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wojny światowej, podczas okupacji bowiem hitle-
rowskie Niemcy i Związek Radziecki prowadziły 
w polskich lasach gospodarkę rabunkową. Po za-
kończeniu wojny w 1945 roku lesistość naszego 
kraju wynosiła już tylko nieco ponad 20%. 

Lasy zaczęło przejmować państwo. Obszar 
zarządzany przez Lasy Państwowe zwiększył się 
prawie dwukrotnie. Zakończyło to nie tylko nie-
kontrolowaną wycinkę, ale zwiększyło także po-
wierzchnię lasów, w 1946 roku ruszyła bowiem 
wielka akcja zalesiania. Przez kolejne dwadzieścia
pięć lat leśnicy sadzili średnio po prawie 36 tys. ha 
lasów rocznie, a w szczycie akcji nawet dwa razy 
tyle. Do 1970 roku lesistość Polski wzrosła do 27%. 
Dziś lasy zajmują ponad 9 mln ha, co stanowi 
29,1% powierzchni Polski. Przez 65 lat leśnicy zdo-
łali zalesić prawie 2 mln ha , czyli obszar wielkości 
województwa śląskiego. Do roku 2020 lesistość 
naszego kraju ma się zwiększyć do 30%, a w cią-
gu kolejnych 30 lat – do 33%. Takie zadania przed 
leśnikami stawia „Krajowy program zwiększania 
lesistości Polski”, opracowany przez Instytut Ba-
dawczy Leśnictwa i zaakceptowany do realizacji 
przez Radę Ministrów w roku 1995, zmodyfi kowa-
ny następnie w roku 2002.

Gdyby nie wieloletnia praca leśników, wśród 
naszych pereł przyrody nie znalazłby się choćby 
Otryt, u podnóży którego do II wojny światowej 
leżało wiele wsi, a na stokach uprawiano pola

Wstęp

Wybór „pereł przyrody” do albumu takie-
go jak ten nie jest sprawą prostą. Największą 
trudność sprawia ograniczenie ich do zaled-
wie kilkunastu. Te, które się w książce znalazły
(a wiele podobnych wciąż czeka na odkrycie), są 
znakomicie zachowanymi fragmentami prawdzi-
wej natury. Ogromna w tym zasługa Lasów Pań-
stwowych i pracujących w nich leśników. Mimo 
że jednym z zadań LP jest pozyskanie i sprzedaż 
drewna, to rachunek ekonomiczny nie przysła-
nia im najważniejszych spraw. Dzięki temu lasów
w naszym kraju wciąż przybywa i coraz bardziej 
zachwycają one różnorodnością, pięknem i maje-
statem. Wystawia to doskonałe świadectwo kilku 
pokoleniom polskich leśników, dbających zarów-
no o gospodarczą, jak i przyrodniczą wartość na-
szych lasów. 

Tuż przed rozbiorami lesistość Polski przekra-
czała 40%. W okresie zaborów zmalała radykalnie. 
Dalsze straty przyniosła I wojna światowa i okres 
dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to więk-
szość lasów należała do prywatnych właścicieli. 
Mogli oni bez większych ograniczeń wycinać drze-
wa i zarabiać na sprzedaży drewna, nie przejmując 
się konsekwencjami. W ten sposób w ciągu dwu-
dziestu lat wyrąbano prawie milion hektarów lasu. 
Bezpieczne było jedynie niewiele ponad 3,3 mln ha 
lasów zarządzanych przez powołane w 1924 roku 
Polskie Lasy Państwowe. Ale tylko do wybuchu II 
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i wypasano bydło. Dziś górę porastają lasy, któ-
re stały się największą ostoją grubej zwierzyny 
w Polsce. Mieszkają tu jedne z największych 
w naszym kraju jelenie. Żyje najliczniejsza w Polsce 
populacja niedźwiedzia brunatnego. A dzięki 
wsparciu leśników budujących sztuczne kryjów-
ki kamienne – także jedyna w Polsce liczna popu-
lacja węża Eskulapa. 

Dziś w polskich lasach, na obszarze mniejszym
niż jedna trzecia powierzchni kraju, żyje dwie trze-
cie wszystkich gatunków zwierząt występujących 
w Polsce. Można się tylko domyślać, ile z tych ga-
tunków nie dożyłoby naszych czasów, gdyby leśni-
cy nie dbali o istniejące lasy, nie sadzili nowych, nie 
walczyli z kłusownikami czy nie dokarmiali zwie-
rząt. Warto przypomnieć, że ostatni dziko żyjący 
w Europie żubr został zabity w Puszczy Białowie-
skiej w 1919 roku, czyli kilka lat przed powołaniem 
Lasów Państwowych. Do zagłady walnie przyczy-
niło się kłusownictwo, które nasiliło się szczególnie 
podczas I wojny światowej. Gatunek uratowano 
tylko dzięki osobnikom trzymanym w niewoli –
w ogrodach zoologicznych, parkach i zwierzyń-
cach. W ogromnej mierze była to zasługa leśników. 
Dziś w Polsce żyje na wolności około 900 żubrów.

Gdyby nie leśnicy, prawdopodobnie w naszych 
lasach nie można byłoby spotkać rysiów, które dziś 
żyją m.in. na Hali Rysianka w Beskidzie Żywieckim.
W Niemczech, Francji, a nawet Szwajcarii zwie-
rzęta te wyginęły już na przełomie XIX i XX wie-
ku. Dopiero niedawno zostały reintrodukowane. 
W Niemczech pierwszy ryś w naturze urodził się

zaledwie przed ośmioma laty. Bliskie wyginięcia
były także rysie z Półwyspu Bałkańskiego i ze Skan-
dynawii. Polskie lasy to nie tylko jedno z nielicznych 
w Europie miejsc, gdzie zwierzęta te przeżyły w na-
turze, ale też – gdzie żyją największe osobniki.

Podobny los mógłby spotkać wydry europej-
skie. Przez to, że człowiek, budując osiedla i regu-
lując rzeki, zabierał tym zwierzętom kolejne tereny, 
wydry zostały w latach siedemdziesiątych ubiegłe-
go wieku uznane w większości krajów Europy za 
wymarłe. Nie sposób było je spotkać w Niemczech, 
krajach Beneluksu, Szwajcarii. Prawie wyginęły na 
terytorium Francji i Austrii. Wyjątkiem była Polska. 
Dziś populacja wydr w naszym kraju jest nawet tak 
duża, że szukają one nowych siedlisk za Odrą. 

Aż 85% powierzchni rezerwatów w naszym 
kraju to tereny administrowane przez Lasy Pań-
stwowe, a obszary Natura 2000 zajmują ponad 
38% gruntów w zarządzie LP.  Wynika z tego, że 
lasy należące do państwa są na ogół cenniejsze
przyrodniczo od prywatnych. W niniejszej publi-
kacji, stanowiącej podsumowanie 20 lat wędrówek 
Autora po najdzikszych zakątkach Polski, Paweł 
Fabijański przedstawia 15 różnorodnych i cennych 
przyrodniczo obszarów administrowanych właśnie 
przez Lasy Państwowe. O ich wyborze zdecydowa-
ła wartość przyrodnicza – występowanie rzadkich 
gatunków roślin, zwierząt czy naturalnych zbioro-
wisk roślinnych – ale też, a może przede wszystkim, 
subiektywne odczucie piękna.

Redakcja 



6

Istebniańskie
 świerki
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Beskid Śląski jest najdalej na zachód 
wysuniętym pasmem polskich Karpat, a naj-
bardziej znanym jego fragmentem jest masyw 
Baraniej Góry, w którym znajdują się źródła 
Wisły. Turystom kojarzy się jako polskie cen-
trum narciarstwa alpejskiego i klasycznego
z wieloma trasami zjazdowymi i biegowymi 
oraz skoczniami narciarskimi. Przyrodnicy 
interesujący się zbiorowiskami leśnymi obo-
wiązkowo powinni zobaczyć istebniańskie 
świerki, należące do najwyższych w Europie. 
Rosną one w kilku miejscach w Nadleśnictwie 

Wisła niedaleko miejscowości: Istebna, Konia-
ków i Jaworzynka – tam, gdzie łączą się granice
Polski, Słowacji i Czech.

Istebniańskie świerki są wysokie na około 
50 m. Najwyższy okaz, zwany świerkiem Ander-
sona, mierzył niemal 60 m. W 2006 roku powa-
liła go silna wichura. Świerki rosną zgrupo-
wane w kilku oddalonych od siebie miejscach 
Nadleśnictwa Wisła i w mniej licznych grupach 
w sąsiednim Nadleśnictwie Ujsoły. Najpięk-
niejsze świerki porastają stoki gór Bukowiec 
nad Olzą i Wyrch Czadeczka koło Koniakowa.

Istebniańskie 
świerki 
górujące
nad okolicą
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Istebniańskie świerki z pewnej odległości
wyglądają zupełnie zwyczajnie. Z daleka widać 
zwieńczone koronami pnie wystające nad 
lasem. Można odnieść wrażenie, że świerki 
rosną otoczone młodnikami. W miarę zbliża-
nia się do nich okazuje się jednak, że jest to 
las, nad którym wyraźnie górują. Wśród drzew 
przeważają świerki, lecz widać też buki, brzozy 
i jarzębiny. Ich wierzchołki sięgają zaledwie 
do wysokości, na której zaczynają się korony 
świerków. Istebniańskie kolosy charaktery-
zują się smukłymi, zwężającymi się pniami
i wąskimi koronami, dobrze znoszącymi cię-
żar śniegu. Pnie mają gładkie i proste, pra-
wie bez gałęzi poniżej nasady koron. Ich roz-

Wąskie 
korony drzew, 

przystosowane 
do dużych 

opadów śniegu

Szyszki 
świerkowe
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miary ilustruje miąższość wszystkich drzew
na powierzchni jednego hektara, wynosząca 
do 1300 m3 – około pięciu razy większa niż 
średnia dla lasów całej Polski.

