźnie, w pierwszym roku po wykoszeniu, 
trzcinowisko staje się mało atrakcyjne dla ptaków 
jako siedlisko lęgowe, choć jest nadal chętnie 
wykorzystywane jako Ŝerowisko i miejsce pobytu w 
okresie polęgowym (Kopiec 1996, Goc i inni 1997). 
Ten spadek atrakcyjności jako miejsca 
gniazdowania jest oczywiście długotrwały, jeśli 
eksploatacja prowadzona jest przez wiele 
kolejnych lat w tym samym miejscu. Z czysto 
ekonomicznego punktu widzenia jest to optymalna 
metoda uŜytkowania szuwarów trzcinowych.  
Negatywne przyrodnicze znaczenie takiego 
działania jest proporcjonalne do udziału tak 
eksploatowanych trzcinowisk w ogólnej 
powierzchni szuwarów.  
Reasumując, wydaje się moŜliwe pogodzenie 

ograniczonej i kontrolowanej eksploatacji trzciny do 
celów komercyjnych z wymogami ochrony przyrody. 

Pośrednio z działalnością człowieka związane są 
zmiany o charakterze sukcesji obserwowane we 
wschodniej części Złotej Wyspy. Następuje tam 
ekspansja szuwaru trzcinnikowego a następnie 
trzcinowiska na powierzchnie do niedawna zajmowane 
przez kośne łąki. Zmniejsza to róŜnorodność 
siedliskową rezerwatu i ogranicza moŜliwości 
gniazdowania niektórych ptaków, np. czajek i kaczek 
właściwych.  Zjawisko to wiązać naleŜy z zaniechaniem 
koszenia traw. Na Złotej Wyspie wypasane jest co 
prawda w sezonie letnim kilkanaście młodych byków, 
ale jest ich za mało by mogły skutecznie hamować 
sukcesję. Być moŜe efekt ten byłby wyraźniejszy, gdyby 
wypas był kontrolowany i odbywał się np. metodą 
kwaterową. Dotychczas zwierzęta są wypuszczane 
wolno na całe lato, wałęsają się po całej wyspie i mogą 
stanowić zagroŜenie dla wędkarzy i innych ludzi 
wchodzących na teren rezerwatu.   

Dość podobne zjawiska obserwuje się koło 
Nowakowa (Rys. 2.3.5. - rejon 3.). Tu takŜe odbywa się 
wypas młodego bydła i jego wpływ na strukturę 
roślinności wydaje się niewystarczający. Z drugiej strony 
powiększenie obsady zwierząt moŜe spowodować, Ŝe 
powodowane przez nie straty w lęgach przewyŜszą 
korzyści wynikające z ograniczenia sukcesji. 
Holenderskie doświadczenia dotyczące skutków 
wypasu bydła wskazują, Ŝe przy obsadzie ponad 4 
sztuki na hektar, zniszczeniu ulega ponad 50% gniazd 
czajek (de Jong 1977, cyt. za Pająkowskim, 1992). 
Rozwiązaniem powinno być uzupełnienie spasania 
koszeniem trawy, które powinno być wykonywane w 
takich terminach, by nie zagraŜało lęgom ptaków. Po 
powodzi w 1983 roku, podczas podwyŜszania wałów i 
usuwania zniszczeń, naprawiono i umocniono wąski  
przesmyk łączący ten teren z brzegiem. Utracił on 
wyspowy charakter i stał się półwyspem, na który 
ułatwiony dostęp mają ludzie i czworonoŜne drapieŜniki. 
Poprzednio izolacja teŜ nie była bardzo skuteczna, ale 
zmiana ta, w połączeniu z opisanymi wyŜej 
przekształceniami roślinności, jest prawdopodobną 
przyczyną obserwowanego mniej więcej od tego czasu 
spadku liczebności gniazdujących na łące ptaków. 
Załamanie to było nagłe w przypadku śmieszek i 
kaczek, a stopniowe np. u rycyka.  

 

  - DrapieŜnictwo 
DrapieŜnictwo, zwłaszcza w okresie lęgowym, moŜe 

być jedną z waŜnych przyczyn spadku liczebności 
ptaków w całym rezerwacie, a takŜe w znacznie 
szerszej skali. Jest kilka zjawisk i okoliczności, które 
sprawiły, Ŝe w ciągu ostatnich kilku dekad natęŜenie 
drapieŜnictwa skierowanego na małe i średnie 
kręgowce związane z siedliskami podmokłymi wzrosło. 
Pojawiły się dwa nowe, introdukowane w Europie ssaki 
drapieŜne: jenot Nyctereutes procyonides i norka 
amerykańska Mustela vison. Oba występują nad 
Zalewem Wiślanym i powodują straty wśród 
wysiadujących ptaków oraz lęgach. Szczególnie 
niebezpieczna jest norka amerykańska, która jest liczna 
i podobnie jak niektóre inne łasicowate przejawia 
behawior określany po angielsku jako overkilling. Nie 
ma dobrego polskiego odpowiednika tego słowa 
określającego zabijaniu duŜo większej liczby ofiar niŜ 
zwierze jest w stanie zjeść. Okazję do takich rzezi 
znajdują norki w koloniach ptaków. Dość dobrze 
udokumentowane są przypadki zaniku duŜych kolonii 
mew i innych ptaków wodnych w konsekwencji 
drapieŜnictwa norek amerykańskich (Craik 1997). 
Spadek liczebności śmieszek, niektórych gatunków 
kaczek, a być moŜe takŜe łysek i rybitw na Zatoce 
Elbląskiej moŜe być takŜe wiązana z obecnością i 
działalnością tego gatunku. Norka, a w mniejszym 
stopniu takŜe jenot, jako gatunki obcego pochodzenia 
nie mają u nas na razie skutecznego naturalnego 
mechanizmu regulującego liczebność populacji.  

Trzecim gatunkiem skutecznego drapieŜnika który 
pojawił się w ostatnim ćwierćwieczu jest mewa 
srebrzysta. Na Zalewie Wiślanym doprowadziły one w 
ciągu kilku lat do zagłady kolonii rybitw na kamiennej 
podstawie stawy świetlnej Elbląg. Podobny wpływ 
wywierają te mewy na inne gatunki ptaków, takŜe na 
Zatoce Elbląskiej. Mewy srebrzyste i inne gatunki 
duŜych mew pojawiały się nad Zalewem Wiślanym 
zawsze, ale głównie w okresie pozalęgowym. Od 
czasu powstania miejscowej populacji lęgowej jest to 
obecność całoroczna. Drugą, waŜniejszą przyczyną 
licznego i całorocznego występowania duŜych mew na 
Zatoce Elbląskiej jest powstanie w okolicach Rubna 
elbląskiego składowiska odpadów. Tego typu obiekty 
zawsze są atrakcyjnym Ŝerowiskiem mew i 
krukowatych. śerujące tam mewy odpoczywają i 
nocują na Zatoce. Ich liczebność zmienia się w cyklu 
rocznym, najniŜsza jest w sezonie lęgowym, kiedy 
pozostają tu przede wszystkim osobniki niedojrzałe, 
oraz zimą. W okresie wędrówek, zwłaszcza wczesną 
wiosną, zatrzymują się tu stada liczące po kilka tysięcy 
osobników. 

Do drapieŜników, które ostatnio zwiększyły swą 
liczebność w okolicach rezerwatu moŜna zaliczyć 
takŜe bielika. Na razie brak podstaw do oceny wpływu 
jego presji na inne gatunki ptaków. 

 
  - Zmiany liczebności i zasięgów geograficznych 

W przypadku niektórych ptaków obserwowane 
lokalne zmiany odbijają zjawiska ogólniejsze, 
obserwowane w skali zasięgu gatunku lub jego 
znacznej części. W przypadku pliszki cytrynowej, 
bernikli kanadyjskiej i mewy srebrzystej mamy do 
czynienia z powiększaniem zasięgu geograficznego. 
Bielik, przynajmniej jego polska populacja wykazuje 
wzrost liczebności i w ostatnich latach przybywa 
nowych stanowisk lęgowych. U podgorzałki obserwuje 
się odwrotne zjawisko - jej europejski zasięg 
gwałtownie się kurczy i liczebność spada wszędzie 
tam, gdzie kaczka ta jeszcze występuje. Spadek 
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liczebności śmieszki nie jest tak gwałtowny ale 
równieŜ obserwowany w znacznej części zasięgu. 
Fluktuacje liczebności i pulsowanie zasięgu są 
charakterystyczne dla wąsatki. Przyczyny tych 
wszystkich  zjawisk są róŜne u poszczególnych 
gatunków i najczęściej nie do końca poznane. Dla 
naszych rozwaŜań istotne jest, Ŝe nie mają one 
lokalnego charakteru i w skali rezerwatu  nie moŜna im 
skutecznie zapobiegać lub sprzyjać. 

 
  - ZaleŜności synekologiczne 

Spadek liczebności kilku gatunków kaczek oraz 
rybitwy zwyczajnej wiązać moŜna nie tylko 
bezpośrednio ze wzrostem drapieŜnictwa, ale takŜe z 
zanikiem lub zmianą lokalizacji kolonii śmieszek. Ptaki 
te chętnie gnieŜdŜą się w koloniach mew korzystając 
z` ich czynnej obrony przed drapieŜnikami. 

 
  - ZagroŜenia związane z działalnością ludzi 

Część zaliczonych tu zagroŜeń, których główne 
oddziaływanie ma charakter pośredni (koszenie i 
wypalanie trzciny, wypas, prace hydrotechniczne, 
składowisko odpadów) była juŜ wymieniona 
poprzednio. Dodać do tego naleŜy jeszcze 
rybołówstwo, Ŝeglugę i sporty wodne. Sprzęt rybacki, 
zwłaszcza sieci stawne stanowią niebezpieczną 
pułapkę, w której plączą się i topią ptaki nurkujące. Na 
Zalewie Wiślanym najczęściej zdarza się to w okresie 
wiosennej wędrówki kaczek.. Trudno oszacować 
liczbę ginących w ten sposób ptaków, ale moŜna 
przyjąć, Ŝe w skali polskiej części Zalewu Wiślanego 
sięga ona kilku tysięcy osobników (Stempniewicz i inni 
1998). śegluga, zwłaszcza szybki ruch wodolotów na 
rzece Elbląg, powoduje płoszenie ptaków a 
wywoływana przy tym fala moŜe zagrozić połoŜonym 
w sąsiedztwie toru wodnego gniazdom ptaków.  
Podobne niebezpieczeństwa wiąŜą się z ruchem 
szybkich motorówek. UŜywanie tego typu sprzętu w 
rezerwacie poza torem wodnym jest niedozwolone ale 
w ostatnich latach było obserwowane wielokrotnie. 

 
2.3.2.4. Badania ptaków prowadzone w rezerwacie. 

Większość prac dotyczących ptaków Zatoki Elbląskiej 
była cytowana powyŜej, a wszystkie wymieniono w spisie 
literatury. Tu zostały tylko zestawione i pogrupowane 
według tematyki. Niektóre prace zostały zakwalifikowane 
do kilku kategorii: 
  - Faunistyka: Iliszko 1981, Goc i Iliszko (1973 a i b, 

1995 a), 
  - Występowanie pojedynczych gatunków: Nitecki 

(1984), Goc (1996 b), Cenian i Sikora (1997), 
Meissner i Sikora (1996), Meissner i Skakuj (1997),  
Mokwa i Sikora (w druku), 

  - Wędrówka wróblowatych związanych z 
trzcinowiskami: BłaŜuk (1991), Trocińska (1993), 
Kopiec (1996), Goc i inni (1997), 

  - Wpływ eksploatacji trzcinowisk na ich awifaunę: Goc i 
Iliszko (1995 b), Goc i inni 1997, 

  - Skład pokarmu kaczek: Czechowski (1992), Rosinke 
(1995), 

  - Śmiertelność ptaków w sieciach rybackich: 
Stempniewicz i inni (1998), Czechowski (1992), 
Suchecka (1997), Rosinke (1995). 

 
2.3.3. Herpetofauna 

Fauna płazów i gadów nie była przedmiotem 
szczegółowych badań. Przy opracowaniu tej części oparto 
się na niepublikowanych obserwacjach dokonanych przez 
Jacka BłąŜuka, wykoprzystanych za zgodą autora. 
 

2.3.3.1. Płazy 
W Zatoce stwierdzono występowanie dość duŜych 

populacji tak zwanych Ŝab zielonych: jeziorkowej Rana 
lessonea, śmieszki R. ridibunda i wodnej R. esculenta. 
śaba jeziorkowa była w wodach Zatoki Elbląskiej najmniej 
liczna, częściej natomiast spotykano ją w rowach i na 
łąkach w otulinie rezerwatu. Na terenach otaczających 
Zatokę występują takŜe pospolicie tzw. Ŝaby brunatne: 
trawna rana temporaria i moczarowa R. arvalis i ropucha 
szara Bufo bufo. 

Lista gatunków płazów nie jest prawdopodobnie pełna. 
Systematyczne badania mogą wykazać obecność traszki 
zwyczajnej Triturus vulgaris i grzebieniastej T.cristatus , 
ropuchy zielonej Bufo viridis, kumaka nizinnego Bombina 
bombina i rzekotki drzewnej Hyla arborea, gatunków 
szeroko rozprzestrzenionych na niŜu Polski. 
Występowanie dwóch ostatnich gatunków wykazano w 
bezpośrednim sąsiedztwie otuliny rezerwatu, na 
Wysoczyźnie Elbląskiej. Wszystkie gatunki płazów 
podlegają ochronie gatunkowej z tym, Ŝe Ŝaby zielone 
tylko w okresie od 1 marca do 31 maja (Rozp. MOŚZNiL z 
dnia 6 stycznia 1995 r.) 
 