Dzięki swoim właściwościom świerki 
istebniańskie stanowią wyśmienity materiał
zarówno na budulec, jak i na instrumenty 
muzyczne. Najpiękniejsze nie podlegają 
wyrębowi, zbiera się z nich jedynie szyszki, 
z których nasiona przechowywane są w Karpa-
ckim Banku Genów. Nasiona pochodzące 
z istebniańskich drzewostanów wykorzysty-
wane są do sadzenia lasów także w innych 
częściach Polski. Nadleśnictwo Wisła używa 
nasion wyłącznie z rodzimych szyszek.

Pochodzenie istebniańskiej odmiany świerka
jest nieco tajemnicze. Świerki są dominują-
cym gatunkiem drzewa w Beskidzie Śląskim

Istebniańskie 
świerki

Potężny świerk, 
przekraczający
wysokość 50 m
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i Beskidzie Żywieckim. Większość z nich wyro-
sła ze sztucznych nasadzeń prowadzonych
w XIX  i na początku XX wieku, gdy liczne lasy 
w Austro-Węgrach należały do Habsburgów. 
W tamtych czasach wszystkie zręby obsadzano 

Lis –
główny wróg 

głuszca
w Beskidzie 

Śląskim

Głuszec – 
portret samca

świerkami, ponieważ dają one drewno dobrej 
jakości i rosną szybciej niż drzewa liściaste. 
Na całą monarchię austro-węgierską, rozcią-
gającą się od Adriatyku po Beskidy, utwo-
rzono jeden magazyn nasion, nie przywią-
zując wagi do ich selekcjonowania pod 
względem miejsca pochodzenia. Dlatego 
nigdy nie było wiadomo, skąd przywieziono 
nasiona wykorzystywane do odnowienia 
lasu. Nie zdawano sobie wówczas sprawy, 
że dobór nasion ma znaczenie dla zdrowot-
ności lasu. Beskidzkie świerczyny, zwłaszcza 
rosnące niżej, pochodzą z wielu odległych 
miejsc, więc ich kondycja bywa różna, ponie-
waż nie zawsze są genetycznie dostosowane 
do lokalnych warunków. Jednak genotyp 
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świerków istebniańskich okazał się świetnie 
dopasowany. Świerki rosną bardzo wysokie 
i są zdrowe do wieku około 170 lat – w wypadku 
tego gatunku zdarza się to bardzo rzadko. 

Przez kilkadziesiąt lat nad Beskid Śląski 
docierały pyły i kwaśne deszcze z Ostrawskiego 
Okręgu Przemysłowego w Czechach i zakładów 
Górnego Śląska. W latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XX wieku lasy świer-
kowe, osłabione zanieczyszczeniami, zostały 
zaatakowane przez grzyby pasożytnicze oraz 
owady. Wyginęły wówczas wielkie ich połacie, 
m.in. na północno-wschodnich stokach Bara-
niej Góry i na Skrzycznem. Wbrew przeciwno-
ściom istebniańskie świerki ocalały, głównie
dzięki ogólnie świetnej kondycji, a także dzięki 
leśnikom prowadzącym zabiegi ochronne
i stały monitoring.

Istebniańskie świerczyny to pokazowy frag-
ment lasu i jednocześnie siedlisko ciekawych 
gatunków roślin i zwierząt. Na szczególną 
uwagę zasługują głuszce, niegdyś ulubiona 
zwierzyna łowna Habsburgów. W ostatnich 
dziesięcioleciach XX wieku liczba głuszców
w lasach Beskidu Śląskiego bardzo zmalała. 
Od 2002 roku Nadleśnictwo Wisła prowadzi 
akcję reintrodukcji tego gatunku. Głuszce uro-
dzone w wolierach przystosowuje się do życia
na wolności – tak, aby potrafi ły żyć samodzielnie 
w naturze. Ptaki wypuszcza się jesienią. Otwiera 
się wówczas zagrody, w których się wycho-
wywały, swobodnie więc mogą się rozejść po 

okolicy. Głównym zagrożeniem dla ptaków 
są lisy i kuny – naturalni wrogowie głuszców
w beskidzkich lasach. Istebniańskie świerki 
stanowią dogodne środowisko życia głuszców, 
ponieważ lubią one przebywać wśród starych 
drzewostanów z gęstym podszyciem i runem 
z borówkami i innymi owocami leśnymi,
którymi się żywią. Leśnicy prowadzący akcję 
zauważają wzrost dzikiej populacji głuszca 
w lasach. Jednocześnie oceniają, że działa-
nia te powinny być prowadzone jeszcze przez 
wiele lat.

Położenie województwo śląskie,
RDLP Katowice, Nadleśnic-
two Wisła, Leśny Kompleks 
Promocyjny „Lasy Beskidu 
Śląskiego”

Status 
ochronny

Park Krajobrazowy Beskidu 
Śląskiego (częściowo)

Powierzchnia kilkaset hektarów

Borówka 
brusznica 
– przysmak 
głuszców
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Hala 
Rysianka
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Hala Rysianka znajduje się pod szczy-
tem Rysianka, w Beskidzie Żywieckim, w Nad-
leśnictwie Ujsoły. Góry Rysianka i sąsiadująca 
z nią Romanka leżą w Żywieckim Parku Krajo-
brazowym. Szczyt Rysianki wznosi się na 1332 m
n.p.m., hala zaś znajduje się kilkadziesiąt me-
trów niżej. Ze wszystkich stron otaczają ją lasy,
wśród których dominują świerki.

Na Rysiankę prowadzą górskie szlaki tury-
styczne z miejscowości leżących u jej podnóża: 
Ujsoł, Sopotni i Węgierskiej Górki, a także szlak 
grzbietowy z sąsiedniego masywu Pilska. Na 
hali Rysianka znajduje się schronisko tury-
styczne PTTK, kilkaset metrów na zachód od 
niego, na sąsiedniej Hali Lipowskiej, również 
jest schronisko. W obydwu można odpocząć, 
przenocować i zjeść ciepły posiłek. Dojście do 

nich z najbliższych miejscowości zajmuje kilka 
godzin spokojnego marszu. To jedyny sposób 
dotarcia na halę, gdyż prowadzą do niej tylko 
strome i wyboiste drogi leśne, wykorzystywane 
jako szlaki piesze. Żadna droga publiczna tam 
nie dochodzi.

Widoki, jakie spotykamy, idąc od pod-
nóża gór na halę Rysianka, wynagradzają trud 
wędrówki. Trasa biegnie przez wysokopienne 
bory świerkowe. Beskid Żywiecki i sąsiedni 
Beskid Śląski słyną z okazałych świerków, 
a lasy Rysianki należą do wyróżniających się 
wśród sąsiednich pasm górskich. Wysokość 
drzew często przekracza 40 m. Charakteryzują 
się strzelistymi pniami z gałęziami koron wyra-
stającymi kilkanaście metrów od podstawy 
świerka.

Panorama 
z Rysianki 
na południe
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Świerczyny te w ostatnich latach mocno 
ucierpiały na skutek plagi korników. W wielu 
miejscach widać stojące i leżące, uschnięte 
martwe drzewa. Często spotyka się otwarte 
halizny, powstające po wycięciu i wywiezie-
niu uschniętych pni. Metodą walki z kornikiem 
jest szybkie znalezienie zaatakowanych drzew, 
wycięcie ich i spalenie lub wywiezienie kory, 
pod którą rozwijają się owady. Trzeba z tym 
zdążyć, zanim młode pokolenie będzie zdolne 
do wylotu i zainfekowania kolejnych drzew. 

Korniki też łapie się w specjalne pułapki fero-
monowe. Dzięki takim działaniom leśników 
gradacja została ograniczona. Na miejscach 
wyciętych świerków posadzono głównie jodły 
i buki z domieszkami jaworów, modrzewi 
i świerków rodzimego pochodzenia, dążąc do 
zwiększenia różnorodności lasów.

Wraz ze wzrostem wysokości zmienia się 
charakter lasu, na który decydujący wpływ ma 
surowy górski klimat. Drzewa rosną rzadziej 
i są niższe. W lesie jest dość widno. Gałęzie 

Świerczyna 
w pobliżu 

górnej granicy 
lasu
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zwieszają się prawie do samej ziemi. Coraz 
więcej jest okazów rozgałęzionych, powygi-
nanych i poskręcanych w dziwny sposób. Taki 
las sprawia niesamowite wrażenie, szczególnie 
zimą, kiedy gruba warstwa śniegu pokrywa 

jego dno. Zwisające gałęzie wmarznięte w śnieg 
tworzą bramy, pod którymi trzeba się pochylić, 
aby przejść.

Na wysokości około 1100 m n.p.m. piętro 
lasu przechodzi w piętro hal porośniętych tra-
wami, krzewinkami i ziołami. Krajobraz uroz-
maicają kępy karłowatych świerków, brzóz 
i jarzębin oraz rozległe pola jagodowe. 
Z rzadka można się natknąć na potężne, roz-
łożyste buki, pozostałość dawnej puszczy kar-
packiej. Latem jagody na Hali Rysianka wysta-
wione są na działanie słońca przez kilkanaście 
godzin na dobę. Dlatego są wyjątkowo soczy-
ste i słodkie.