2.3.3.2. Gady 

W rezerwacie i jego otulinie stwierdzono występowanie 
trzech gatunków: jaszczurki zwinki Lacerta agilis, 
jaszczurki Ŝyworodnej L. vivipara i zaskrońca Natrix natrix. 
Na skraju Wysoczyzny Elbląskiej w sąsiedztwie otuliny 
rezerwatu obserwowano ponadto padalca Anguis fragilis. 
Wszystkie gatunki krajowych gadów są prawnie 
chronione(Rozp. MOŚZNiL z dnia 6 stycznia 1995 r.).  
 
2.3.4. Ssaki rezerwatu 

Listę gatunków ssaków stwierdzonych w rezerwacie 
zestawiono w porządku systematycznym za Puckiem 
(1984).  
Rząd: OwadoŜerne Insectivora 

JeŜ wschodni Erinaceus concolor 
Kret Talpa europea 
Ryjówka aksamitna Sorex araneus 
Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens 

Rząd: Nietoperze Chiroptera 
  Mroczek późny Eptesicus serotinus 
  Gacek brunatny Plecotus auritus 
Rząd: Zajęczaki Lagomorpha 
  Zając szarak Lepus capensis 
Rząd: Gryzonie Rodentia  
  PiŜmak Ondatra zibethicus 
  Nornica ruda Clethrionomys glareolus 
  Karczownik Arvicola terrestris 
  Nornik bury Microtus agrestis 
  Mysz polna Apodemus agrarius  
  Mysz leśna Apodemus flavicollis 
Rząd: DrapieŜne Carnivora 
  Lis Vulpes vulpes 
  Jenot Nyctereutes procyonides 
  Wydra Lutra lutra 
  Gronostaj Mustela erminea 
  Łasica Mustela nivalis 
  Norka amerykańska Mustela vison 
Rząd: Parzystokopytne Artiodactyla 
  Dzik Sus scrofa 
  £oœ Alces alces 
  Sarna Capreolus capreolus 

 
Większość z wymienionych gatunków stale występuje 

na terenie rezerwatu, a niektóre, np. łoś pojawiają się w 
nim tylko sporadycznie. PowyŜsza lista nie jest z 
pewnością pełna i dokładniejsze badania powinny ją 
uzupełnić o kilka dalszych gatunków, zwłaszcza spośród 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190     Poz. 2673 
 

- 12646 - 

gryzoni i nietoperzy. MoŜliwe jest takŜe spotkanie w 
rezerwacie lub jego otulinie innych gatunków duŜych 
ssaków. W sąsiedztwie rezerwatu, w NadbrzeŜu 
stwierdzono w 1968 roku fokę szarą Halichoerus grypus 
(Pucek i Raczyński 1983). TakŜe w sąsiedztwie 
rezerwatu, na Wysoczyźnie Elblaskiej na początku lat 80. 
stwierdzono występowanie popielicy Glis glis, wilka Canis 
lupus i rysia  Felis lynx..  

Spośród ssaków występujących w rezerwacie 
wyróŜnić moŜna gatunki obce, introdukowane lub 
zawleczone: piŜmaka, jenota i norkę amerykańską. 
Pierwszy z nich kilkanaście lat temu był bardzo liczny i 
stanowił zagroŜenie dla wałów przeciwpowodziowych. 
Gwałtowne załamanie się liczebności jego populacji wiąŜe 
się z pojawieniem się nowego drapieŜnika - norki 
amerykańskiej. Obecnie piŜmak jest rzadki a norka 
stanowi zagroŜenie dla rodzimej fauny ptaków i ssaków  
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Hydrometeorologiczny ustrój Zalewu Wiślanego, red.red. 
N.N. Łazarienko i A.Majewski, IMGW, WKiŁ Warszawa   

 
3. Dotychczasowe formy ochrony i ocena ich skuteczności 

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9.10.1991 r. (Monitor 
Polski Nr 38 z dn. 21.11.1991 r., poz. 273), które w § 5. 
uznaje Zatokę Elbląską za rezerwat przyrody, wprowadza 
takŜe w formie zakazów podstawowe zasady ochrony i 
gospodarowania (§ 18). Zgodnie z nim na terenie 
rezerwatu Zatoka Elbląska zabrania się: 
  - wycinania drzew i krzewów oraz pobierania uŜytków 

drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych 
potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, 

  - zmiany stosunków wodnych, jeśli taka zmiana mogłaby 
w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne, 

  - zbierania ziół leczniczych i innych roślin oraz zbierania 
owoców i nasion drzew, krzewów i roślin zielnych oraz 
grzybów, z wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia 
lasu, 

  - pozyskiwania ściółki i wypasu zwierząt gospodarskich 
przed 1 czerwca, 

  - niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu, 
  - zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia 

oraz zakłócania ciszy, 
  - polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 

Ŝyjących zwierząt, niszczenia gniazd i nor, wybierania 
jaj, wybierania piskląt wszystkich gatunków ptaków, 
wpuszczania psów. Zakaz ten nie dotyczy połowu ryb 
przez zawodowych rybaków, z wykluczeniem uŜycia 
Ŝaków o duŜej średnicy. 

  - umieszczania tablic, napisów  i innych znaków, z 
wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną 
rezerwatów oraz ochroną wybrzeŜa, 

  - wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń 
komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych; zakaz 
nie dotyczy urządzeń nawigacyjnych i urządzeń 
słuŜących ochronie rezerwatu, 

  - konserwacji urządzeń i umocnień 
przeciwpowodziowych w okresie od 1 marca do 31 
sierpnia, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, 

  - przebywania poza miejscami wyznaczonymi, 
  - wstępu na teren rezerwatu w okresie od 1 marca do 31 

sierpnia; zakaz nie dotyczy zawodowych rybaków oraz 
pracowników Urzędu Morskiego wykonujących 
czynności słuŜbowe, 

  - stosowanie wszelkich środków chemicznych, 
  - niszczenia i uszkadzania drzew i innych roślin; zakaz 

nie dotyczy koszenia traw po 1 czerwca oraz 
pozyskiwania trzciny w czasie i miejscu kaŜdorazowo 
uzgodnionym z wojewódzkim konserwatorem 
przyrody, 

  - zakładania obozowisk i biwaków, kąpieli, uprawiania 
sportów wodnych oraz uŜywania sprzętu pływającego, 
zakaz nie dotyczy zawodowych rybaków i 
pracowników Urzędu Morskiego wykonujących 
czynności słuŜbowe. 

 
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 

1991 r. (Dz. Ustaw Nr 114 z dn. 12.12.1991 r., poz. 492) 
zdefiniowała rezerwat przyrody i określiła cel jego  
istnienia następująco (Art. 23.): 
1. Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym 

zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym 
ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, 
elementy przyrody nieoŜywionej, mające istotną 
wartość za względów naukowych, przyrodniczych, 
kulturowych bądź krajobrazowych. 

2. Wokół rezerwatu moŜe być utworzona otulina, 
zabezpieczająca jego obszar przed szkodliwym 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

3. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i 
Leśnictwa uznaje za rezerwat przyrody obszar, o 
którym mowa w ust.1, określając jego nazwę, 
połoŜenie, szczególne cele ochrony, ograniczenia , 
zakazy i nakazy przewidziane w art. 37 ust. 1 oraz 
organ sprawujący bezpośredni nadzór nad 
rezerwatem. 

4. Dla rezerwatu przyrody sporządza się plan ochrony, 
zatwierdzany przez ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

 
W dotychczasowej praktyce zarządzaniem rezerwatem 

dominowało zgodnie z przytoczonymi zasadami podejście 
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konserwatorskie, polegające na ograniczeniu ingerencji 
zewnętrznej. Wynika to takŜe z celu utworzenie rezerwatu 
określonego w zarządzeniu z dnia 9.10.1991 r. 
następująco: „Celem ochrony jest zachowanie bogatej i 
zróŜnicowanej fauny ptaków wodno-błotnych oraz ich 
siedlisk.” Postulat „zachowania” nie eliminuje do końca 
czynnego ochroniarskiego podejścia, gdyŜ w niektórych 
przypadkach ingerencja jest warunkiem zachowania 
poŜądanego stanu siedlisk. Pewne elementy czynnej 
ochrony zawarto w regulacjach dopuszczających w 
niektórych siedliskach rezerwatu wypas bydła i koszenie 
trawy i trzciny. W intencji projektodawców wypas i 
koszenie w odpowiednich terminach miały być zabiegami 
zalecanymi, a nie tylko dopuszczalnymi. Ich celem miało 
być zapobieganie sukcesji i kształtowanie poŜądanej, 
urozmaiconej i atrakcyjnej dla róŜnych gatunków ptaków  
struktury siedlisk łąkowych i szuwarowych. W praktyce 
koszenie trzcinowisk odbywało się regularnie i w dość 
duŜym zakresie, na ogół zgodnie z wymogami ochrony 
przyrody i operatem wodno-prawnym. Zakres i sposób 
organizacji wypasu był niezadowalający i nie zapobiegł 
niekorzystnym zmianom o charakterze sukcesyjnym. 
Koszenie łąk praktycznie rzecz biorąc nie było 
prowadzone. Zarządzający rezerwatem nie mieli 
moŜliwości ani środków na organizowanie wypasu i 
koszenia. W sytuacji, gdy na skutek rynkowych 
przekształceń gospodarki działalność ta przestała być 
ekonomicznie atrakcyjna, nie było chętnych do jej 
prowadzenia. Pozyskiwanie trzciny było opłacalne przez 
cały dotychczasowy okres istnienia rezerwatu, moŜliwe 
więc było wybieranie ofert, określanie i egzekwowanie 
wymagań. 

Działaniem z zakresu  aktywnej ochrony ptaków była 
próba zastosowania koszy lęgowych typu holenderskiego 
dla kaczek. Celem było zahamowanie tendencji 
spadkowej lęgowej populacji kaczek. Niestety efekt ten nie 
został osiągnięty, prawdopodobnie dlatego, Ŝe przyczyną 
zmniejszania liczebności nie był brak miejsc lęgowych.  

Funkcja edukacyjna rezerwatu była realizowana w 
ograniczonym zakresie (patrz str. 6), poniewaŜ w terenie 
praktycznie nie istniała informacja o rezerwacie, jego 
walorach i przepisach w nim obowiązujących. Takiej 
informacyjnej roli nie były w stanie pełnić standardowe 
tabliczki: „Rezerwat Przyrody”, rozmieszczone w kilku 
punktach na granicach rezerwatu i często niszczone lub 
kradzione. Takie doświadczenia skłaniają do obaw, Ŝe 
większe tablice, zawierające pełną informację o 
rezerwacie równieŜ nie przetrwają długo. Informacja i 
edukacja jest jednak niezwykle waŜna i naleŜy 
poszukiwać rozwiązania tego problemu. 

Większość zakazów zawartych w zarządzeniu 
powołującym rezerwat było przestrzegane, jednak 
niektóre waŜne z punktu widzenia celów ochrony zasady 
były przekraczane bardzo często. Dotyczy to przede 
wszystkim zakazu wstępu w okresie lęgowym ptaków i 
przebywania poza wyznaczonymi miejscami oraz 
uŜywania sprzętu pływającego i uprawiania sportów 
wodnych. Penetracja ludzi, zwłaszcza wędkarzy wynikała 
prawdopodobnie częściowo z braku informacji o 
rezerwacie, jego granicach i zasadach w nim 
obowiązujących. Specjalnych miejsc wyznaczonych do 
przebywania po prostu nie było. Jeśli chodzi o zakaz 
uprawiania sportów wodnych to jego nieprzestrzeganie nie 
wynikało z nieświadomości, natomiast egzekwowanie tego 
zakazu było utrudnione, poniewaŜ w zarządzeniu 
powołującym rezerwat omyłkowo znacznie (niemal 
trzykrotnie) zaniŜoną powierzchnię wodnej części 
rezerwatu, co stanowiło podstawę do kwestionowania 
przebiegu granic rezerwatu. 

ZastrzeŜenia budzi sposób i terminy prowadzenia 
niektórych prac hydrotechnicznych na terenie rezerwatu i 
w jego sąsiedztwie. NaleŜy dąŜyć w przyszłości do ścisłej 
współpracy instytucji planujących i prowadzących takie 
prace z organem sprawującym nadzór czy zarządca 
rezerwatu.  

Reasumując, dotychczasowe doświadczenia w 
realizacji zadań rezerwatu i celów jego ochrony pozwalają 
wypunktować słabe punkty zasad i praktyki zarządzania 
rezerwatem. Wykorzystano je przy planowaniu załoŜeń 
ochrony i gospodarki na przyszłość. 
 

4. Operat ochrony i gospodarowania w rezerwacie 
„Zatoka Elbląska” 
 
4.1. Cele istnienia rezerwatu 

Głównym celem ochrony w rezerwacie Zatoka 
Elbląska jest  zachowanie bogatej i zróŜnicowanej fauny 
ptaków wodno-błotnych poprzez utrzymanie w 
optymalnym stanie ich siedlisk. Siedliska te powinny być 
chronione przed degradacją i zniszczeniem metodami 
konserwatorskimi oraz przez właściwe gospodarowanie 
tak, by sprzyjały gniazdowaniu i wykorzystywaniu terenu 
przez ptaki w trakcie wędrówek. 