Hala Rysianka jest jednym z najpiękniej-
szych punktów widokowych w Beskidzie 
Żywieckim i w całych polskich Beskidach. 
W pogodne, chłodne dni, kiedy powietrze jest 
przejrzyste, można z niej dojrzeć kilkanaście 
zalesionych, bezludnych pasm górskich wzno-
szących się jedno za drugim. Na południu wid-

Jagody 
borówki 
czernicy

Świerczyna 
z podsadzonymi 
młodymi 
jodłami i bukami
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nokrąg zamykają Tatry oraz Wielka i Mała Fatra, 
odległe o około 50 km. W jesienne poranki, gdy 
w dolinach górskich zalegają mgły, a wierzchołki 
oświetla ostre słońce, widok pasm górskich jest 
wyjątkowy, zapierający dech w piersiach. 

Innych wrażeń dostarcza widok na wschód, 
na odległy o kilka kilometrów masyw Pilska. 
Jego bezleśny wierzchołek góruje nad oko-
licą, wystając ponad potężne świerki, niczym 
stożek wulkanu. Za Pilskiem majaczy szczyt 
Babiej Góry – najwyższego wzniesienia pol-
skich Beskidów. Mocnych wrażeń dostarczają 
też widoki na zachód i północ – tam widać 
grzbiety sąsiednich pasm górskich.

Hala Rysianka słynie nie tylko z widoków 
i walorów turystycznych, także jest ostoją gru-
bej zwierzyny, zwłaszcza jeleni i saren. Królem 
tych gór jest ryś. Żyjące tu rysie należą do naj-
większych przedstawicieli swojego gatunku 
na świecie. Przez wiele lat ryś upolowany 
w latach siedemdziesiątych XX wieku  przez 

Widok na Pilsko

Ryś 
– tajemniczy 
mieszkaniec 

Beskidu 
Żywieckiego
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leśnika z Sopotni, ze względu na swoje roz-
miary, stanowił łowiecki rekord świata. Rysie są 
bardzo trudne w obserwacji, trzeba być wiel-
kim szczęściarzem, żeby je zobaczyć. Czasem 
zdarzają się jednak nieoczekiwane spotkania. 
Rysie lubią odpoczywać na nasłonecznionych 
miejscach i jak przystało na prawdziwe koty, 
niechętnie i powoli je opuszczają na widok 
zbliżającego się człowieka.

Jesienią w górskich lasach i na halach 
odbywają się rykowiska jeleni. Ich godowe ryki  
w cichy wieczór słychać z odległości nawet 

kilku kilometrów. O spotkanie z nimi, w prze-
ciwieństwie do rysi, jest dość łatwo. Rankami 
i wieczorami często wychodzą żerować na łąki 
i jagodowiska Hali Rysianka.

Położenie województwo śląskie,
RDLP Katowice, Nadleśnictwo 
Ujsoły 

Status 
ochronny

Żywiecki Park Krajobrazowy, 
obszar Natura 2000 PLH 
240006, PLB 240002

Powierzchnia kilkaset hektarów

Jeleń
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Jezioro 
Łuknajno
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Jezioro Łuknajno leży w sercu Krainy Wiel-
kich Jezior Mazurskich, jednego z najbardziej 
turystycznych regionów Polski. Znajduje się
w Mazurskim Parku Krajobrazowym, w Nadleś-
nictwie Maskulińskie, zaledwie kilka kilome-
trów na wschód od Mikołajek, mekki żeglarzy. 
Jezioro Łuknajno łączy się kilkusetmetrowym 
kanałem z Zatoką Łukniańską jeziora Śniar-
dwy, największego z polskich jezior.

Jezioro wraz z otaczającymi je lasami, 
łąkami, bagnami i nieużytkami stanowi rezer-
wat przyrody. W 1976 roku wpisano go na listę 
Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO, 
a w 1977 objęto konwencją ramsarską jako 
miejsce o międzynarodowym znaczeniu dla 

życia ptaków wodnych. Obecna powierzchnia 
rezerwatu wynosi 1189 ha, z których na jezioro 
przypada 680 ha.

Na jeziorze obowiązuje całkowity zakaz 
żeglugi i połowu ryb. Brzegi są płaskie i na ogół 
zabagnione. Jeśli nawet sforsuje się grząskie 
lasy olsowe lub zarośla wierzbowe szczelnie 
otaczające jezioro, to pozostanie do pokona-
nia pas trzcin szeroki na około 100 m. Dlatego 
nawet latem, kiedy na Mazurach odpoczywają 
setki tysięcy ludzi, nad jeziorem Łuknajno 
jest cicho i spokojnie. Dla miłośników przy-
rody postawiono nad brzegiem jeziora dwie 
ambony obserwacyjne. Prowadzą do nich ozna-
kowane drogi. W niewielkiej osadzie Łuknajno, 

Hełmiatki
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stanowiącej bramę do rezerwatu, Nadleśnic-
two Maskulińskie przygotowało parking dla 
samochodów. Dalej poruszać się można pie-
szo lub rowerem.

Jezioro Łuknajno ma regularny, owalny 
kształt. Jego długość wynosi około 3 km, a sze-
rokość 2 km. Średnia głębokość jeziora to nie-
wiele ponad metr, a w najgłębszym miejscu 
nie przekracza 3 m. Znacznie głębsze są osady 
mułu zalegające na dnie jeziora. Latem woda 
szybko się nagrzewa, powodując bujny wzrost 
roślinności wodnej i przybrzeżnej. Trzciny czę-
sto przekraczają 3 m wysokości. W toni jeziora 
znajdują się podwodne łąki ramienicowe, 
gęste zarośla moczarki kanadyjskiej i rogatka, 
a także roślinność pływająca, m.in. rzęsa 
wodna, osoka aloesowata i grzybienie. Jezioro 
jest bardzo obfi tym żerowiskiem ptaków wod-
nych. W okresie przelotów wiosną i jesienią 
odpoczywają i żerują na nim wielkie stada 

Ols 
nad brzegiem 

jeziora

Śródpolne 
bagienko
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wielu gatunków kaczek, gęsi i łabędzi. Jesie-
nią na jeziorze może jednorazowo przebywać 
do 2 tys. łabędzi. Łabędzie nieme są symbolem 
Łuknajna, którego druga nieofi cjalna nazwa to 
Jezioro Łabędzie. Dziś są one ptakami pospo-
litymi i nie budzą takiej sensacji, ale kilkadzie-
siąt lat temu, po II wojnie światowej, łabędzie 
w Polsce były zagrożone wyginięciem. Widok 
ich ogromnych stad robił wtedy niesamowite 
wrażenie. Łabędzie, choć mniej licznie niż na 
przelotach, gnieżdżą się w trzcinowiskach ota-
czających jezioro. W okresie migracji na jezio-

Kożuch 
roślinności 

wodnej

Łabędź niemy 
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rze regularnie pojawia się kilkanaście gatun-
ków dzikich kaczek; są to: krzyżówki, krakwy, 
świstuny, rożeńce, płaskonosy, cyranki, cyra-
neczki, głowienki, czernice, gągoły, hełmiatki, 
nurogęsi, bielaczki. Największą atrakcją są heł-
miatki, południowy gatunek kaczek, dla któ-
rego Łuknajno i sąsiednie Śniardwy są jedy-
nymi ostojami lęgowymi w Polsce.

Nad jeziorem i jego brzegami łatwo jest 
zobaczyć polujące ptaki drapieżne: bieliki, 
rybołowy, kanie rdzawe i czarne, orliki krzy-
kliwe, błotniaki stawowe, myszołowy, kobuzy, 
pustułki i inne. W to miejsce przyciąga je obfi -
tość łatwego żeru. Są nim ryby, mniejsze ptaki, 
ich pisklęta i jaja, a także gryzonie zamieszku-
jące okoliczne łąki i płazy obecne w wilgot-

nych miejscach. Leśnictwo Łuknajno, do któ-
rego należą okoliczne lasy, szczyci się czterema 
czynnymi gniazdami bielika. Jest to prawdo-
podobnie największe zagęszczenie tego dra-
pieżnika w Polsce.

W ostatnich latach Łuknajno przeżyło 
kilka ważnych zmian. Pierwszą z nich jest 
zmiana chemizmu wód jeziora, spowodo-
wana zapewne naturalnymi procesami suk-
cesji i zarastania brzegów. Zmienia się zatem 
roślinność wodna jeziora. Ubywa żyznych 
łąk ramienic, moczarki i rogatka, a przybywa 
osoki aloesowatej, rośliny charakterystycznej 
dla zarastających zbiorników. Jej twarde liście 
nie są dobrym pokarmem dla ptaków. Na tę 
zmianę nałożyła się inwazja norki amerykań-

Bielik przy
ofi erze
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skiej, drapieżnika dziesiątkującego gniazda 
ptaków wodnych. W związku z tym perkozy, 
łyski i łabędzie, kiedyś licznie gniazdujące nad 
Łuknajnem, przeniosły się w większości na 
Zatokę Łukniańską na jeziorze Śniardwy, gdzie 
w trudno dostępnym, szerokim na kilkaset 
metrów trzcinowisku utworzyły wielkie kolo-
nie lęgowe.

Wielkim zmianom uległo też otoczenie 
jeziora. Pola i łąki, na których gospodarował 
przez kilkadziesiąt powojennych lat PGR, od 
dwudziestu lat leżą odłogiem. Zdziczały i czę-
ściowo zarosły krzakami i drzewami. Liczne 
oczka wodne i bagienka śródłąkowe są osto-
jami żurawi i innych rzadkich ptaków. Najwięk-
sze okoliczne mokradło – Czarne Bagno – na 
przedwojennych mapach przedstawiano jako 
niewielkie jezioro. Obecnie jest to rozległe 
bagno porośnięte olszynami i turzycowiskami. 
Na środku bagna znajduje się niewielkie trzci-
nowisko, jedyna pozostałość po zarośniętym 
całkowicie jeziorze.

Mokradła, kanałki i zarośla wśród zdzicza-
łych pól stanowią siedliska zwierzyny. Oprócz 
wspomnianych norek amerykańskich żyją tam
liczne wydry, bobry, lisy, borsuki, tchórze i łasice.
Największym mieszkańcem bagien jest łoś. 
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku nad 
Łuknajnem pojawił się nawet żubr, który przy-
wędrował prawdopodobnie z Puszczy Borec-
kiej, odległej o około 100 km na wschód.

Położenie województwo warmińsko-
-mazurskie,
RDLP Białystok, Nadleśnictwo 
Maskulińskie, Leśny Kom-
pleks Promocyjny „Lasy Ma-
zurskie”

Status 
ochronny

rezerwat „Jezioro Łuknajno”,
Rezerwat Biosfery „Jezioro
Łuknajno”, Mazurski Park Kra-
jobrazowy, obszar Natura
2000 PLB 280003

Powierzchnia 1189 ha

Dziczejące pola
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Jezioro 
Wisola
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Jezioro Wisola, znane też jako Studnica, 
leży w Ińskim Parku Krajobrazowym na Pomo-
rzu Zachodnim, w Nadleśnictwie Dobrzany, 
około 60 km na wschód od Szczecina. Park 
Krajobrazowy obejmuje większą część Poje-
zierza Ińskiego, które jest fragmentem Poje-
zierza Pomorskiego – największego obszaru 
pojeziernego w Polsce (około 4000 jezior). Jed-
nocześnie jest to obszar o bardzo dużej lesisto-
ści. Pojezierze Pomorskie zajmuje ponad 10% 
powierzchni Polski. 

Rzeźba terenu pojezierza ukształtowała 
się wskutek działalności lądolodu skandy-
nawskiego (w czasie ostatniego zlodowace-

nia), który ustąpił kilkanaście tysięcy lat temu. 
Powstały wówczas moreny czołowe o wyso-
kości względnej dochodzącej do 200 m i bez-
względnej do 300 m n.p.m., a także niższe 
moreny denne, tworzące łagodniejsze formy. 
Między wzgórzami morenowymi znajdują się 
głębokie i długie jeziora rynnowe oraz płytsze 
jeziora morenowe i wytopiskowe, a także tor-
fowiska i bagna.

Jeziora w Ińskim Parku Krajobrazowym na 
ogół mają urozmaiconą linię brzegową z wie-
loma zatokami i półwyspami. Niektóre brzegi 
są płaskie, a inne strome – nie wszystkie są 
porośnięte roślinnością przybrzeżną. Brzegi 

Oczko wodne
przekształcające 
się w torfowisko
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są częściowo zalesione, częściowo przylegają 
do nich tereny łąkowe lub rolnicze. Nadleśnic-
two Dobrzany to wody, bagna, lasy, pola i łąki, 
a więc obszar różnorodny środowiskowo.

Jezioro Wisola znajduje się kilka kilometrów 
na południe od Ińska, głównej miejscowości 
w okolicy. Można łatwo do niego dotrzeć, 
jadąc lokalną drogą wiodącą między Dobrza-
nami a Ciemnikiem, która z racji swojej urody 
i licznych zakrętów nosi nazwę Ińskiej Wstęgi. 
Biegnie ona w pobliżu południowych brze-
gów jeziora.

Jezioro Wisola jest połączone kanałem
z Jeziorem Ińskim, dzięki temu łączy się z sys-
temem jezior, przez które przepływa rzeka Ina. 
Powierzchnia jeziora to około 180 ha. Jego 
linię brzegową urozmaica kilka zatok o różnej 
wielkości. Znajduje się tam kilka zalesionych 
wysp i długi półwysep Uroczysko, przecina-
jący jezioro niemal na dwie części. Zachodnie 

Różnorodność 
otoczenia

jeziora

 Pełnik europejski
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i południowe brzegi są zalesione, na wschod-
nich i północnych lasy przeplatają się z łąkami 
i nieużytkami. W parku krajobrazowym dominują 
młode drzewostany sosnowe, zasadzone na 
opuszczonych kilkadziesiąt lat temu gruntach 
porolnych. Na tym tle lasy nad jeziorem zde-
cydowanie się wyróżniają. Przeważają stare
drzewostany liściaste i mieszane z domina-
cją buków i sporym udziałem dębów, sosen 
i drzew innych gatunków. Wzdłuż brzegów 
jeziora spotyka się lasy olsowe.

Urozmaicona rzeźba polodowcowa z liczny-
mi zagłębieniami sprzyja tworzeniu się torfo-
wisk. Zarówno w lasach, jak i na łąkach w sąsie-
dztwie jeziora występują licznie niewielkie torfo-
wiska o różnej żyzności i szacie roślinnej. W za-
głębieniach bezodpływowych tworzą się torfo-
wiska wysokie i przejściowe, a wzdłuż brzegów 
jeziora i kanałów – żyzne turzycowe torfowiska 
niskie, przechodzące w wilgotne łąki użytkowe.

Każde z licznych środowisk parku ma swoją 
własną specyfi czną dla niego fl orę. W sumie na 
terenie parku stwierdzono występowanie 700 
gatunków roślin naczyniowych. Jednym z naj-
piękniejszych ich przedstawicieli jest pełnik 
europejski, kwitnący łanowo na wilgotnych 
łąkach w maju i czerwcu. Pełniki to rośliny tru-
jące, a mimo to często są zrywane lub wyko-
pywane ze względu na swój bardzo atrakcyjny 
wygląd. W Polsce należą do gatunków chro-
nionych. Głównym zagrożeniem jest dla nich 
osuszanie wilgotnych łąk.

Buczyna na 
zachodnich 
brzegach 
jeziora
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Okolice jeziora Wisola, podobnie jak cały 
Iński Park Krajobrazowy, są miejscem najwięk-
szego zagęszczenia żurawi w Polsce. Jedno 
gniazdo przypada na około 2 km2. W sezonie 
wiosenno-letnim koczują tam grupy młodych 
ptaków nieprzystępujących do godów. Lasy 
urozmaicone oczkami wodnymi, śródleśnymi 
bagnami, rozlewiskami, a także pobliskie 
podmokłe łąki to wręcz podręcznikowe śro-
dowisko życia żurawi, zakładają one bowiem 
gniazda wśród trudno dostępnych bagien,
a żerują na otwartych, mało uczęszczanych, 
wilgotnych łąkach i polach. Nad jeziorem 

Traszka 
grzebieniasta 

w szacie 
godowej

Żuraw 
żerujący na polach

na skraju lasu
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można też spotkać polujące ptaki drapieżne: 
bielika, kanię rdzawą, orlika krzykliwego oraz 
inne drapieżniki żerujące na leśnych bagnach 
i mokradłach. W takim środowisku dobrze się 
też czują płazy i gady. W okolicy stwierdzono 
12 gatunków płazów i sześć gatunków gadów, 
prawie wszystkie gatunki występujące na nizi-
nach Polski. Płazy najlepiej można obserwo-
wać wczesną wiosną w płytkich, nagrzanych 
przez słońce wodach, gdy mają okres godowy. 
Koncerty kumkania i widok setek niebieskich 
żab moczarowych, zielonych lub szarych 
kumaków nizinnych, stłoczonych na kilkuna-
stu metrach kwadratowych, są jednym z mniej 

znanych, ale bardzo widowiskowych akcentów 
nadejścia wiosny. Wiosną w płytkich wodach, 
w których występuje roślinność podwodna, 
spotkać można również dwa gatunki traszek: 
grzebieniastą i zwyczajną.

Położenie województwo zachodniopo-
morskie, 
RDLP Szczecin, Nadleśnictwo 
Dobrzany

Status 
ochronny

Iński Park Krajobrazowy, ob-
szar Natura 2000 PLB 320008, 
PLH 320067

Powierzchnia około 200 ha

Tokujące
samce żaby
moczarowej
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Krawędź 
Roztocza
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Granica między Roztoczem a Kotliną 
Sandomierską, przylegającą do niego od połu-
dniowego zachodu, to jedna z bardzo wyraź-
nych granic geologicznych i geografi cznych
w Europie. Stykają się  tam prekambryjska plat-
forma wschodnioeuropejska z obszarem fał-
dowań alpejskich. Krawędź platformy stanowi 
umowną granicę między Europą Wschod-
nią i Zachodnią. Najstarsze skały są przykryte 

znacznie młodszymi osadami, ale ukształto-
wanie terenu po obu stronach tej granicy jest 
zupełnie inne. 

Roztocze jest krainą geografi czną o dłu-
gości niemal 180 km i szerokości 15 km. Cią-
gnie się od Kraśnika na Wyżynie Lubelskiej 
do Lwowa na Ukrainie. Jest to wał stromych 
wzgórz, wznoszących się do 390 m n.p.m. 
Obszar ten jest porozcinany dolinami rzek

Szumy na Tanwi
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i stromymi jarami. Wysokość względna rozto-
czańskich wzniesień wynosi 100–150 m; mniej 
więcej o tyle Roztocze jest wyższe od znacznie 
bardziej monotonnej Kotliny Sandomierskiej. 