Dalszymi celami istnienia  rezerwatu są: 
  - ochrona róŜnorodności innych składników biocenozy, 
  - wykorzystanie do społecznej edukacji przyrodniczej, 

szczególnie w zakresie ekologii i ochrony przyrody, 
  - wykorzystanie róŜnorodnej i złoŜonej biocenozy jako 

poligonu do przyrodniczych badań naukowych. 
 

Cele „dalsze” mogą być realizowane tylko wtedy gdy 
nie stoi to w sprzeczności z celem głównym. 

 
4.2. Sposoby realizacji celów ochrony 

 
4.2.1. Granice rezerwatu oraz otuliny i ich oznakowanie 

Granice rezerwatu opisano w rozdziale  2.1.1. (str. 11). 
Na mapie (Rys. 2.3.5.) zaznaczono przebieg granic 
rezerwatu oraz jego otuliny. Utworzenie otuliny w tym 
kształcie jest nowym elementem wprowadzanym przez 
niniejsze opracowanie. Granice otuliny poprowadzono 
wykorzystując istniejące w terenie linie: wały, kanały i 
drogi.  

Oznakowanie granic rezerwatu w terenie jest waŜnym 
elementem umoŜliwiającym przestrzeganie i 
egzekwowanie obowiązujących w rezerwacie przepisów. 
Lądowe granice rezerwatu powinny być oznaczone 
znakiem „rezerwat przyrody” oraz tablicą z nazwą 
rezerwatu. W miejscach gdzie do granic rezerwatu 
dochodzą waŜniejsze drogi naleŜy oprócz tego ustawić 
tablice informujące o celach ochrony, a takŜe o 
obwiązujących w nim zakazach i nakazach. DuŜa tablica z 
nazwą rezerwatu, przeznaczona dla Ŝeglarzy i turystów 
wodnych powinna być umieszczona takŜe na brzegu rzeki 
Elbląg. Wyznaczona w terenie powinna być takŜe granica 
rezerwatu przebiegająca wodą w poprzek zatoki 
Elbląskiej. W tym celu moŜna wykorzystać odpowiednio 
dobrane boje. 

 
4.2.2. Zalecenia ochronne  

 
4.2.2.1. Zakazy obowiązujące w rezerwacie 

Z dotychczas obowiązujących w rezerwacie zakazów 
naleŜy utrzymać następujące: 
  - wycinania drzew i krzewów oraz pobierania uŜytków 

drzewnych, z wyjątkiem wypadków uzasadnionych 
potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, 

  - zmiany stosunków wodnych, jeśli taka zmiana mogłaby 
w sposób istotny naruszyć warunki ekologiczne, 
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(Zakaz ten powinien obowiązywać takŜe w otulinie 
rezerwatu) 

  - niszczenia gleby, pozyskiwania kopalin i torfu, 
  - zanieczyszczania wody i terenu, wzniecania ognia 

oraz zakłócania ciszy, 
  - umieszczania tablic, napisów  i innych znaków, z 

wyjątkiem tablic i znaków związanych z ochroną 
rezerwatu oraz ochroną wybrzeŜa, 

  - wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń 
komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych; zakaz 
nie dotyczy urządzeń nawigacyjnych i urządzeń 
słuŜących ochronie rezerwatu, 

  - stosowanie wszelkich środków chemicznych, 
 

W następujących zakazach wymienianych w 
dotychczas obowiązujących uregulowaniach proponuje się 
wprowadzić zmiany: 
  1) pozyskiwania ściółki i wypasu zwierząt gospodarskich 

przed 1 czerwca, -zastąpić sformułowaniem: wypasu 
zwierząt gospodarskich przed 1 czerwca, 

  2) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko 
Ŝyjących zwierząt, niszczenia gniazd i nor, wybierania 
jaj, wybierania piskląt wszystkich gatunków ptaków, 
wpuszczania psów. Zakaz ten nie dotyczy połowu ryb 
przez zawodowych rybaków, z wykluczeniem uŜycia 
Ŝaków o duŜej średnicy - usunąć ostatnie zdanie 
wprowadzając tym samym zakaz połowu ryb na 
terenie rezerwatu, 

  3) konserwacji urządzeń i umocnień 
przeciwpowodziowych w okresie od 1 marca do 31 
sierpnia, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych - zmienić 
terminy na: od 1 marca do 31 lipca, 

  4) wstępu na teren rezerwatu w okresie od 1 marca do 
31 sierpnia; zakaz nie dotyczy zawodowych rybaków 
oraz pracowników Urzędu Morskiego wykonujących 
czynności słuŜbowe - zmienić na: wstępu na teren 
rezerwatu i przebywania poza miejscami 
wyznaczonymi w okresie od 1 marca do 31 lipca. 
.Zakaz nie dotyczy pracowników Urzędu Morskiego 
oraz obecności związanej z wypasem bydła lub 
koszeniem traw w dopuszczalnych terminach. Nie 
dotyczy równieŜ przebywania w miejscach specjalnie 
do tego przeznaczonych, 

  5) niszczenia i uszkadzania drzew i innych roślin; zakaz 
nie dotyczy koszenia traw po 1 czerwca oraz 
pozyskiwania trzciny w czasie i miejscu kaŜdorazowo 
uzgodnionym z wojewódzkim konserwatorem przyrody 
- zmienić na: niszczenia i uszkadzania drzew i innych 
roślin; zakaz nie dotyczy koszenia traw po 20 czerwca 
oraz pozyskiwania trzciny i wikliny w czasie i miejscu 
kaŜdorazowo uzgodnionym z organem sprawującym 
bezpośredni nadzór nad rezerwatem, 

  6) zakładania obozowisk i biwaków, kąpieli, uprawiania 
sportów wodnych oraz uŜywania sprzętu pływającego, 
zakaz nie dotyczy zawodowych rybaków i 
pracowników Urzędu Morskiego wykonujących 
czynności słuŜbowe -zmienić na: zakładania 
obozowisk i biwaków, kąpieli, uprawiania sportów 
wodnych oraz uŜywania sprzętu pływającego; ostatni 
zakaz nie dotyczy pracowników Urzędu Morskiego 
wykonujących czynności słuŜbowe.  

  
4.2.2.2. Zalecenia ochronne i gospodarcze dotyczące 
całego rezerwatu lub poszczególnych siedlisk 

 
W celu zachowania dotychczasowego zróŜnicowania 

siedlisk rezerwatu proponuje się: 
  1) Ograniczyć dopływ wód kanałami melioracyjnymi 

bezpośrednio do Zatoki Elbląskiej. Wszędzie gdzie to 

moŜliwe wody takie naleŜy odprowadzać do Zalewu 
Wiślanego z pominięciem Zatoki, 

  2) Minimalizować antropogenne oddziaływania na 
Zatokę, zwłaszcza ze strony Wysoczyzny Elbląskiej na 
wysokości Jagodna i Kamienicy Elbląskiej, 

  3) Spasać zbiorowiska oznaczone na mapie roślinności 
(str. 72) jako łąkowo-pastwiskowe.  Orientacyjna 
zalecana obsada: od 5 do 10 duŜych sztuk bydła (≥ 
500 kg) lub koni na 10 ha. Organizacja wypasu - 
metoda kwaterowa. Szczegółowy plan wypasu: 
terminów, wielkości  i lokalizacji kwater powinien być 
przygotowany oddzielnie, 

  4) Utrzymać eksploatacje plantacji wikliny i łozy 
porastającej południowy i południowo wschodni brzeg 
Zatoki, 

  5) Utrzymać koszenie trzciny pod warunkiem 
przestrzegania zasad i terminów ustalonych w 
szczegółowym operacie, którego integralnym 
elementem będzie mapa wyznaczająca działki 
przeznaczone do eksploatacji w określonych latach, 

  6) W przypadku stwierdzenia zagroŜenia lokalnych 
populacji niektórych gatunków ptaków przez 
drapieŜniki dopuszcza się moŜliwość regulacji ich 
liczebności, 

  7) Dopuszcza się moŜliwość wprowadzania w rezerwacie 
dodatkowych elementów podwyŜszających jego 
atrakcyjność dla ptaków, np. konstrukcji sztucznych 
wysp z materiału uzyskanego podczas pogłębiania 
toru wodnego. Zmiany wprowadzane w rezerwacie nie 
mogą polegać na introdukowaniu nowych gatunków 
roślin i zwierząt, 

  8) Zakres i terminy prac hydrotechnicznych 
prowadzonych w rezerwacie powinny być uzgadniane 
z organem sprawującym bezpośredni nadzór nad 
rezerwatem. Za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, np. 
zagroŜenia powodziowego nie mogą być one 
prowadzone w okresie 1.03-31.07. 

 
4.2.3. Propozycje dotyczące organizacji wykonywania 
ochrony i zarządzania rezerwatem 
  - Postuluje się ustanowienie lub zatrudnienie zarządcy 

rezerwatu, osoby odpowiedzialnej za realizację  planu 
ochrony i przestrzeganie wprowadzonych przepisów. 

  - W przypadku wydania zezwoleń na eksploatację trzciny lub 
wikliny w rezerwacie, naleŜy ustalić w formie umowy zasady 
pozyskiwania i kontrolować ich przestrzegania. Zezwolenie 
na prowadzenie działalności gospodarczej w rezerwacie - 
koszenie trzciny lub wycinanie wikliny powinno być 
wydawane odpłatnie. Uzyskane w ten sposób środki  naleŜy 
przeznaczyć na realizację celów ochrony, np. wydanie 
materiałów informacyjnych, organizację udostępniania 
rezerwatu zwiedzającym. 

  - Skuteczność ochrony i gospodarowania rezerwatem powinna 
być monitorowana z określoną częstotliwością, np. co 5 lat. 
Kryterium skuteczności moŜe być realizacja głównego celu 
ochrony, a więc stan (liczebność i róŜnorodność) awifauny. 

 
4.2.4. Program edukacyjny 

 
Ze względu na połoŜenie w pobliŜu duŜego miasta i 

przy uczęszczanej przez turystów trasie rezerwat moŜe i 
powinien pełnić funkcje edukacyjne. SłuŜyć temu powinno 
udostępnienie rezerwatu poprzez organizację trasy 
edukacyjnej i jednego lub kilku punktów obserwacyjnych. 
Szczegółowy program edukacyjny obejmujący plan takiej 
trasy i projekty materiałów informacyjnych powinien być 
przedmiotem osobnego opracowania. NaleŜy pokreślić, Ŝe 
edukacja przyrodnicza jest ściśle związana z ochronną 
funkcją rezerwatu, gdyŜ skuteczna ochrona przyrody 
wymaga społecznego zrozumienia i poparcia. 
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Załącznik Nr 23 
do rozporządzenia Nr 45 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 8 listopada 2006 r. 

 
PLAN OCHRONY REZERWATU PRZYRODY „JEZIORO KO ŚNO" 

 
SPIS TREŚCI 

I. Cześć opisowa: 
1. Podstawy prawne ustanowienia rezerwatu 

II. Stan zbadania i wykorzystania: 
1. Opis połoŜenia rezerwatu 
2. Usytuowanie rezerwatu na mapach podziałów 

regionalnych 
3. Granice rezerwatu 
4. Podział powierzchniowy 
5. Charakterystyka „Jeziora Kośno" 
6. Charakterystyka immunologiczno-rybacka zbiornika 
7. Charakterystyka ichtiofauny 
8. Stosunki przyrodniczo-leśne 
9. Turystyka 
10. Szkic sytuacyjny ścieŜki turystyczno-krajobrazowej 

 
I CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Podstawy prawne ustanowienia rezerwatu. 
 
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 

dnia 12 października 1982 r. (Monitor Polski Nr 25 z 1982 r., poz. 
234). 

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o 
ochronie przyrody zarządza się co następuje: 
 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Jezioro 
Kośno" obszar jeziora oraz przyległych do niego lasów o łącznej 
powierzchni 1195,70 ha, połoŜony w gminie Purda i Pasym 
województwa olsztyńskiego. Celem ochrony jest zachowanie 
swoistych cech krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego. 

 
2. W skład rezerwatu wchodzą: 

  1) obszar jeziora Kośno wraz z przyległym terenem słuŜącym 
celom gospodarki rybackiej o łącznej powierzchni 551,90 ha, 
stanowiący własność Państwa, zarządzany przez Państwowe 
Gospodarstwo Rybackie w Olsztynie, Zakład Rybacki 
Szczytno, 

  2) obszar lasu o powierzchni 643,80 ha w Nadleśnictwie Nowe 
Ramuki. 
Na mocy Zarządzenia Nr 5 Naczelnego Dyrektora Lasów 

Państwowych z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie zmiany zasięgu 
terytorialnego oraz utworzenie jednostki organizacyjnej 
wchodzącej w skład Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych 
w Olsztynie tereny Nadleśnictwa Nowe Ramuki weszły w skład 
Nadleśnictwa Olsztyn. 
 