Na styku płyt tektonicznych powstały wyjąt-
kowe formy krajobrazowe. Najbardziej spekta-
kularnym tego wyrazem są spływające z Roz-
tocza do Kotliny Sandomierskiej rzeka Tanew 
i jej dopływy Jeleń i Sopot w nadleśnictwach 
Józefów i Narol. Opuszczając Roztocze, two-
rzą przełomowe doliny. Rzeki mają bystry nurt 
i duży spadek. Niezwykły wygląd nadają im 
tzw. szumy, czyli progi skalne o wysokości od 
kilkudziesięciu centymetrów do ponad 1,5 m.
Progi przegradzają rzeki w poprzek, tworząc 
niewielkie wodospady i kaskady. Na kilkukilo-
metrowym odcinku Tanwi jest ich 47. Są regu-
larne, nie przekraczają pół metra wysokości. 
Najpiękniejszą grupę 24 progów na długo-
ści 500 m objęto ochroną w rezerwacie „Nad 
Tanwią” (41,3 ha) w Nadleśnictwie Józefów. 
Najwyższy z wodospadów rezerwatu mierzy 
180 cm i znajduje się na rzece Jeleń, dopływie
Tanwi. Inny rezerwat – „Czartowe Pole” (63,7 ha) 
– wyznaczono na rzece Sopot,  około 10 km 
dalej na północny zachód. Progi na Sopocie 
osiągają 1,5 m, mają różną wysokość, więk-
szą niż na Tanwi. Występują na nich liczne spę-
kania i wyrwy. Na niektórych progach rosną 
drzewa – gdy rzeka przybiera, wówczas wyglą-
dają, jakby wyrastały z wody. W wyrwach między
skałami tworzą się silne bystrza. Woda, dopły-

Próg skalny
na Tanwi
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wając do kolejnego progu, bardzo zwalnia. 
Tam, gdzie nurt jest spokojny, rozwija się bujna 
roślinność wodna.

Zarówno Tanew, jak i Sopot płyną w wąskich
dolinach, głębokich na kilkanaście metrów. Ich 
zbocza są tak strome, że po deszczu trudno 
je pokonać. Porastają je lasy grądowe z lipą, 
dębem szypułkowym i jodłą. Warstwa runa 
leśnego jest bardzo bujna. Wzdłuż brzegów 
rzeki rosną łęgi jesionowo-olszowe z domi-
nującymi olszami czarnymi i jesionami oraz 
olsy porzeczkowe w miejscach o płaskim pod-
łożu. W olsach znajdują się stanowiska rzad-
kiej i chronionej paproci – pióropusznika 
strusiego. Cennymi gatunkami są też inne 
paprocie: zanokcica skalna, paprotnik kolczy-
sty, zachyłka roberta, podejźrzon rutolistny. 
Z roślin kwiatowych warto wymienić parzydło 
leśne, porzeczkę alpejską i bez koralowy. Poza 
dolinami rzecznymi rozciągają się lasy o zupeł-
nie innym charakterze. Przeważają w nich drze-
wostany sosnowe, ale rosną tam również lasy 

Drzewostan
sosnowy nad 
doliną rzeczną

Pióropusznik 
strusi
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bukowo-jodłowe i jodłowe. Jodły często osią-
gają imponujące rozmiary, rosną na wysokość 
nawet 40 m. Lasy słyną z dużej ilości grzybów.

Przez oba rezerwaty poprowadzono ścieżki 
przyrodniczo-dydaktyczne, które utrzymuje 
Nadleśnictwo Józefów. Atrakcje rezerwatu opi-
sano na rozstawionych tablicach informacyj-

nych. Na ścieżki wchodzi się z dogodnie poło-
żonych i oznakowanych parkingów leśnych.
Są one dobrą bazą wypadową również dla 
miłośników zbierania grzybów.

Krawędź Roztocza to nie tylko granica 
dwóch formacji geologicznych, ale także gra-
nica występowania wielu gatunków roślin, 

Płochacz 
pokrzywnica

Parzydło
leśne



35

np. północno-wschodnia zwartego zasięgu 
buka, jodły, modrzewia i wielu gatunków 
roślin zielnych.

Tanew i Sopot łączą lasy Roztocza z Pusz-
czą Solską, jednym z największych komplek-
sów leśnych Polski. W dolinach rzecznych żyją 
zimorodki, płochacze pokrzywnice, pliszki gór-

skie. W liściastych lasach nadrzecznych spo-
tyka się dość rzadkie gatunki dzięciołów – zie-
lonego i zielonosiwego. Można też zobaczyć 
bociana czarnego, orlika krzykliwego, myszo-
łowa, trzmielojada, jastrzębia, krogulca i kanię 
czarną.

Położenie województwo lubelskie,
RDLP Lublin i Krosno, nadleś-
nictwa Józefów i Narol

Status 
ochronny

rezerwat „Nad Tanwią”, re-
zerwat „Czartowe Pole”, Park 
Krajobrazowy Puszczy Sol-
skiej, obszar Natura 2000
PLB 060008, PLH 060034

Powierzchnia około 120 ha

Przełomowa 
dolina potoku 
Sopot

Dzięcioł 
zielonosiwy
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Otryt
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Grzbiet Otrytu rozciąga się w Bieszcza-
dach Zachodnich, w Nadleśnictwie Lutowiska, 
w Parku Krajobrazowym Doliny Sanu. Otryt 
jest jednym z najpiękniejszych i najdzikszych 
fragmentów Bieszczadów. Ciągnie się 20 km
z południowego wschodu na północny za-
chód. Grań ma dość wyrównaną wysokość; naj-
wyższy szczyt – Trohaniec – liczy 939 m n.p.m. 
Zbocza są strome. Południowe stoki Otrytu 
opływa San, największa rzeka Bieszczadów. 
Jej dolina leży około 400 m poniżej grzbietu. 
Rzeka meandruje, jej długość pod Otrytem jest 
więc dwa razy większa niż długość grzbietu. 
Skały w dnie doliny Sanu układają się niczym 
równoległe wstęgi biegnące zgodnie z kie-
runkiem ułożenia grzbietu górskiego. Dobrze 
to widać latem i jesienią, gdy stan wody jest 
niski. Wygładzone przez wodę skały osadowe 
wyglądają jak klocki, równiutko poukładane 
w wodzie przez jakiegoś olbrzyma.

Otryt jest bezludny i dziki, nawet jak na 
Bieszczady, które są najmniej zaludnionymi 
górami w Polsce. Jedynie u południowych 
podnóży masywu znajduje się kilka niewiel-
kich wsi. Po jego północnej stronie nie ma żad-
nych zabudowań. Pasmo w ogromnej większo-
ści jest zalesione. Na stokach południowych 
dominują lasy bukowe. Nad Sanem rosną
łęgi wierzbowe i olsy, a nadrzeczne skarpy 
są opanowane przez lipy. Południowe stoki 

Otrytu najpiękniej wyglądają jesienią, kiedy 
całe góry dosłownie płoną czerwienią prze-
barwiających się liści bukowych. Na pół-
nocnych stokach przeważają lasy jodłowe
z domieszką buków i jaworów.

Lasy porastające Otryt są stosunkowo 
młode. Do II wojny światowej u podnóży gór 
znajdowało się wiele wsi, na stokach upra-
wiano pola i wypasano bydło. Zamieszkujący 

Skały w korycie
Sanu widoczne
przy niskim
poziomie wody
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je Bojkowie, grupa etniczna spokrewniona 
z Rusinami i Wołochami, zostali wysiedleni 
w czasie akcji „Wisła” po II wojnie światowej. 
Budynki niszczały, pola w większości zarosły 
lasem. Do dziś w lasach można znaleźć resztki 
fundamentów, dziury po wolno stojących piw-
nicach, drzewa i krzewy owocowe oraz stare 
jesiony chętnie sadzone przez Bojków przy 
domostwach. W kilku miejscach ocalały rozle-
głe, bezludne łąki, których melodyjne nazwy 
przypominają o dawnych mieszkańcach. Naj-
piękniejsze i największe z nich to Tworylne,
Krywe i Hulskie na południowym zboczu 
Otrytu oraz Rosochate i Serednie na północ-
nym. Obecnie miejscowi leśnicy koszą więk-
szość łąk, a niektóre pełnią funkcję pastwisk 

 San
pod Otrytem 

Pozostałości 
zabudowań
w Hulskiem
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dla koni huculskich hodowanych w Bieszcza-
dach. Łąki są poprzecinane długimi pasami 
drzew, ciągnącymi się wzdłuż koryt potoków 
spływających z góry.

Widok na ogromne lasy i łąki robi wielkie 
wrażenie na turystach. W latach sześćdziesią-
tych XX wieku kręcono tu plenery do fi lmu 
„Pan Wołodyjowski”. Na północno-wschodnich 
stokach Otrytu zbudowano powieściową sta-
nicę Chreptiów,  a tutejsze pejzaże bez trudu 
udawały Dzikie Pola na kresach dawnej 
Rzeczpospolitej. 

Jednak nie krajobrazy Otrytu zadecydowały 
o jego sławie wśród przyrodników, lecz boga-
ctwo fauny; obszar ten jest bowiem najwięk-
szą ostoją grubej zwierzyny w Polsce. Żyje 
tam najliczniejsza krajowa populacja niedź-
wiedzia brunatnego, szacowana na około 40 
sztuk, co stanowi prawie połowę wszystkich 

niedźwiedzi bieszczadzkich i jedną trzecią pol-
skich. Niedźwiedzie najłatwiej można spotkać 
późnym latem i jesienią, kiedy intensywnie 
żerują. Chętnie wychodzą wtedy z lasu na łąki. 
Na ogół robią to bardzo wczesnym rankiem 
i wieczorem, ale zdarzają się też spotkania 
w środku dnia. Kontakt z niedźwiedziem bywa 
niebezpieczny dla człowieka, gdy zaskoczy 
się drapieżnika w bardzo bliskiej odległości. 

Niedźwiedź
brunatny

Łąki 
w Rosochatem
na północnych
stokach Otrytu
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To jednak zdarza się rzadko. Na ogół to niedź-
wiedź pierwszy orientuje się, że w pobliżu 
są ludzie, i niezauważony schodzi im z drogi. 
Można wręcz powiedzieć, że ludzie spotykają 
niedźwiedzie znacznie rzadziej niż niedźwie-
dzie ludzi. O tych spotkaniach nigdy się nie 
dowiadujemy. Poza niedźwiedziami na Otry-
cie żyją wilki i rysie. Miejscowym leśnikom 

spotkania z nimi zdarzają się dość regularnie. 
Wilki często poruszają się po stokówkach, czyli 
drogach leśnych biegnących wzdłuż zboczy 
po obu stronach góry.

Na łąkach Rosochatego, Seredniego, Two-
rylnego można spotkać żerujące stada jeleni. 
Szczególne wrażenia robią chmary byków. 
Bieszczadzkie jelenie należą do największych 

Buczyna
na Otrycie

Wilki
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i nakładających największe poroża w Polsce. 
Widok kilkunastu byków, spośród których 
kilka nosi ogromne poroża, jest niezapomnia-
nym przeżyciem. Najlepszym okresem do ich 
podziwiania jest wczesne lato. W lipcu poroża 
są już prawie całkowicie wykształcone. Byki 
nie czują jeszcze wobec siebie agresji i chętnie 
trzymają się razem. Później, w sierpniu, rozpra-
szają się, kiedy zbliża się okres rui. Na stokach 
i u podnóża Otrytu bytuje też stado kilkudzie-
sięciu żubrów mających domieszkę krwi pod-
gatunku kaukaskiego. Są one znacznie bar-
dziej dzikie i płochliwe niż żubry białowieskie.

Otryt jest główną polską ostoją najwięk-
szego polskiego węża – Eskulapa. Żyje on 
na południowych stokach Otrytu. Pojedyn-
cze egzemplarze czasem spotyka się w Biesz-
czadzkim Parku Narodowym. Jeszcze w latach 
sześćdziesiątych XX wieku Eskulapa widywano 
w Pieninach i na Roztoczu, ale później już go 
tam nie stwierdzono. Otryt jest jedynym miej-
scem w Polsce, gdzie żyje dość liczna, stabilna 
populacja węża Eskulapa. Bieszczadzcy leśnicy 
czynnie wspierają zachowanie i rozwój tego 
unikatowego gatunku, m.in. budując z gła-
zów i trocin sztuczne kryjówki. Wąż Eskulapa 
osiąga 180 cm długości. Jest typowym dusi-
cielem. Poluje na pisklęta ptaków, gryzonie 
i płazy. Ponieważ jest gatunkiem ciepłolub-
nym, wygrzewa się na skałach wystawionych 
na słońce. Nierozgrzany w dostatecznym stop-
niu, porusza się wolno i niechętnie. W chłodne 

deszczowe dni prawie w ogóle nie jest aktywny. 
Wąż Eskulapa bardzo dobrze wspina się po 
drzewach. Można go zobaczyć na gałęziach na 
wysokości kilku metrów nad ziemią. Dla ludzi 
nie jest niebezpieczny. Nie należy jednak go 
łapać – broniąc się, gryzie.

Położenie województwo podkarpackie,
RDLP Krosno, Nadleśnictwo 
Lutowiska

Status 
ochronny

rezerwaty „Krywe” i „Hulskie” 
na części obszaru, Park Krajo-
brazowy Doliny Sanu, obszar 
Natura 2000 PLC 180001

Powierzchnia około 8000 ha

Wąż Eskulapa
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Rezerwat 
„Parkowe”
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Niezwykłość lasów rezerwatu „Parkowe” 
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej została 
dostrzeżona w połowie XIX wieku, kiedy 
ówczesny właściciel Wincenty Krasiński uznał 
to miejsce za szczególnie piękne i nadał mu 
status parku. Jednym z pierwszych eksplora-
torów rezerwatu był jego syn Zygmunt, wielki 
polski poeta. Wiele zakątków dzisiejszego 
rezerwatu, np. Źródła Zygmunta, Źródła Elż-
biety, Diabelskie Mosty i inne, nosi nazwy przez 
niego nadane. Wnuk poety, Karol Raczyński,
w 1907 roku zakazał wyrębu lasu w parku, 
a kilkanaście lat później ograniczył wstęp na 
jego teren. Przekonanie właścicieli, że jest to 
obszar wyjątkowy pod względem przyrodni-
czym, potwierdzono utworzeniem rezerwatu 

przyrody w 1934 roku i ponownie w roku 1957. 
Obecnie rezerwat liczy 153,2 ha; znajduje się 
w Nadleśnictwie Złoty Potok. Wysokie walory 
przyrodnicze tego obiektu, które zachowały 
się dzięki trosce miejscowych leśników, stały 
się źródłem pomysłu utworzenia Jurajskiego 
Parku Narodowego, do którego planowano 
włączenie m.in. rezerwatu „Parkowe”. Obecnie 
wchodzi on w skład Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd. Ochroną objęto walory krajo-
brazu, m.in. lasy i rozrzucone wśród nich skały 
wapienne oraz obszary źródliskowe rzeki Wier-
cicy. Na rzece w obrębie rezerwatu znajduje 
się też kilka stawów rybnych.

Rezerwat utworzono na terenie pagórko-
watym, porośniętym lasami, przeciętym doliną 

Las 
w rezerwacie 
„Parkowe”
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Wiercicy. Przeważają tam lasy bukowe, ale 
są też grądy, nadrzeczne łęgi i lasy sosnowe, 
pochodzące z nasadzeń w połowie XIX wieku. 
W wyniku trwającej od ponad stu lat ochrony 
większość tamtejszych lasów to starodrzewy, 
których wiek ocenia się na około 170 lat. Naj-
potężniejsze sosny liczą po około 150 lat. 
Wśród drzew liściastych: buków, dębów, jawo-
rów i lip, wiele drzew jest znacznie starszych. 
Wędrując lasem, wyraźnie odczuwa się jego 
potęgę, mimo że nie jest on gęsty. Ogromne 
buki i sosny rozgałęziają się dopiero kilkana-
ście metrów nad ziemią. W sezonie wegetacyj-

Brama
Twardowskiego

Konwalia
majowa
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nym korony drzew nie dopuszczają zbyt wiele 
światła słonecznego do dna lasu, dlatego czę-
sto panuje tam półmrok i wilgoć. Pnie rozpy-
chają się wśród skał i kamieni, często dosłownie 
obrastając je. Korzenie wiją się po powierzchni 
ziemi w poszukiwaniu wolnego miejsca do 
zapuszczenia się w głąb. W kilku miejscach 
lasu widać malownicze skałki lub grupy skał 
wapiennych wysokie na kilkanaście metrów. 
Mają niezwykłe kształty i są bardzo strome, 
w wielu miejscach prawie pionowe. Rozcinają 
je wąskie szczeliny, w które trudno się wcisnąć. 
Jest też kilka niewielkich jaskiń, m.in. niezwy-
kła Jaskinia Niedźwiedzia. Znaleziono w niej 
kości niedźwiedzia jaskiniowego, mamuta
i innych wymarłych zwierząt. Najbardziej zna-
nymi skałami są Diabelskie Mosty – grupa gła-
zów, wysokich na kilkanaście metrów, poroz-

Drzewa 
walczące
o przestrzeń 
wśród skał

Sromotnik
bezwstydny
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cinana głębokimi i wąskimi szczelinami, oraz 
Brama Twardowskiego – ostaniec wapienny
z wejściem w kształcie bramy.

Do pięknych zakątków rezerwatu prowadzi 
szlak turystyczny z pobliskiego Złotego Potoku 
oraz parkingu samochodowego znajdującego 
się niedaleko Źródeł Zygmunta, które wraz
z sąsiednimi Źródłami Elżbiety dają początek 
rzece Wiercicy. Źródła Zygmunta są najsilniej-
szym wywierzyskiem Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej. Ich wydajność wynosi około 30 
litrów na sekundę. Woda tryska z 10 skalnych 
szczelin. Około 200 m poniżej źródeł wody 
w potoku jest na tyle dużo, że już w XIX wieku 
założono tam stawy rybne. Krystalicznie czysta 
woda sprzyja hodowli pstrąga. W pobliżu źró-
deł znajduje się stanowisko niezwykle rzad-
kiej rośliny – warzuchy polskiej. Jest to gatu-
nek endemiczny, niewystępujący poza Polską. 

 Śnieżyczka 
przebiśnieg 

Źródła
Zygmunta
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Obecnie znane są tylko dwa jej stanowiska. 
Warzucha rośnie w źródliskach, na piaszczy-
stym dnie, w zimnej i czystej wodzie o obojęt-
nym odczynie.