3. Na obszarze rezerwatu zabronione jest: 
  1) wycinanie drzew i pobieranie uŜytków drzewnych z wyjątkiem 

wypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa 
rezerwatowego, których zakres określi plan urządzenia 
gospodarstwa rezerwatowego zatwierdzony przez 
Naczelnego Konserwatora Przyrody: do czasu sporządzenia 
wymienionego planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z 
konserwatorem przyrody - usuwanie drzew martwych, 
wywrotów i złomów w sposób nie naraŜający na zniszczenie 
otoczenia i powierzchni ziemi z pozostawieniem w ziemi 
karpiny oraz w razie potrzeby dokonywanie zabiegów 
pielęgnacyjnych, 

  2) zmiana stosunków wodnych bez wydanego pozwolenia 
wodno-prawnego przez właściwy do spraw gospodarki 
wodnej organ gminy w porozumieniu z organami do spraw 
ochrony przyrody. Zmiana stosunków wodnych w rezerwacie 
przyrody moŜe nastąpić tylko w wypadku, gdy nie spowoduje 
ona zasadniczej zmiany w biotopie, 

  3) zbiór owoców i nasion drzew, krzewów i roślin zielonych z 
wyjątkiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których 
pozyskanie moŜe odbywać się na warunkach ustalonych 
przez konserwatora przyrody, 

  4) zbiór roślin leczniczych oraz innych roślin lub ich części, 
  5) pozyskanie Ŝywicy, ściółki leśnej i pasanie zwierząt 

gospodarskich, 
  6) niszczenie gleby i pozyskiwanie kopalin, 
  7) zanieczyszczanie wody i terenu, wzniecanie ognia oraz 

zakłócanie ciszy, 
  8) stosowanie środków chemicznych, 
  9) polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko Ŝyjących 

zwierząt, niszczenie gniazd i wybieranie jaj wszelkich 
gatunków ptaków, 

10) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin, 
11) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków z wyjątkiem 

tablic i znaków związanych z ochroną rezerwatu, 
12) wznoszenie budowli oraz zakładania lub budowania urządzeń 

komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych, 
13) uŜywanie w celach turystyczno-sportowych sprzętu 

pływającego z silnikiem spalinowym, 
14) przebywania poza miejscem wyznaczonym, 
15) dozwolone jest łowiectwo bez prawa budowania ambon oraz 

prowadzenie gospodarki rybackiej przez Państwowe 
Gospodarstwa Rybackie.  
 
4. Zarządzenie weszło w Ŝycie z dniem l listopada 1982 roku. 

 
W rezerwacie "Jezioro Kośno" stosuje się sposób ochrony 

częściowej na całej jego powierzchni. 
Teren rezerwatu Jezioro Kośno zajmuje oddziały: 1, 2, 3, 4, 

5, 5A, 6, 214y-a', 215j, k, 216f-p, 217, 235g-j, 236-238, 256-257, 
282-283, 301, 311-314, 315b-f, 316d-h, 317d-g, 324, 336, 347, 
348. 

 
Powierzchnia leśna      -    648,92 ha, 
powierzchnia nieleśna -    27,95 ha, 

razem         676,87 ha 
 

Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 
dnia 12.10.1982 r. za rezerwat przyrody uznano jezioro Kośno 
wraz z przyległymi do niego lasami. Łączna powierzchnia 
rezerwatu wynosi 1195,70 ha. Jezioro Kośno zajmuje 
powierzchnię 551,9 ha. 
 

II STAN ZBADANIA I WYKORZYSTANIA REZERWATU. 
 

Grunty rezerwatu "Jezioro Kośno" połoŜone są w duŜym 
kompleksie leśnym o powierzchni przekraczającej 60 tyś. ha, 
nazwanym obecnie jako lasy napiwodzko-ramuckie bądź 
purdzko-ramuckie. Na tym terenie przed wiekami były równieŜ 
lasy o jeszcze większym zasięgu terytorialnym, o charakterze 
puszczy pierwotnej. Tutejsza ludność nazywała ten leśny obszar - 
"Wielki Patrąk" lub "Wielki Partąk", jednak pochodzenie tej nazwy 
nie jest wyjaśnione. W dawnych czasach przez wschodni i 
południowy brzeg jeziora przebiegała granica komornictwa 
olsztyńskiego, dobra te stanowiły własność biskupów 
warmińskich. Jednocześnie była to granica Warmii oddzielająca 
Prusy Królewskie od Prus KsiąŜęcych. 

Teren obecnego rezerwatu w części północnej wykazuje od 
dawna charakter leśny, a część południowa wykazuje pewne 
cechy zalesień porolnych, a i w glebie widać wyraźnie warstwę 
płuŜną. 

W lasach rezerwatu nie zaobserwowano występowania 
nasilenia cech chorobowych, zwłaszcza huby korzeniowej, co 
wskazuje, Ŝe nie są to zalesienia porolne w pierwszym pokoleniu 
lub, Ŝe gleby te wykorzystane były rolniczo przez krótki okres. 
W części północnej na obszarze Nadleśnictwa Nowe Ramuki lasy 
obecnego rezerwatu stanowiły od dawna własność państwową i 
były zagospodarowane tak jak większość lasów państwowych 
według zasad rębni zupełnej o 120 - 140 letniej kolei rębu. 

Drzewostany na gruntach porolnych, a takie właśnie 
występują w rezerwacie na obszarze Nadleśnictwa Jedwabna, 
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stanowiły niegdyś własność prywatną drobnych właścicieli, 
upaństwowioną na mocy Dekretu PKWN o reformie rolnej. 

Z uwagi na brak materiałów dotyczących dawnej gospodarki 
moŜna przytoczyć tylko wyrywkowe informacje o gospodarce 
leśnej w lasach państwowych. Gospodarka w lasach własności 
prywatnej w duŜej części pochodzi z samosiewów. Takie 
stwierdzenie z całą pewnością moŜna postawić analizując stare 
drzewostany. 

Nadleśnictwo DłuŜek przyjęło prowadzenie gospodarki leśnej 
z chwilą upaństwowienia tych drzewostanów. Zabiegi hodowlane 
i pielęgnacyjne prowadzone były prawidłowo co doprowadziło do 
ukształtowania się drzewostanów o duŜym zwarciu, znacznym 
zapasie grubizny i dobrej zdrowotności wykazujący prawidłowy 
rozwój i wzrost. 

W dawnym Nadleśnictwie DłuŜek stosowano 120 letni wiek 
rębności dla sosny a drzewostany dojrzałe wycinano zrębami 
zupełnymi. Powierzchnie zrębowe odnawiano sadzeniem w wy 
orane bruzdy, popełniając przy tym błąd polegający na zbyt mało 
zróŜnicowanym składzie gatunkowym upraw, w zasadzie 
pozbawionych domieszek. 

Przed II wojną światową znaczna część ww. rezerwatu była 
zagospodarowana przez nadleśnictwa państwowe, z wyjątkiem 
gruntów leŜących na południowo-wschodnim brzegu jeziora, które 
stanowiły własność prywatną. 

Lasy państwowe były zagospodarowane zrębami zupełnymi 
przy 120 letniej kolei rębu. W lasach prywatnych o gospodarce 
leśnej najczęściej decydowało bieŜące zapotrzebowanie na 
drewno. 

Południowa część lasów rezerwatu, na wschodnim i na 
zachodnim brzegu rzeki pochodzi z zalesień gruntów porolnych. 
Zalesienia te zostały rozpoczęte pod koniec XIX wieku a ich 
szczególne nasilenie miało miejsce w pierwszym 20-leciu XX 
wieku. 

Po II wojnie światowej omawiane lasy weszły w skład 
Nadleśnictwa Państwowego Purda Leśna. 

Do roku 1961 według planów ul stosowano do So jako 
gatunku głównego zręby zupełne przy 120-letniej kolei rębu z 
wyjątkiem Bs i Bb gdzie stosowano 100-letnią kolej rębu. 

Od 1961 roku gospodarka leśna na tym terenie była 
podporządkowana gospodarce łowieckiej. Czynności 
gospodarcze w lasach miały na celu polepszenie warunków 
bytowania zwierzyny leśnej, a więc: 
  a) zręby zakładano tylko tam, gdzie potrzebne były wybiegi dla 

zwierzyny, poletka łowieckie lub teŜ z uwagi na stan 
sanitarny, 

  b) wstrzymano trzebieŜe w miejscach ostoi zwierzyny (za ostoję 
zwierzyny u-znano ponad połowę lasów Nadleśnictwa), 

  c) zaniechano wyrębu dęba we wszystkich rodzajach cięć, 
pozostawiono wszystkie dęby z wyjątkiem silnie 
uszkodzonych, 

  d) zaniechano wyrębu płazowin i drzewostanów negatywnych, a 
obsadzono je świerkiem, który z powodu zgryzania nie 
przedstawiał Ŝadnej wartości hodowlanej, 

  e) ograniczono ogrodzenie istniejących upraw, 
  f) załoŜono kilkadziesiąt hektarów poletek łowieckich, które 

razem ze śródleśnymi łąkami i pastwiskami słuŜyły do 
produkcji karmy dla zwierzyny,  

  g) ograniczono czyszczenie młodników. 
Stan ten trwał do 1981 roku i przez kilka kolejnych lat 

zredukowano stan zwierzyny kilkakrotnie, doprowadzając do 
ilości przewidzianej pojemnością łowisk. 

 
1. Opis połoŜenia. 

Rezerwat "Jezioro Kośno" połoŜony jest w województwie 
olsztyńskim na terenie gmin Purda, Pasym i Jedwabno. 

Współrzędne geograficzne jeziora Kośno określają ca szer. 
geogr. 53°38,4' oraz dł. geogr. 20°41', wys. n.p.m.  124 m, leŜy w 
dorzeczu rzeki Łyny. 

Jezioro jest zbiornikiem przepływowym do którego 
doprowadza wodę kilka niewielkich rzeczek a odprowadza - rzeka 
Kośna. 

Organem nadzorującym rezerwat jest Wojewoda Olsztyński. 
 
NADLEŚNICTWO JEDWABNO 

Wyszczególnienie kategorii 
uŜytków GM] [NA Razem 

Nadleśnictwo 
 Jedwabno Purda  

A. Grunty leśne 
1. Zalesione 

2,63 
2,63 

153,79 
148,95 

156,42  
151,58 

2. Nie zalesione  
3. Związane z gospodarką 
leśną w tym:               
            drogi leśne 
            linie 
            linie projektowane 
            rowy 
            linie energetyczne 
B. Grunty nieleśne 
1. Role 
2. Łąki 
3. Pastwiska  
4. Bagna 
5. Linie energetyczne 

4,84 
2,39 
1,66 
0,40 
0,12 
0,27 

 
 

4,98 
4,16 
0,82 

4,84 
2,39 
1,66 
0,40 
0,12 
0,27 
4,98 
4,16 
0,82 

OGÓŁEM 2,63 158,77 161,40 

 
NADLEŚNICTWO OLSZTYN 

Wyszczególnienie kategorii uŜytków GM INA 
Razem 

Nadleśnictwo 
 Pasym Purda  

A. Grunty leśne 
1. Zalesione  
2. Nie zalesione  
3. Związane z gospodarką leśną  
    w tym: 
          drogi leśne 
          linie  
          rowy 
 
B Grunty nieleśne 
1. Role  
2. Łąki  
3. Pastwiska  
    w tym: pole biwakowe  
4. Bagna  
5. Limę energetyczne  
6. Remiza 

157,81 
151,38 

 
6,63 

 
2,66 
2,27 
0,08 

 
3,50 

 
1,03 
0,65 
0,36 
1,37 
0,45 

335,36 
325,96 
0,58 
6,25 

 
4,04 
1,53 
0,39 

 
19,47 

poletko łow. 1 ,08 
7,76 
7,61 

 
2,01 
0,46 
0,55 

459,43 
444,18 

 
15,45 

 
6,70 
3,54 
0,47 

 
22,97 
1,08 
8,79 
8,26 
0,36 
3.38 
0,91 
0,55 

GOLEM 161,31 354,25 515,47 

 
2. Usytuowanie rezerwatu na mapach podziałów regionalnych. 

Rezerwat "Jezioro Kośno" połoŜony jest w Nadleśnictwie 
Olsztyn i Nadleśnictwie Jedwabne. 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami do roku 1995 istniały dwa 
oddzielne plany rezerwatu dla części leŜącej w Nadleśnictwie 
Nowe Ramuki obecnie Nadleśnictwa Olsztyn i Nadleśnictwie 
Jedwabno. W chwili obecnej przyjęto opracowanie jednego planu 
dotyczącego rezerwatu "Jezioro Kośno". 
 
3. Granice rezerwatu. 

Granice rezerwatu są wyraźne, przebiegają liniami 
oddziałowymi, drogami leśnymi oraz drogami publicznymi i nie 
powinny budzić wątpliwości. 

W części wschodniej i południowej granice stanowią dobrze 
widoczne linie oddziałowe i ostępowe podziału 
powierzchniowego. W części zachodniej granica przebiega 
częściowo po drodze publicznej, szerokości ok. 8 m prowadzącej 
ze wsi Łajs do wsi Rutki, a częściowo jest to granica polno-leśna 
z gruntami wsi Łajs stabilizowana 10 słupkami betonowymi z 
podcentrem. W części północnej grunty leśne graniczą z jeziorem 
Kośno naleŜącym do rezerwatu. Na całej długości oprócz granic z 
gruntami prywatnymi granice rezerwatu przylegają do lasów 
Nadleśnictwa Olsztyn i Nadleśnictwa Jedwabno. Granice 
oznaczone są paskami malowanymi na korze farbą olejną w 
kolorach Ŝółtym, zielonym i czerwonym. Granic spornych na 
terenie rezerwatu nie ma. 
 