W rezerwacie botanicy stwierdzili niespoty-
kaną gdzie indziej różnorodność lasów buko-
wych. Na północnych stokach wzgórz rośnie 
żyzna buczyna sudecka, mimo że Sudety odda-
lone są o 200 km. Na południowych stokach 
rozwija się ciepłolubna żyzna buczyna stor-
czykowa, zwykle kojarzona z lasami Pomorza 
Zachodniego. Na stokach zachodnich rośnie 
dość uboga kwaśna buczyna niżowa. Buczyny 
te mają różne wymagania glebowe oraz sto-
pień nasłonecznienia, różnią się także roślin-
nością runa leśnego. W rezerwacie występuje 
około 400 gatunków roślin kwiatowych, w tym 
wiele uważanych za typowe dla gór, np.: koko-
ryczka okółkowa, ciemiężyca zielona, widłak 
wroniec, przetacznik górski, śnieżyczka przebi-
śnieg, czosnek niedźwiedzi. Gatunkami ciepło-
lubnymi są: konwalia majowa, pluskwica euro-
pejska, groszek wiosenny i storczyki – buławnik 
czerwony, kruszczyk szerokolistny i inne. Na 
rozkładającym się martwym drewnie, którego
nie brak w rezerwacie, spotyka się też rzadkie
i efektowne gatunki grzybów: flagowca 
olbrzymiego, soplówkę gałęzistą, mądziaka 
malinowego, sromotnika bezwstydnego.

Fauna rezerwatu jest typowa dla lasów 
środkowej Polski. Na uwagę zasługuje mucho-
łówka białoszyja – ptak występujący wyspowo 

w niewielu kompleksach leśnych w Polsce 
– oraz kilka gatunków nietoperzy żyjących
w dziuplach i szczelinach skalnych.

Położenie województwo śląskie,
RDLP Katowice, Nadleśnictwo 
Złoty Potok

Status 
ochronny

rezerwat „Parkowe”, Park Kra-
jobrazowy Orlich Gniazd, ob-
szar Natura 2000 PLH 240020

Powierzchnia 153,2 ha

Muchołówka 
białoszyja
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Rezerwat 
„Piecki”
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Bory Tucholskie leżą na piaszczystej rów-
ninie sandrowej. Od północy sąsiaduje z nimi 
Pojezierze Kaszubskie charakteryzujące się 
wybitnie pagórkowatym krajobrazem, w którym
dominują wysokie moreny czołowe i rynny 
polodowcowe. Zarówno Pojezierze Kaszubskie, 
jak i Bory Tucholskie słyną z rozległych borów 
sosnowych i czystych jezior. Łącznie znajduje 
się tam ponad 1000 jezior, a niemal 100 z nich 
ma powierzchnię ponad 1 km2. Większość to 
niewielkie, kilkuhektarowe i mniejsze jeziorka
oraz oczka wodne. Właśnie one, dzięki czystości 
wód, naturalności i różnorodności, stanowią
o bogactwie przyrodniczym regionu.

Rezerwat „Piecki” leży w centrum Zabor-
skiego Parku Krajobrazowego, na pograniczu
Borów Tucholskich i Kaszub, w Nadleśnictwie 
Przymuszewo. Dotrzeć tam można lokalną 
drogą prowadzącą z Męcikału do Lipnicy.
W pobliżu nie ma żadnych miejscowości. 
Żeby znaleźć rezerwat, trzeba zaopatrzyć się 
w dokładną mapę okolicy. Znajduje się on 
po północnej stronie drogi. O jego obecno-
ści informują ustawione przy drodze tablice. 
Przez najciekawsze miejsca prowadzi szlak 
turystyczny.

Na niewielkiej powierzchni 19,42 ha znaj-
dują się trzy niewielkie jeziora, dwa maleńkie 
oczka wodne i torfowiska. Zajmują one obniże-
nia między licznymi wzniesieniami. Cały rezer-
wat porastają monotonne lasy sosnowe, ale 

jego niezwykłość to jeziora dwu typów rzadko 
występujących w Polsce. Są to dystrofi czne 
jeziora Małe Piecki i Kaczewo oraz lobeliowe 
jezioro Piecki. Zarówno jeziora dystrofi czne, 
jak i lobeliowe zwykle powstają w bezodpły-
wowych zagłębieniach terenu. Nie mają połą-

Widłak 
goździsty 
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czenia z innymi zbiornikami i nie przepływa
przez nie żadna rzeka; są zasilane jedynie 
wodami gruntowymi i opadowymi. Do istnie-
nia potrzebują stałych warunków środowisko-
wych, gdyż zagraża im każda zmiana stosun-
ków wodnych wpływająca na skład chemiczny 
wody. Nie tolerują żadnych zanieczyszczeń. 
Warunkiem przetrwania jezior lobeliowych 
jest m.in. tworzenie wokół nich stref ochron-
nych, w których wstrzymuje się całkowity 
wyrąb drzewostanów. Oba typy zbiorników są 
zazwyczaj niewielkie i charakteryzują się czy-
stą wodą, ubogą w składniki odżywcze, róż-
nią się natomiast składem chemicznym wody 

Lobeliowe 
jezioro Piecki 

Lobelia jeziorna
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i roślinnością. W Polsce jest niewiele ponad
150 jezior lobeliowych, większość z nich w Bo-
rach Tucholskich, na Pojezierzu Pomorskim
i Kaszubskim. 

Jezioro Piecki, o powierzchni 6,5 ha, jest 
największym i najpiękniejszym zbiornikiem 
wodnym rezerwatu. Jak każde jezioro lobe-
liowe, ma wodę ubogą w składniki odżyw-
cze, bardzo czystą i dobrze natlenioną, oraz 

piaszczyste dno. Woda zawiera bardzo mało 
wapnia. Znajduje się w niej wolny dwutle-
nek węgla. W takim środowisku rośnie lobe-
lia jeziorna, roślina wodna, od której jeziora 
lobeliowe przyjęły nazwę. Podobnych warun-
ków wymagają też brzeżyca jednokwiatowa
i paprotnik poryblin jeziorny. Wolny dwutlenek 
węgla, niezwykle rzadko występujący w tej 
formie w wodzie, jest dla tych roślin jedynym 

Bór sosnowy
w rezerwacie 
„Piecki’”
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źródłem węgla, które potrafi ą wykorzystać. 
Bez niego giną, a wraz z ich śmiercią jezioro 
przestaje być jeziorem lobeliowym. Pozo-
stała roślinność przybrzeżna jeziora Piecki jest 
uboga. Są to trzcinowiska i roślinność torfowi-
skowa, świadczące o stopniowo zmieniającym 
się charakterze jeziora.

Jeziora Piecki Małe i Kaczewo są mniejsze 
i mają charakter typowych zbiorników dys-
trofi cznych, z bardzo kwaśną i ciemną wodą. 
Ich dno pokrywa gruba warstwa mulistych, 
półpłynnych osadów dennych, a brzegi zara-
stają miękkim, wilgotnym i uginającym się 
pod stopami płem torfowcowym. Rosną na 
nim typowe rośliny torfowisk wysokich i przej-
ściowych: mchy torfowce, rosiczki okrągło-

Mech torfowiec, 
główny składnik 

pła

Zarastające 
oczko wodne 



53

listna, długolistna i pośrednia, bażyna czarna, 
żurawina drobnolistkowa, bagno zwyczajne, 
turzyca błotna. Rozrastający się kożuch pła 
stopniowo zarasta jeziora.

W czasie wędrówki ścieżką wśród sosno-
wych lasów można spotkać dwa rzadkie 
gatunki widłaków, typowych dla borów: 
widłaka wrońca i goździstego. Czasem ścieżka 
prowadzi do niewielkich zagłębień terenu. 
Znajdują się tam bardzo małe, o średnicy naj-
wyżej kilkudziesięciu metrów oczka wodne 
o dystrofi cznym charakterze albo torfowiska 
porośnięte sosnowym borem bagiennym.
W takich miejscach naturalna sukcesja roślinna 
doprowadziła do całkowitego zarośnięcia
i zaniku istniejących kiedyś małych jezior. 
W rezerwacie jest kilka takich miejsc.

Niektórzy badacze uważają, że jeziora 
lobeliowe przekształcają się w dystrofi czne na 
skutek zakwaszania kwasami humusowymi 
z gleby, spływającymi do nich wraz w wodą 
opadową. Jednak taki proces przekształcania 
trwa bardzo długo, jeziora dystrofi czne zaś 
stopniowo się wypłycają, zmniejszają i wresz-
cie zarastają całkowicie. Wszystkie etapy tego 
procesu można zobaczyć w niewielkim rezer-
wacie „Piecki”.

Położenie województwo kujawsko-po-
morskie, RDLP Toruń, Nadleś-
nictwo Przymuszewo

Status 
ochronny

rezerwat „Piecki”, Zaborski 
Park Krajobrazowy, obszar 
Natura 2000 PLB 220001

Powierzchnia 19,42 ha

Bażyna czarna 
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Puszcza 
Bukowa
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Puszcza Bukowa znajduje się na połu-
dniowy wschód od Szczecina i Zalewu Szcze-
cińskiego. Jej północno-zachodnie krańce 
wchodzą na przedmieścia półmilionowego 
Szczecina. Puszcza jest niewielka, ma około 
7800 ha. Cieszy się sławą najpiękniejszego lasu 
na całym Pojezierzu Pomorskim. Należy do 
Nadleśnictwa Gryfi no w Szczecińskim Parku 
Krajobrazowym.