4. Podział powierzchniowy. 

Powierzchnia rezerwatu ma kształt wydłuŜony z kierunku 
południowego na północ z odchyleniem w części południowej w 
kierunku południowo-zachodnim. W opisanym kierunku rezerwat 
ma długość około 6,4 km, a szerokość w części północnej i 
południowej wynosi około 1,8 - 2,4 km, natomiast część środkowa 
jest przewęŜona i najmniejsza szerokość wynosi niespełna 1,3 
km. 

Podział powierzchniowy rezerwatu jest przedłuŜeniem 
podziału powierzchniowego obrębu Nowe Ramuki. 

Linie ostępowe kończące się na wschodnim brzegu jeziora 
Kośno maj ą kierunek ze wschodu na zachód z odchyleniem 
około 10° w kierunku północnym. Linie ost ępowe po zachodniej 
stronie jeziora mają równieŜ kierunek ze wschodu na zachód ale 
odchylone są o około 20° w kierunku południowym. 

Ogólnie podział powierzchniowy jest regularny z wyjątkiem 
niektórych oddziałów, w których linie oddziałowe stanowią lokalne 
drogi leśne. 

Na ogólną liczbę 32 oddziałów, 5 z nich ma podział 
nieregularny. 
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Przeciętna wielkość oddziału wynosi 20,12 ha. Podział 
powierzchniowy jest oznaczony słupkami oddziałowymi 
osadzonymi przy przecięciach linii. Na słupkach oddziałowych 
namalowane są na białym tle numery przylegających oddziałów. 

Szerokość linii ostępowych wynosi 4 - 6 metrów a linii 
oddziałowych 4 metry, a zdarza się czasami i 5 metrów. 
 
5. Charaktery styka jeziora Kośno. 

WaŜną część rezerwatu stanowi jezioro Kośno, którego 
powierzchnia wynosi 557.20 ha. Na jeziorze jest prowadzona 
tradycyjna gospodarka rybacka. Zbiornik nie jest udostępniony 
wędkarzom. Od kwietnia 1994 roku Spółka Energopol - Trade 
dzierŜawi jezioro od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa naleŜy zwrócić uwagę na 
ochronę flory i fauny chronionych ekosystemów poprzez 
zapobieganie zmniejszeniu się róŜnorodności gatunkowej oraz 
ochronę puli genowej poszczególnych gatunków. 

Biorąc pod uwagę ichtiofaunę, to naleŜy chronić zarówno 
środowisko wodne przed dalszą degradacją, jak i równieŜ gatunki 
ryb w nim bytujące. Ryby naleŜy chronić nie tylko przed 
wyginięciem, ale równieŜ przed wszelkimi niekorzystnymi 
zmianami będącymi konsekwencją przegęszczenia, 
niedoŜywienia czy teŜ selektywnej eksploatacji. 

Ochronę ryb naleŜy rozpocząć w momencie rozrodu i wzrostu 
młodzieŜy. Dorosłą populację ochrania się przestrzegając 
ustalone wymiary ochronne i przez nieprzekraczanie limitów 
połowowych. JeŜeli to nie wystarcza, naleŜy stosować 
przewidziane zarybienia gatunkami autochtonicznymi. Nie naleŜy 
introdukować do zbiorników gatunków obcej ichtiofauny. 

Reasumując, gospodarka rybacka powinna pomagać nie 
tylko w restytucji ichtiofauny właściwej dla biocenozy zbiornika, 
ale równieŜ wpływać przez sterowanie strukturą i liczebnością 
ichtiofauny (biomanipulacja) na osiągnięcie poŜądanego sposobu 
krąŜenia materii w ekosystemie. 
 
Podstawowe dane morfometryczne:  
powierzchnia zwierciadła wody            557,20 ha 
objętość jeziora                                    75 767,3 tys. m3 
głębokość maksymalna                        44,5 m 
głębokość średnia                                13,7 m 
powierzchnia zlewni całkowitej             238,2 km2 
 

Jezioro Kośno przyjmuje dwa dopływy: z jeziora Łajskiego w 
części południowo-zachodniej i z jeziora Kalwa, w części 
wschodniej. Z północnego krańca zbiornika wypływa rzeka 
Kośno, która w dalszym swym biegu poprez system kanałów jest 
dopływem rzeki „Pisy", wpadającej do Jeziora Wadąg. 

Jezioro Kośno nie jest zbiornikiem ścieków, nie zostało 
równieŜ zagospodarowane turystycznie. 

Jezioro Kośno charakteryzuje się korzystnymi warunkami 
naturalnymi i zostało zaliczone do I kategorii podatności. Jest to 
zbiornik głęboki, o duŜym udziale hypolimnionu w ogólnej masie 
wód i niskimi wartościami wskaźników zanieczyszczenia 
organicznego. 
 
6. Charakterystyka immunologiczno-rybacka zbiornika. 

 
A. PołoŜenie. 

 
Jezioro Kośno (szer. geogr. 53°38,4', dł. geogr. 20°41', wys. 

n.p.m. 122,6 m) leŜy w dorzeczu Łyny. Jest zbiornikiem 
przepływowym, do którego doprowadza wodę kilka niewielkich 
rzeczek (m.in. Struga) a odprowadza rzeka Kośna. Jezioro jest 
otoczone wysokim lasem. 
 

B. Morfometria. 
 
Powierzchnia jeziora jak juŜ wspomniano wynosi 557,2.0 ha. 

Głębokość maksymalna 44,5 m, średnia  
13,7 m. Przebieg izobat na mapie sporządzonej w 1960 roku 
przez IRŚ w Olsztynie wskazuje, Ŝe jest głęboki zbiornik rynnowy, 
gdyŜ poniŜej średniej głębokości znajduje się połowa powierzchni 
dna jeziora. 

Jezioro nie posiada wysp. WzdłuŜ długich brzegów tj. 
wschodniego i zachodniego obserwuje się duŜe zagęszczenie 
izobat, a szczególnie przy brzegu zachodnim. Dlatego teŜ strefa 
płytkiego litoralu (do 1 m głębokości) nie zajmuje nawet 9% 

powierzchni zbiornika. Jedynie na południowym i północnym 
krańcu jeziora uformowały się niewielkie płytkie zatoczki. 

Usytuowanie głównej osi zbiornika w kierunku pómocno-
południowym i wysokie brzegi jeziora zarośnięte wysokopiennym 
lasem powodują, Ŝe wpływ wiatrów, wiejących w tych okolicach 
głównie z kierunków zachodniego i północno-zachodniego ma 
ograniczony wpływ na mieszanie wody w zbiorniku. 
 

C. Roślinność. 
 

Oczerety, złoŜone głównie z trzciny pospolitej i pałki 
wąskolistnej, obrastają wąskim pasem brzegi, jednak nie zdołały 
stworzyć zwartego pasa dookoła jeziora. 

Roślinność zanurzona, złoŜona głównie z rogatka, moczarki, 
mchu i rdestnic zajmuje około 90 ha, co stanowi około 16% 
powierzchni jeziora. 

NaleŜy przyjąć stanowisko, Ŝe obszar zajęty przez pas 
oczeretów i powierzchnia łąk podwodnych nie uległy zmianie w 
ciągu ostatnich 30 lat, poniewaŜ poziom zwierciadła wody w 
jeziorze takŜe nie uległ znaczącej zmianie. Nie zmieniła się teŜ 
przezroczystość wody mierzona widzialnością krąŜka Secchiego. 
Pomiar  
(2.1 m) wykonany w sierpniu 1995 roku był podobny do wyników 
uzyskanych w tym samym miesiącu w latach 1961 -1962. 
 

D. Warunki termiczno-tlenowe. 
 

Z dotychczasowych informacji wynika, Ŝe zasięg epilimnionu 
w okresie letnim jest mały. Termoklina zaczyna się poniŜej 5 m 
głębokości a hypolimnionu juŜ od 10 m, który jest dominującą 
strefą w zbiorniku. 

W stosunkowo płytkiej, północnej części jeziora (Głęboczek 
ma 7,5 m), będącej jakby odrębną częścią zbiornika, moŜe 
wystąpić w sierpniu spadek zawartości tlenu poniŜej 3 mg/l. Jest 
to efektem intensywnego rozkładu detrytusu, gromadzącego się 
na dnie jeziora przy odpływie. 

Płytki zasięg epilimnionu, nagrzewającego się w lecie, w 
powierzchniowych warstwach do 21°C, w ąska termoklina, głęboki 
i zimny hypolimnion wskazują, Ŝe Jezioro Kośno moŜna uwaŜać 
za typowy zbiornik sielawowy. 
 

7. Charakterystyka ichtiofauny. 
 

Skład gatunkowy i masa odławianych ryb. 
Z analizy statystyk odłowów oraz relacji ustnych rybaków 

wynika, Ŝe w Jeziorze Kośno występują wszystkie cenne 
gospodarczo gatunki ryb jeziorowych z dominacją sielawy, płoci i 
okonia. Z gatunków małocennych obserwuje się w zbiorniku 
ukleję, karpia, jazgarza, kiełbia i miętusa. Z gatunków rzecznych 
notowanych jest w odłowach kleń. Obserwuje się teŜ występujące 
sporadycznie w odłowach gatunki introdukowane do jeziora - 
tołpygi i pelugę. Odławiany jest teŜ w niewielkich ilościach karp, 
który przedostaje się do jeziora strugą zasilającą w wodę stawy w 
Tylkowie. W odłowach notowany jest teŜ sandacz, który nie 
powinien występować w takim zbiorniku jak Jezioro Kośno. 
Prawdopodobnie jest to efektem przedostawania się do zbiornika 
sandacza z połoŜonego w sąsiedztwie Jeziora Kalwa. 

Jezioro Kośno jest więc zbiornikiem sielawowym w którym 
występują prawie wszystkie gatunki słodkowodnych ryb 
jeziorowych. 
 

8. Stosunki przyrodniczo-leśne. 
 
A. Terytorialna przynaleŜność do jednostek geobotanicznych. 

 
Według „Rejonizacji przyrodniczo-leśnej na podstawach 

ekologiczno-fizjograficznych" Tadeusz Trampler, Anna 
Kliczkowska, ElŜbieta Dmyterko i Anna Sierpińska, PWRiL 
Warszawa 1990 r., rezerwat połoŜony jest w II Krainie Mazursko-
Podlaskiej w Dzielnicy Równiny Mazurskiej. Pod względem 
fizyczno-geograficznej rejonizacji Polski obszar ten zaliczony jest 
do mezoregionu Pojezierza Mazurskiego. W podziale 
geobotanicznym Polski Równina Mazurska zaliczana jest do 
Krainy Pojezierza Pomorskiego i Okręgu Olsztyńskiego. 

Według niektórych badaczy obszar ten zalicza się do Działu 
Bałtyckiego w niedalekiej granicy z Działem Północnym, czyli 
leŜący na tzw. pasie przejściowym. 
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B. Roślinność 
  1) siedliskowe typy lasu i zespoły leśne 

 
Występujące typy gleb, badania runa leśnego i 

występujące drzewostany umoŜliwiły wyodrębnienie 
następujących siedlisk: 

 
Typ siedliskowy 

lasu 
Symbol t s 1 Powierzchnia w ha % udział 

Bór świeŜy Bśw 367,14 56,01 
Bór mieszany 
świeŜy 

BMśw 171,35 28,76 

Bór mieszany 
wilgotny 

BMw 2,21 0,37 

Las mieszany 
świeŜy 

LMśw 77,09 12,94 

Las mieszany 
wilgotny 

LMw 2,80 0,47 

Las wilgotny Lw 1,30 0,22 
Ols 01 7,32 1,23 
RAZEM  629,21 100,00 
Pozostałe grunty  47,66 7,46 
OGÓŁEM  676,87 100,00 

 
Bór świeŜy - Bśw 

Siedliska boru świeŜego dominujące w rezerwacie występuje 
na glebach rdzawych bielicowanych o składzie mechanicznym 
piasków słabo gliniastych na piaskach luźnych czasami 
warstwowanych piaskami luźnymi z dodatkiem Ŝwirów. Ściółka 
osiąga tu formy butwiny włóknistej o miąŜszości 3 - 6 cm lub 
butwiny inicjalnej w przypadku upraw lub młodników. Woda 
gruntowa występuje tu na znacznych głębokościach przeciętnie 
od 4 - 7 metrów. Roślinność dna lasu. Gatunki róŜnicujące Bśw 
od Bs na gruntach leśnych. W oparciu o prace terenowe 
taksacyjne w większości wydzieleń wyróŜniono na tym siedlisku 
następujące gatunki róŜnicujące Bśw od Bs. 
Vaccinium myrtillus                    - Borówka czernica 
Hylocomium splendens         - Gajnik lśniący 
Melampyrum wlgatum              - Pszenice zwyczajny 
Dicranum undulatum                 - Widłoząb falistolistny 
Luzula pilosa                             - Kosmatka owłosiona 
Calamagrostis arundinacea      - Trzcinnik leśny 
Lycopodium clavatum               - Widłak goździsty 
Deschampsia flexuosa              - Śmiałek pogięty 
Chimaphila umbellata                - Pomocnik baldaszkowy 
Sieglingia decumbens               - Izgrzyca przyziemna 
 

Wymienione gatunki róŜnicujące Bśw od Bs na gruntach 
porolnych są te same tylko ich reprezentatywność ilościowa jest 
mniejsza i głównie zaleŜy od wieku drzewostanu porolnego, im 
młodszy tym mniej gatunków róŜnicujących. 

W zespole tym jako gatunki częste występują: 
Vaccinium vitis idea                   - Borówka brusznica 
Entodon Schreberi                    - Rokiet pospolity 
Calluna vulgaris                         - Wrzos pospolity 
Rumex acetosella                       - Szczaw polny 
Calamagrostis epigeios                 - Trzcinnik leśny 
Lycopodium clavatum                      - Widłakj goździsty 
Trientalis europea                            - Siódmaczek leśny 
Linoria vulgaris                               - Lnica pospolita 
 
Drzewostany.  

Gatunkiem zdecydowanie panującym na tym siedlisku jest 
sosna czasami z niewielką domieszką Brz i Św rzadziej Db i Oś. 
Bonitacja sosny w wieku ponad 100 lat przeciętnie - II. 

Na gruntach leśnych w podszycie występują następujące 
gatunki: świerk, jałowiec, brzoza, dąb szyp., kruszyna, osika, 
jarząb. Procent pokrycia powierzchni przez podszyty na tym 
siedlisku jest niewielki i rzadko przekracza 50%. 

Na gruntach porolnych stwierdza się znacznie mniejszą ilość 
podszyto w, co jest zjawiskiem niekorzystnym. 

Słabo rozwinięte runo i mała ilość podszytów pogłębia 
proces przesuszeania tych siedlisk a jednocześnie 
wzrasta intensywność zakwaszania siedlisk powodowana 
opadem igliwia i przewagą mchów w runie. Silne 
zakwaszenie gleby powoduje niekorzystną zmianę w 
składzie edafonu (świat istot Ŝywych w glebie biorący 
udział w rozkładzie materii organicznej) polegającą na 

tym, Ŝe przewaŜają wówczas grzyby rozkładające ściółkę 
znacznie wolniej. 

Między innymi jest to istota procesu degradacji gleb 
leśnych powodowana wprowadzaniem monolitów 
sosnowych lub świerkowych na grunty porolne. Siedliska 
Bśw zajmują w rezerwacie powierzchnię 367,14 ha co 
stanowi 56,01% ogólnej powierzchni rezerwatu. Wszystkie 
grunty siedliska Bśw na terenie rezerwatu mają swój 
odpowiednik w zespole roślinnym Peucedano - Pinetum J. 
Mat 1973 - subkontynentalny bór świeŜy. Zbiorowisko to 
wyróŜnia się występowaniem na glebach piaszczystych, 
litych drzewostanów sosnowych, a gatunki takie jak Db, 
Św z uwagi na niską Ŝyzność siedliska nie wchodzą w 
skład I piętra. 

Do gatunków stałych tego siedliska naleŜą: 
So jako gatunek dominujący w podszytach jałowiec, 

sosna, brzoza i świerk i inne pojedynczo lub z podsadzeń, 
w runie widłak spłaszczony, pomocnik baldaszkowy i 
gorysz pagórkowaty jako gatunki stałe charakterystyczne 
dla tego zespołu. Obecny stan siedlisk Bśw i 
wymienionego zespołu roślinnego Peucedano - Pinetum 
moŜe się zmienić z uwagi na degradację siedlisk 
spowodowaną wprowadzeniem litych drzewostanów 
sosnowych, szczególnie dotyczy to gruntów porolnych. 
 
Bór mieszany świeŜy -BMśw 

Siedlisko to występuje na glebach rdzawych bielicowanych i 
właściwych oraz brunatnych bielicowanych i wyługowanych. 
Skład mechaniczny tych gleb to płytkie piaski słabo gliniaste na 
piaskach luźnych w jednym przypadku warstwowane gliną cięŜką 
nieprzepuszczalną. 

Ściółka w uprawach i młodnikach osiąga formę butwiny 
inicjalnej w drzewostanach średnich klas wieku butwiny 
włóknistej, w starodrzewiach butwiny typowej. 

Woda gruntowa występuje na głębokości 4 - 7 m z wyjątkiem 
wariantu wilgotnego tego siedliska gdzie woda gruntowa 
występuje na głębokości 2,5-3 metrów. 

Roślinność dna lasu. 
Gatunki róŜnicujące: BMśw od Bśw na gruntach leśnych: 

Fragaria vesca                                - Poziomka pospolita 
Oxalis acetosella                            - Szczawik zajęczy 
Majanthemum bifolium                 - Konwalijka dwulistna 
Pteridium aquilium                         - Orlica pospolita 
Yeronica officinalis                     - Przetacznik lekarski 
Rubus saxatilis                           - Malina kamionka 
Polytrichum attenatum               - Płonnik strojny 
Dryopteris spinulosa                    - Narecznica krótkoostna 
 

Na gruntach porolnych są te same gatunki róŜnicujące tylko 
ich reprezentatywność ilościowa jest mniejsza szczególnie w 
młodszych drzewostanach.  

Do gatunków częstych moŜna zaliczyć: 
Vaccinium myrtilłus               - Borówka czernica 
Entodon Schreberi                - Gajnik lśniący 
Trientalis europea                 - Siódmaczek leśny 
Luzula pilosa                         - Kosmatka owłosiona 
Calamagrostis arundinacea  - Trzcinnik leśny 
Pirola secunda                      - Gruszy czka jednostronna 
Deschampsia flexuosa          - Śmiałek pogięty 
Melampyrum pratense          - Pszenice pospolity 
Convalaria maialis                 - Izgrzyca przyziemna 
 

Siedliska: - BMśw zlokalizowano na powierzchni 
171,35 ha, co stanowi 28,76% powierzchni rezerwatu. 

Odpowiednikiem siedlisk BMśw w fitosocjologii jest 
zespół roślinny: 

Seratullo - Pinetum - subborealny bór mieszany. 
Zespół ten obejmuje drzewostany z panującą sosną a 

w składzie gatunkowym drzewostanu występują dąb 
świerk w runie obok elementów borowych pojawiają się 
rośliny przechodzące z lasów liściastych. 

W północno-wschodniej części kraju, zespół ten jest 
jedynym odpowiednikiem boru mieszanego świeŜego. 
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W podszytach tego zespołu występują tu świerk, 
brzoza, dąb, jarzębina, bez czerwony, sosna i jałowiec. Do 
gatunków stałych tego zespołu naleŜą oprócz 
wymienionych drzew gruszyczka jednostronna, sierpik 
barwierski, węŜymord niski. 
 
Bór mieszany wilgotny - BMw 

Wyodrębniony tu typ siedliskowy lasu BMw zajmuje 
jedynie 2,21 ha, co stanowi 0,37% powierzchni leśnej 
rezerwatu i pod względem fitosocjologicznym zbliŜony jest 
do BMśw w wariancie wilgotnym. 
 
Las mieszany świeŜy - LMśw 

Powierzchnnia siedliska LMśw wynosi 77,09 ha co 
stanowi 12,94% ogólnej powierzchni leśnej rezerwatu. 

W dwóch pododdziałach stwierdzono początki 
degradacji siedliska, bowiem stan na gruncie wskazuje 
według drzewostanu i runa na siedlisko BMśw a warunki 
glebowe wskazują na LMśw. 

Z uwagi na sztuczne pochodzenie drzewostanów tego 
siedliska określenie zespołów roślinnych było znacznie 
utrudnione. W pracach typologicznych uwzględniono brak 
w składzie drzewostanów, gatunków liściastych w 
odpowiednich proporcjach charakterystycznych dla tego 
typu siedlisk, w tej sytuacji głównym kryterium 
określającym przynaleŜność do zespołu roślinnego były 
gatunki charakterystyczne z runa oraz warunki glebowe, 
które niejako określały potencjalne siedliska. 

Siedlisko to występuje na glebach brunatnych 
wyługowanych o zróŜnicowanym składzie mechanicznym. 
Największą powierzchnię zajmują gleby brunatne z 
piasków słabo gliniastych płytkich i średnio głębokich na 
piaskach luźnych, w nielicznych przypadkach 
warstwowane piaskami pylastymi. Sprawność tych gleb 
jest wysoka. Próchnica osiąga tu formy moderu 
butwinowego i typowego. Moder butwinowy występuje w 
litych drzewostanach sosnowych występujących na tym 
siedlisku. 

Woda gruntowa występuje na głębokości 3-6 metrów. 
Sporadycznie na głębokości 1,5 metra w wariancie 
wilgotnym. 

Roślinność dna lasu: 
Gatunki róŜnicujące LMśw od BMśw na gruntach 

leśnych. 
Hepatica nobilis                    - Przylaszczka pospolita 
Melica nutans                       - Perłówka zwisła 
Mycelos muralis                  - Sałatnik leśny 
Carex digitata                      - Turzyca palczasta 
Stellaria holostea                 - Gwiazdnica wielkokwiatowa 
Morchingria trinervia            - MoŜylinek trójnerwowy 
 

W fitosocjologii odpowiednikiem omawianego typu 
siedliskowego jest zespół Potentillo albae - Quercetum 
Libb. - świetlista dąbrowa. Według określeń teoretycznych 
jest to zbiorowisko w typie siedliskowym lasu mieszanego 
z dominacją dębów oraz stałą naturalną domieszką sosny. 
Z uwagi na sztuczne wprowadzenie drzewostanów 
sosnowych na te siedliska obraz fitosocjologiczny jest 
zmieniony w kierunku siedlisk borowych szczególnie w 
młodszych (l i II kl. w.) drzewostanach. JednakŜe bogate 
runo, zróŜnicowany podszyt oraz wysoka Ŝyzność gleby 
zdecydowanie wpłynęły na ocenę tego siedliska w 
kierunku lasowym. 

Do gatunków stałych (charakterystycznych) tego 
zespołu naleŜą: pięciornik biały, miodunka, trzcinnik leśny, 
czernica. Wśród gatunków podszytowych 
charakterystycznym w starszych drzewostanach tego 
zespołu jest obfite występowanie leszczyny oraz 
pojedynczo graba. 
 

Las mieszany wilgotny - LMw 
Wyodrębniony LMw jest pod umiarkowanym wpływem 

wody gruntowej występującej na głębokości 1,10 metra. 
Glebę opisano jako czarną ziemię zdegradowaną 

wytworzoną z piasków słabo gliniastych na piaskach 
luźnych. 

Rośnie tu drzewostan wprowadzony sztucznie z 
panującą sosną, w składzie gatunkowym występują 
równieŜ olsza i brzoza. 

Las mieszany wilgotny występujący na 2,8 ha co stanowi 
0,47% powierzchni leśnej wyodrębniono kierując się 
następującymi gatunkami róŜnicującymi LMw od BMw są: 
Deschampsia vespitosa            - Śmiałek darniowy 
Equisetum silvaticum                 - Skrzyp leśny 
Athyrium filix femina                   - Wietlica samicza 
 

Gatunkami runa róŜnicującymi LMw od LMśw 
(wspólne) od BMśw, są: 
Stellaria holostea                 - Gwiazdnica wielkokwiatowa 
Mycelis muralis                    - Sałatnik leśny 
Ajuga reptans                       - Dąbrówka rozłogowa 
 

Odpowiednikiem fitosocjologicznym tej grupy siedlisk 
jest zespół Lycopodio annotini - Picetiim - borealno 
europejski niŜowy bór świerkowy występujący 
subekstrazonalnie w Polsce północno-wschodniej. W 
rezerwacie zespół ten jest w formie zniekształconej 
spowodowanej sztucznym wprowadzeniem sosny. 

Wśród gatunków charakterystycznych tego zespołu 
wyróŜniono następujące gatunki: widłak jałowcowaty, 
skrzyp leśny, turzycę zajęczą, oraz bazanię. 

W podszytach panują: kruszyna, olsza i świerk. 
 
Las wilgotny - Lw 

Wyodrębniony Lw jest pod umiarkowany wpływem 
wody gruntowej występującej na głębokości 1,0 metra. 

Glebę opisano jako brunatną wy ługowaną 
wytworzoną z płytkich piasków słabo gliniastych na 
piaskach luźnych na głębokości około 1,0 metra oddolnie 
oglejoną. 

Gatunkami róŜnicującymi Lw od Lśw, są: 
Urtica dioica                                - Pokrzywa zwyczajna 
Galium Schultesii                      - Przytulia Schultesa 
Dactylis glomerata                    - Kupkówka pospolita 
Melampyrum nemorosum       - Przeniec gajowy 

 
Podszyty tworzą tu głównie kruszyna, bez czarny i 

olsza. 
Gatunek panujący olsza czarna została tu 

wprowadzona sztucznie, stąd naturalny układ gatunkowy 
został znacznie zmieniony zwłaszcza, Ŝe lokalizacja tego 
pododdziału jest wśród gruntów pochodzących z zalesień 
porolnych. 

Siedlisko lasu wilgotnego zajmuje jedynie 1,3 ha, co 
stanowi 0,22% powierzchni leśnej rezerwatu. 

W fitosocjologii odpowiednikiem Lw jest zespół 
roślinny Fraxino - Ulmetum, łęg wiązowo-jesionowy. 

Opisany tu zespół jest znacznie zmieniony 
wprowadzoną sztucznie olszą w terenie zewsząd 
otoczonym zalesieniem porolnym. 
 
Ols -Ol 

Ols zajmuje 7,32 ha, co stanowi 1,23% powierzchni 
leśnej rezerwatu. 

Na tym siedlisku woda gruntowa występuje na 
głębokości od 0 do 0,60 metra od powierzchni gruntu, a 
okresowo zalewa powierzchnię. 

W rezerwacie siedlisko to występuje na glebach 
torfowych torfowisk niskich i przejściowych a takŜe 
murszowo-torfowych z torfowisk niskich. 
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Gatunkami róŜnicującymi Ol od Lw, są: 
Filipendula ulmaria                    - Wiązówka błotna 
Solanum dulcamara                  - Psianka słotkogórz 
Cirsium oleraceum                    - OstroŜeń warzywny 
Carex elongata                          - Turzyca długokłosa 
Uris pseudoacorus                   - Kosaciec Ŝółty 
 

Zbiorowisko to fitosocjologicznie naleŜy zaliczyć do 
zespołu Ribo nigri - Alnetum - ols porzeczkowy. 

Podszyty tworzą tu głównie takie gatunki jak: 
porzeczka, czeremcha, kruszyna i olsza. 

Zbiorowisko leśne z bezwzględną dominacją olszy 
czarnej zajmuje w rezerwacie przyjeziorną część płaskich 
mis jeziornych. 

Z występujących na terenie rezerwatu roślin runa na 
uwagę zasługuje objęty ochroną gatunkową Zimoziół 
północny, którego stanowisko udokumentowano w 
oddziale Nr 238 rezerwatu. 
 

C. Opis poszczególnych gatunków drzew i 
drzewostanów. 

 
Dominującym gatunkiem w rezerwacie jest sosna 

zajmująca 90,53% powierzchni leśnej oraz mająca udział 
93,65% w miąŜszości rzeczywistej grubizny 
drzewostanów. Jest ona gatunkiem panującym w 
większości drzewostanów. W części drzewostanów 
zwłaszcza starszych pochodzi z samosiewu, a w części 
głównie młodszych pochodzi z sadzenia. Zajmuje swe 
naturalne siedliska borowe jednak w miarę wzrostu 
Ŝyzności siedlisk powinna występować ze zwiększają się 
ilością domieszek innych gatunków lasotwórczych co w 
rezerwacie nie ma miejsca. Domieszkę pojedynczą 
większości drzewostanów sosnowych stanowią brzoza i 
świerk, a w obniŜeniach terenu na siedliskach wilgotnych 
takŜe olcha. Zastanawiający jest brak domieszki dęba. 

W podszycie drzewostanów sosnowych, często 
niewystarczającym, występują głównie: jałowiec, sosna i 
brzoza, rzadziej świerk i jarzębina. 

Jakość drzewostanów sosnowych naleŜy określić jako 
średnią. Przyczyną nie najwyŜszej jakości jest to, Ŝe 
drzewostany powstały na gruntach porolnych. Część 
drzewostanów starszych i średnich klas wieku 
prawdopodobnie pochodzących z samosiewu jest dobrej 
jakości i swym wyglądem fragmentami przypomina 
miejscowy ekotyp sosny rodzimego pochodzenia 
określany jako „sosna mazurska" bądź „sosna pruska". 

W zasadzie większość drzewostanów starszych jest 
silnie ugałęziona ma nisko osadzone korony, a strzały są 
sękate i guzowate. 

Dąb zajmuje po sośnie następne miejsce co do 
udziału w powierzchni leśnej rezerwatu, udział jego 
naleŜałoby zwiększyć, ze względu na występujący w 
rezerwacie potencjał siedliskowy. Gatunek ten stanowi 
3,45% udziału powierzchniowego i 1,66% udziału w masie 
drzewostanów. 

Świerk występuje w rezerwacie jako gatunek panujący 
jedynie na 1,62% powierzchni leśnej na niewłaściwym dla 
siebie siedlisku olesu, w zmieszaniu z olchą czarną. Jest 
to drzewostan powstały sztucznie z sadzenia - obecnie 
dobrej jakości. Ponadto świerk występuje jako domieszka 
pojedyncza. W większości drzewostanów z tym, Ŝe na 
siedliskach boru świeŜego jest w ilości wystarczającej, na 
siedliskach boru mieszanego świeŜego w ilościach zbyt 
małych, a tym bardziej jest go brak na siedliskach lasu 
mieszanego wilgotnego gdzie powinien być gatunkiem 
panującym. Występuje równieŜ licznie w podszycie 
przewaŜnie wraz z innymi gatunkami. 

Olcha czarna występuje na właściwych sobie 
siedliskach olesu oraz na małych fragmentach tego 

siedliska wśród innych siedlisk w zmieszaniu z sosną. 
Olcha czarna zajmuje 1,91% powierzchni leśnej rezerwatu 
a jej udział rzeczywisty w masie grubizny brutto 
drzewostanów wynosi 1,13%. 

Brzoza na terenie rezerwatu występuje tylko w 
domieszce w drzewostanach sosnowych oraz dość licznie 
w podszycie i zajmuje 2,25 % powierzchni leśnej 
rezerwatu a masowy jej udział wynosi 1,67%. Jako 
Gatunek lekkonasienny łatwo daje samosiew wypełniający 
wszystkie przerzedzenia i luki, szczególnie na terenach o 
znacznej wilgotności gleby, a więc przyjeziornych. 

Buk zwyczajny na terenie rezerwatu występuje jedynie 
na terenach Ŝyznych przyjeziornych siedlisk i zajmuje 
0,23% powierzchni leśnej rezerwatu. 

Przeciętny wiek wszystkich drzewostanów rezerwatu 
„Jezioro Kośno" wynosi 75 lat, a przeciętna zasobność 
309,62 m3 grubizny brutto, przeciętne zadrzewienie 
wszystkich drzewostanów wynosi 0,85. Przeciętna 
bonitacja drzewostanów I. 
Udział powierzchniowy poszczególnych klas wieku jest 
nierównomierny i przedstawia się następująco: 
I  klasa wieku zajmuje          - 5,34% powierzchni leśnej 
II  klasa wieku zajmuje         - 8,53% powierzchni leśnej 
III klasa wieku zajmuje         -16,75% powierzchni leśnej 
IV klasa wieku zajmuje         - 21,16% powierzchni leśnej 
V klasa wieku zajmuje          - 27,94% powierzchni leśnej 
VI klasa wieku zajmuje      -11,53% powierzchni leśnej  
VI klasa wieku zajmuje         - 8,73% powierzchni leśnej 
 

Zdecydowana większość drzewostanów sosnowych 
rezerwatu pochodzi z zalesień porolnych, szczególnie 
dotyczy to wszystkich drzewostanów w środkowej i 
południowej części rezerwatu. Wymienione wyŜej 
drzewostany w młodszym wieku są bezpodszytowe w 
starszym wieku ilość podszytów jest niewielka i osiąga 10 
- 20% pokrycia powierzchni. Wśród gatunków 
występujących w podszycie tych drzewostanów moŜna 
wyróŜnić: jałowiec, brzozę i sosnę.  

Ogólnie stan zdrowotny drzewostanów rezerwatu jest 
dobry. Stwierdzono sporadycznie istniejące objawy 
występowania huby sosnowej i korzeniowej. 

Jakość techniczna drzewostanów przeciętnie jest 
dobra. W niektórych drzewostanach stopień oczyszczenia 
strzał i gałęzistość nieco obniŜają jakość techniczną 
drewna. 

Tabele klas wieku zamieszczono w załącznikach do 
niniejszego opracowania. 
 

D. Zwierzyna dzika 
 
Teren obecnego rezerwatu połoŜony był w 

bezpośrednim sąsiedztwie, a nawet przejściowo naleŜał 
do wydzielonego obwodu łowieckiego ze stanem 
zwierzyny kilkakrotnie przekraczającym pojemność 
łowiska. Obecnie stan zwierzyny jest zbliŜony do ilości 
gospodarczo znośnej (czasami go przekracza 
przyczyniając się do powstawania szkód w uprawach i 
młodnikach oraz innych nasadzeniach np. w podszytach). 

W Zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego w sprawie uznania tego rezerwatu w punkcie 
9 zezwala się na prowadzenie gospodarki łowieckiej bez 
prawa budowania ambon. 

Na podstawie obserwacji własnych oraz danych z 
corocznie przeprowadzanych inwentaryzacji zwierzyny na 
terenie rezerwatu moŜna często spotkać następujące 
gatunki zwierząt łownych: jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, 
borsuki, i kuny, a rzadziej łosie, rysie i wilki. Spośród 
zwierzyny drobnej bytują tu wiewiórki, jeŜe, łasice, piŜmaki 
oraz liczne gatunki mysz i nornic. 
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Ptaki w rezerwacie reprezentowane są przez gatunki 
środowiska wodnego i środowiska leśnego. 

Z grupy ptaków wodnych do najliczniej występujących 
naleŜą kaczki: krzyŜówka, cyranka, cyraneczka, krakawa, 
podgorzałka, głowienka i gągoł; perkozy: dwuczuby, 
rdzawoszyi, perkozek; nur; łabędź niemy; kormoran; 
czapla siwa; bączek i bąk; brodzieć; rybitwa; mewa; łyska i 
kurka wodna. 

Z ptaków drapieŜnych bytują w rezerwacie myszołów, 
jastrząb, kobuz, błotniak stawowy oraz sowy. W 
okolicznych lasach gnieŜdŜą się rybołowy które 
niejednokrotnie obserwowano podczas wieczornych połów 
na jeziorze. W oddziale Nr 238 znajduje się 
udokumentowane stanowisko bielika, dla którego 
ustanowiono strefę ochronną. 

Spośród ptaków leśnych występują dzięcioły: mały, 
większy i czarny; lelek kozodój; kowalik; pełzacz; kukułka; 
sójka; sikory; kos, rudzik; czyŜyk; słowik; sroka i kruk. 

NaleŜy równieŜ dodać, Ŝe w rezerwacie występują 
liczne gady, płazy i owady typowe dla obszarów niŜowych 
Środkowej Europy. 
 

E. Klimat i stosunki wodne. 
 

Klimat Krainy Mazursko-Podlaskiej naleŜy do typu klimatów 
pojeziernych, wyodrębniony w odrębny region klimatyczny 
Pojezierza Mazurskiego (wg Schmucka). 

Cechą charakterystyczną klimatu na omawianym obszarze 
jest jego zmienność wynikająca ze ścierania się klimatu 
morskiego z klimatem kontynentalnym. Wynika stąd zwiększona 
ilość opadów, duŜe amplitudy temperatur i nagłe przejścia pór 
roku. Zwiększona ilość opadów wynika ze zwiększonej 
wilgotności powietrza, na co wpływają rozległe masy wodne w 
Krainie Wielkich Jezior. Mają one wielki wpływ na całokształt 
czynników klimatu lokalnego, zwłaszcza na zwiększone 
zachmurzenie i opady, opóźnioną wiosnę i przedłuŜoną jesień. 

Rejon klimatyczny rezerwatu "Jezioro Kośno" naleŜy do 
najzimniejszych w części nizinnej Polski. Charakterystyczne 
cechy klimatyczne ww. obszaru: 
  - liczba dni mroźnych - około 45, 
  - liczba dni z przymrozkami - ponad 120, 
  - opad w skali rocznej utrzymuje się w granicach 600 - 620 mm 

przy lokalnych wahaniach od 360 -1020 mm, 
  - czas okresu wegetacyjnego wg. progu temperatur +5°C w 

skali dobowej nie przekracza 210 dni, 
  - przewaga wiatrów zachodnich i z kierunków pośrednich. 

Uzupełnieniem do ww. cech klimatycznych jest tabelka w której 
zebrane dane (informacje ze stacji meteorologicznej w Olsztynie i 
Szczytnie w okresie 1951 -1965 r.) pozwalają lepiej 
scharakteryzować panujący klimat.  

 
Cech klimatu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Temperatura -3,6 -4,4 -0,9 +6,2 +11,3 +16,0 +17,2 +16,4 +12,4 +7,6 +2,3 -1,4 
Opady 35 32 28 41 53 69 89 76 52 42 53 44 
Wilgotność 
względna 
powietrza 

88 86 78 74 72 71 76 78 81 85 89 90 

Liczba dni z 
opadem ponad 
Imm 

9,3 8,5 7,3 8,4 9,6 9,4 11,9 9,9 10,0 8,0 10,2 9,4 

Liczba dni z 
opadem ponad 
10 mm 

0,3 0,2 0,3 0,7 1,7 2,3 3,4 2,4 1,5 1,1 1,3 0,7 

Liczba dni 
pochmurny ch 

17,1 14,4 10,9 8,8 8,0 6,2 7,5 7,4 6,1 11,2 18,3 19,7 

 
Rozkład opadów w poszczególnych miesiącach jest 

niekorzystny dla rozwoju roślin szczególnie dotyczy to 
okresu kwietnia i maja. Niesprzyjający rozkład opadów 
rekompensuje duŜa ilość dni pochmurnych (około 140) 
oraz znaczna wilgotność względna powietrza (około 81%) 
powodowana duŜą powierzchnią licznych zbiorników 
wodnych. 

Rozkład temperatur, szczególnie w kwietniu i na 
początku maja oraz duŜa ilość dni z przymrozkami mają 
takŜe niekorzystny wpływ na rozwój roślin. 

Ilość energii słonecznej przypadającej na jednostkę 
powierzchni na omawianym terenie jest mniejsza o  
20 - 30% od najbardziej uprzywilejowanej pod tym względem 
południowej części kraju. W stosunku rocznym najmniejszy 
jest równieŜ czas insolacji słonecznej ze względu na duŜą 
ilość dni pochmurnych i mglistych. Średnia temperatura 
wynosi 6,6°C, a przeci ętna w kraju 7°C. 

Przedstawione wyŜej cechy klimatu powodują, Ŝe 
okres wegetatywny trwa krócej o około 10 - 15 dni niŜ 
przeciętnie w kraju. 

Rezerwat leŜy w dorzeczu rzeki Łyny. Nadmiar wód 
gruntowych spływa do jeziora Kośno i dalej płynie rzeką 
Kośno, która na łąkach między Patrykami a Silicami 
zmienia nazwę na Kiermas i pod tą nazwą wpływa pod 
wsią Bogdany do kanału ElŜbiety, który wpływa do 
południowej odnogi jeziora Wadąg. 

Z jeziora Wadąg wypływa rzeka juŜ pod nazwą Wadąg 
i niesie swe wody do rzeki Łyny. Do jeziora Kośno wpływa 
niewielka rzeczka odwadniająca okolice Przykopu i Baud 
a takŜe rzeczka Kalwa płynąca z jeziora Kalwa. Rzeczka 
Kalwa jest znacznie zanieczyszczona z uwagi na to, iŜ w 
okolicach jeziora Kalwa, na wschodnim brzegu znajduje 
się miasto Pasym, na zachodnim brzegu zlokalizowano 
liczne osiedla domków letniskowych. Wymieniony 
kompleks urbanistyczny nie posiada oczyszczalni 
ścieków. 
 

F. Budowa geomorfologiczna. 
 

Gleby w rezerwacie zbudowane są utworów 
polodowcowych ostatniego zlodowacenia (bałtyckiego) 
stadia poznańskie i pomorskie. Główny ciąg moren fazy 
pomorskiej ciągnie się od okolic Stawigudy i jeziora 
Wulpińskiego pasmem przebiegającym na północ od 
jeziora Łańskiego i Butryn w kierunku Pasymia. 

Teren rezerwatu "Jezioro Kośno" swoją częścią 
północną przylega do wspomnianego wału moreny 
czołowej. Jezioro Kośno naleŜy do jezior polodowcowych, 
a materiał glebowy został naniesiony w trakcie 
przesuwania się lodowca oraz przysypany rozmaitym 
materiałem naniesionym przez wody podczas jego 
cofania. 

Materiał glebowy rezerwatu określa się jako piaski 
wodnolodowcowe a takŜe jako piaski międzymorenowe. 
NaleŜy stwierdzić, Ŝe wartość materiału glebowego 
międzymorenowego jest dość wysoka, gdyŜ niewielki jest 
stopień wypłukania ze względu na bliskość moreny - to 
jednak jego wartość w końcowej fazie niesienia znacznie 
się zmniejsza. 

Krajobraz terenu rezerwatu i okolicy jest bardzo 
urozmaicony z licznymi jeziorami, sfałdowaniami 
poprzecinanymi zabagnieniami i mokradłami z ciągami 
wzgórz u podnóŜa których spotyka się rozległe równiny 
sandrowe. 

Lokalne zagłębienia oraz doliny przyjeziorne 
wypełnione są torfami holoceńskimi, których stan 
uzaleŜniony jest od warunków przepływu wód. 
 

G. Gleby. 
 

Gleby w rezerwacie powstały z utworów ostatniego 
zlodowacenia, które swym zasięgiem objęło całą północną 
Polskę. Proces glebotwórczy został zapoczątkowany z chwilą 
ustąpienia lodowca, około 10 - 12 tysięcy lat przed naszą erą i 
trwa do dziś. 

Z utworów skały macierzystej poddanej działaniu określonych 
cech klimatu i wpływu rozwijającej się szaty roślinnej wykształciły 
się dwa podstawowe działy gleb: 
  - gleby autogeniczne, które powstały w warunkach 

równorzędnego oddziaływania klimatu, świata istot Ŝywych i 
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skał macierzystych. Gleby te zajmują w rezerwacie 99,10% 
powierzchni leśnej rezerwatu. 

  - gleby hydrogeniczne, które powstały przy decydującym 
wpływie wody będącej czynnikiem transportu i osadzania 
materiału glebowego a przede wszystkim materii organicznej. 
Gleby te w większości po zmeliorowaniu nadają się pod łąki i 
pastwiska. 
Gleby bagienne i pobagienne z nieuregulowanymi 

stosunkami wodnymi są zalesiane głównie Olszą. 
Zgodnie z obowiązującą systematyką gleb Polski wg 

klasyfikacji gleb leśnych opracowanej przez Polskie Towarzystwo 
Gleboznawcze (Zespół Gleb Leśnych) w 1973 roku. 
 
Dział gleb autogenicznych  

Największą powierzchnię 65,82% zajmują gleby rdzawe 
bielicowane. 
Gleby te wytworzyły się głównie w płytkich piaskach słabo 
gliniastych na piaskach luźnych, niekiedy warstwowane piaskami 
luźnymi Ŝwirowatymi. 

Omawiana gleba naleŜy do najuboŜszych, z uwagi na 
rozpoczęty proces degradacji spowodowany wprowadzeniem 
litych drzewostanów sosnowych na wyjałowionie uprawami 
rolnymi gleby. Proces ten naleŜy powstrzymać wprowadzając 
podszyty. 

WyróŜniono na tej glebie następujące typy siedliskowe lasu: 
Bśw; BMśw. 

Gleby rdzawe właściwe zajmują 8,36% powierzchni 
rezerwatu. 

Skład mechaniczny tych gleb to płytkie piaski słabo gliniaste 
na piaskach luźnych. WyróŜniono na tej glebie następujące typy 
siedliskowe lasu: BMśw. 

Gleby brunatne wytworzyły się głównie z tych utworów 
międzymorenowych, które z uwagi na bliskie połoŜenie czoła 
lodowca są najŜyźniejsze, gleby te występują głównie w części 
północnej rezerwatu. 

Wśród gleb brunatnych największą powierzchnię zajmują 
gleby brunatne wyługowane to jest 18,54% powierzchni leśnej 
rezerwatu. 

Skład mechaniczny tych gleb jest zróŜnicowany i przedstawia 
się następująco: wierzchnia warstwa zbudowana jest z piasków 
słabo gliniastych, skałą macierzystą są piaski luźne często 
warstwowane utworami bogatszymi z dodatkiem pyłów lub teŜ 
rzadziej są to gliny lub utowry pyłowe. 

śyzność tych gleb jest wysoka, wyróŜniono tu następujące 
typy siedliskowe lasu: BMśw/ LMśw, LMśw, Lw. 

Lw - wyróŜniono na glebie brunatnej z wysokim poziomem 
wody gruntowej występującej tu na poziomie około 100 cm. 

Gleby brunatne bielicowane wyróŜniono na 6,24% 
powierzchni leśnej rezerwatu. Skład mechaniczny tych gleb to 
piaski słabo gliniaste płytkie na piaskach słabogliniastych. 

Proces bielicowania wynika z niewłaściwego składu 
gatunkowego drzewostanu. 

W drzewostanach na tych glebach naleŜy wprowadzić 
podszyt z gatunków liściastych. 

WyróŜniono tu tylko bór mieszany świeŜy. 
Czarna ziemia zdegradowana zajmuje powierzchnię na 

przyjeziernym obniŜeniu terenu którego okresowe podtapianie 
spowodowało osadzanie się w występujących tam piaskach 
znacznych ilości części organicznych. 

Gleba ta zajmuje 0,14% powierzchni leśnej rezerwatu. 
W tych warunkach wyróŜniono tu siedlisko - las mieszany 

wilgotny. Poziom wody gruntowej występuje na głębokości około 
110 cm. 
 
Dział gleb hydrogenicznyc h 

Wśród siedlisk leśnych wyróŜniono następujące gleby 
torfowe: 

Gleby murszowo-torfowe zajmują 0,17% powierzchni leśnej 
rezerwatu. Powstały one jako stadium przekształceniowe 
torfowisk niskich. 

Na glebach tych wyróŜniono siedlisko Ol z poziomem wody 
gruntowej na głębokości około 35 cm. 

Gleby torfowe torfowisk przejściowych powstały w warunkach 
ograniczonego lub okresowego zahamowania przepływu wód 
gruntowych, zajmują one 0,38% powierzchni leśnej rezerwatu. 

Gleby torfowe torfowisk niskich wyróŜnione na 0,35% 
powierzchni leśnej rezerwatu, powstały w warunkach środowiska 
wodnego z wodą ruchomą, zasobną w składniki mineralne i tlen. 

Gleby te naleŜą do najŜyźniejszych w kompleksie gleb 
bagiennych. WyróŜniono tu typ siedliskowy lasu Ol. 
 

9. Turystyka 
 

Teren rezerwatu ze względu na swój krajobrazowy charakter 
oraz połoŜenie w niewielkiej odległości od aglomeracji 
olsztyńskiej spełnia szczególne warunki do aktywnego 
wypoczynku ludności. 

Przez teren rezerwatu, wokół „Jeziora Kośno", wytyczono 
ścieŜkę turystyczno-karajobrazową. ŚcieŜka wyposaŜona jest w 
nieliczne urządzenia do wypoczynku i miejsca widokowe oraz 
tablice informacyjne z opisami ciekawostek przyrodniczych, 
krajobrazowych i historycznych dotyczących rezerwatu. 
Szczególne walory dla wypoczynku i pobytu ludności przedstawia 
jezioro połączone systemem kanałów i kanalików, z duŜym 
„Jeziorem Wadąg" stwarzając moŜliwości do organizacji spływów 
kajakowych. Brak jest wytyczonych miejsc do biwakowania dla 
uczestników spływów. Przy nasileniu się tej formy turystyki 
naleŜałoby wytyczyć takie miejsca i odpowiednio wyposaŜyć. 

Rynnowy charakter jeziora i jego rozmiary nie stwarzają 
dogodnych warunków do uprawiania Ŝeglarstwa. 

Uboga jest takŜe baza turystyki pobytowej w sąsiedztwie 
rezerwatu. Korzystne warunki posiada jedynie miejscowość Łajs 
połoŜona w południowej części rezerwatu. Dopiero w ostatnich 
latach zauwaŜono w tej miejscowości rozwój tzw. agroturystyki i 
powstanie bazy o standardzie na odpowiednio wysokim poziomie, 
co przyciąga więcej turystów. 

Wspomniany powyŜej rynnowy charakter jeziora 
posiadającego wąską strefę litoralu nie sprzyja (mimo, Ŝe w 
jeziorze bytuje szeroki wachlarz gatunków ryb) uprawianiu 
wędkarstwa brzegowego. Na obszarze rezerwatu istnieją 
nieliczne miejsca w których moŜliwe jest wędkowanie. 

WaŜną rolę w turystyce spełnia przebiegająca północną 
granicą rezerwatu droga publiczna, która łączy Olsztyn ze 
Szczytnem przecinając wy pływającą z jeziora rzekę „Kośna". 
Obecnie celem uatrakcyjnienia i skanalizowania ruchu 
turystycznego zaplanowano zorganizowanie miejsca 
parkingowego z bazą gastronomiczną, w oddziale 214 
Nadleśnictwa Olsztyn, połoŜonym w bezpośrednim sąsiedztwie 
wspomnianej drogi. Miejsce to stanowić będzie bazę wypadową 
na rozpoczynającą się w tym oddziale ścieŜkę turystyczno-
krajobrazową oraz dla wodniaków, którzy mogą rozpoczynać tu 
spływy kajakowe. 

Zestawienie czynności gospodarczych projektowanych do 
wykonania w 17-leciu od 1.01.1998 - 31.12.2014 r. wg wskazań 
gospodarczych dla Rezerwatu "Jezioro Kośno".  
 
I UŜytkowanie lasu 

A. UŜytkowanie rębne 
1. UŜytki rębne właściwe             0.0000 ha     0 m3 
2. Pozostałe uŜytki rębne           0.0000 ha      0 m3 
    Ogółem uŜytki rębne                 0.0000 ha      0 m3 

 
B. UŜytkowanie przedrębne 
1. cz. późne z masą                  10.8200 ha          0 m3 
2. trzebieŜe wczesne                18.9400 ha          0 m3  
3. trzebieze późne                     127.1100 ha        0 m3  
4. C. O. P.                                   448.8200ha         0 m3 

Razem uŜytki przedrębne          606.6900 ha        0 m3 
Ogółem uŜytkowanie w 17-leciu     606.6900 ha    1358 m3 
 
II. Hodowla lasu 

1. zalesienia                               0.0000 ha 
2. odnowienia                             0.0000 ha  
     zręby                                     0.0000 ha 
          w tym zręby bieŜ.            0.0000 ha 

           halizny i płazowiny               0.0000 ha 
           w tym halizny i uŜ. rolne 0.0000 ha 
  Razem odnowienia i zalesienia 0.0000 ha 

3. Poprawki i uzupełnienia      0.5720 ha 
4. Dolesienia luk                        0.1020 ha 
5. Pielęgnowanie upraw          15.9120 ha 
6. Pielęgnowanie młodników  10.8200 ha 
7. Wprowadzanie podszytów    0.0000 ha 
8. Podsadzenia produkcyjne   0.0000 ha  
9 Melioracje agrotechniczne    0.0000 ha  
10. Melioracje wodne                0.0000 ha 
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