Od strony Szczecina Puszcza Bukowa 
wygląda jak miniaturowy zalesiony łańcuch 
górski dominujący nad płaską Niziną Szczeciń-
ską, ponieważ porasta wał moren czołowych, 
poprzecinanych głębokimi jarami i wąwozami. 
Najwyższe wzgórze – Bukowiec – wznosi się 
na 149 m n.p.m., a wysokości względne się-

gają 100 m. Na stokach wybijają liczne źródła 
dające początek potokom, które torują sobie 
drogę między wzniesieniami. W Puszczy jest 
też kilkanaście niewielkich jeziorek o różnej 
genezie. Najpiękniejsze to Jezioro Szmarag-
dowe, które powstało w wyrobisku po kopalni 
kredy. Woda nasycona węglanem wapnia ma 
intensywny kolor szmaragdowy. W bezodpły-
wowych zagłębieniach terenu między wzgó-
rzami na nieprzepuszczalnym podłożu wystę-
pują olsy i łozowiska.

Szczecin z trzech stron jest otoczony 
dużymi kompleksami leśnymi: Puszczą Bukową 
od południowego wschodu, Puszczą Wkrzań-
ską od zachodu i Puszczą Goleniowską od 
wschodu. Dwa ostatnie z wymienionych kom-

Wybijające 
źródło
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pleksów leśnych to typowe lasy nizin polskich, 
w których głównym gatunkiem lasotwórczym 
jest sosna. Na ich tle Puszcza Bukowa zdecy-
dowanie się wyróżnia zarówno pod wzglę-
dem składu gatunkowego drzew, jak i bogac-
twa oraz wieku drzewostanów. Żyzne siedliska 
składające się m.in. z gleb brunatnych zajmują 
ponad 80% powierzchni Puszczy. Zgodnie
z jej nazwą, dominującym gatunkiem drzew 
w Puszczy jest buk, stanowiący ponad połowę 
drzewostanu. Sporo jest też dębów (10%), 
sosen (20%) i jaworów (6%). 

Charakterystyczną i łatwo zauważalną 
cechą Puszczy Bukowej są ogromne drzewa. 
Średnia miąższość drzewostanów bukowych, 

liczona w metrach sześciennych drewna na he-
ktar lasu (tzw. zasobność), wynosi około 400 m3 
i jest prawie dwukrotnie większa od średniej 
dla Polski. Najwyższe buki przekraczają 40 m 
wysokości i mają po kilka metrów obwodu 
pnia. Ostra konkurencja o dostęp do światła 
powoduje, że większość drzew charaktery-
zuje się prostymi pniami kolumnowymi, roz-
gałęziającymi się dopiero około 20 m nad zie-
mią. Na stromych stokach zdarzają się jednak 
miejsca widne i rzadziej zalesione, gdzie buki 
rozgałęziają się swobodnie. Na dnie lasu roz-
wija się młode pokolenie drzew, lecz nie mogą 
one przekroczyć pewnego etapu rozwoju.
W starodrzewach spotyka się wiele jedno- lub 

Buczyna
źródliskowa
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dwumetrowych buczków, ale mało jest drzew 
średniej wielkości. Żeby mogły dalej rosnąć, 
muszą czekać, aż przewróci się kolejny leśny 
olbrzym i odsłoni dostęp do światła. Mecha-
nizm ten wykorzystywany jest w gospodarce 
leśnej. Buki owocują obfi cie mniej więcej co 
siedem lat. Spadająca z drzew bukiew trafi a na 
spulchnioną wcześniej przez leśników glebę, 
gdzie znajduje dobre warunki do kiełkowania. 
Część starych drzew usuwa się przynajmniej 
rok wcześniej – tak, aby nawet latem światło 
docierało do siewek. W Puszczy Bukowej nie 
prowadzi się zrębów zupełnych, ponieważ 
gospodarkę leśną podporządkowano ochro-
nie krajobrazu. Tak dzieje się od ponad wieku, 
kiedy dostrzeżono piękno tych lasów i zaczęto 
je traktować jako lasy rekreacyjne dla miesz-
kańców Szczecina. Do Puszczy Bukowej łatwo 
można dotrzeć z miasta. Przez las wiodą szlaki 
piesze i rowerowe, prowadzące do najpięk-
niejszych jego zakątków.

Ciekawostką jest geneza Puszczy. Otóż 
powstała ona stosunkowo niedawno na sku-
tek zalesień terenów rolniczych. Od XII do 
XVI wieku należały one do zakonu cyster-
sów z siedzibą w pobliskim Kołbaczu. Cystersi 
karczowali lasy, zakładając pola i pastwiska. 
Po kasacie zakonu jeden z książąt pomorskich, 
zapalony myśliwy, zabronił wypasu na przeję-
tych terenach. Las stopniowo się regenerował, 
ale dopiero wykup gruntów i masowa, sys-
tematyczna akcja zalesień, przeprowadzona 

przez państwo pruskie w XVIII i XIX wieku, spo-
wodowała odrodzenie Puszczy. Sadzono kilka 
gatunków drzew: buki, dęby, sosny i brzozy. 
Naturalna i sztuczna selekcja doprowadziły 

Potężny buk
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do dzisiejszej dominacji buka. W wyniku pla-
nowego działania wielu pokoleń leśników 
powstał jeden z najwspanialszych komplek-
sów leśnych w Polsce, w niektórych aspek-
tach nawet cenniejszy niż Puszcza Białowie-
ska. W latach siedemdziesiątych XX wieku roz-
ważano utworzenie tu parku narodowego, 
jednak pozostawiono Puszczę w gestii Lasów 
Państwowych.

Piękno krajobrazu to nie jedyna wartość 
Puszczy Bukowej. Bardzo bogata jest jej szata 
roślinna. Stwierdzono występowanie 1100 
gatunków roślin naczyniowych, w tym 58 
chronionych. Najbogatsze fl orystycznie jest 
zbiorowisko buczyny źródliskowej – zespołu 
roślinnego, który nie występuje poza Pusz-
czą Bukową. Buczyna źródliskowa powstaje 
w miejscach o wilgotnym i żyznym podłożu, 

Wiciokrzew 
pomorski −
polska liana

Sarny
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gdzie wybijają liczne źródła. Najcenniejszymi 
gatunkami roślin są storczyki: kruszczyk szero-
kolistny, kruszczyk siny, buławnik wielkokwia-
towy i buławnik czerwony. Oprócz nich na 
uwagę zasługuje wiciokrzew pomorski, roślina 
pnąca, nazywana czasem polską lianą. Pną-
cze wiciokrzewu osiąga 12 m długości. Oplata 
gęsto krzewy rosnące na skraju lasu. Na jed-
nym pnączu wyrasta kilkadziesiąt kilkucenty-
metrowych kwiatów.

Fauna Puszczy Bukowej jest typowa dla 
polskich lasów nizinnych sąsiadujących z du-
żymi zbiornikami wodnymi. Na stosunkowo 
niewielkim obszarze stwierdzono 141 gatun-
ków ptaków, 36 ssaków, 16 gadów i płazów 
i ponad 400 motyli. Gatunki pospolite − 
sarny, dziki i jelenie – występują w dużych 
zagęszczeniach.

Położenie województwo zachodniopo-
morskie,
RDLP Szczecin, Nadleśnictwo 
Gryfi no, Leśny Kompleks Pro-
mocyjny „Puszcze Szczecińskie”

Status 
ochronny

rezerwaty: „Buczynowe Wą-
wozy”, „Bukowe Zdroje”, „Ko-
łowskie Parowy”, „Osetno”, 
„Trawiasta Buczyna”, „Zdroje”, 
„Źródliskowa Buczyna” na frag-
mentach obszaru, Szczeciński 
Park Krajobrazowy, obszar Na-
tura 2000 PLH 320020

Powierzchnia 7800 ha

Mieniak 
tęczowiec

Buławnik 
czerwony – 

rzadki gatunek 
storczyka



60

Rezerwat 
„Puszcza 
Śnieżnej Białki”
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Rezerwat „Puszcza Śnieżnej Białki” znaj-
duje się we wschodniej części Kotliny Kłodz-
kiej w Górach Bialskich, przy granicy z Cze-
chami. Rezerwat leży na zboczach góry Iwinki 
(1076 m n.p.m.), nad doliną Białej Lądeckiej, 
głównej rzeki Gór Bialskich. Biją tam źródła 
kilku mniejszych potoków górskich. Góry Bial-
skie znajdują się w Nadleśnictwie Lądek-Zdrój 
– włączono je do Śnieżnickiego Parku Krajo-
brazowego. Do rezerwatu można dotrzeć szla-
kiem pieszym z miejscowości Bielice; przez 
najciekawsze jego fragmenty wytyczono szlak 
turystyczny. Jest to jedno z najdzikszych i naj-
bardziej odludnych miejsc w Sudetach.

Większość masywu Iwinki porastają lasy,
w których dominuje świerk pochodzący zarówno 
z nasadzeń, jak i naturalnych odnowień. Uniknęły
one masowego wyniszczenia kwaśnymi desz-
czami, które dotknęło zachodnie Sudety. Natu-
ralne bory świerkowe rosną w wysokich górach 
niedaleko granicy czeskiej. Drzewa są niewyso-
kie i często porozwidlane. Występują w znacz-
nych odstępach, na dno lasu dociera więc dużo 
światła. Runo tworzy głównie borówka czernica.
W niższych partiach gór rosną świerki, wśród któ-
rych jest wiele starodrzewów. Taki las jest gęsty, 
ciemny, często zalegają w nim gęste mgły. Zbocza 
dolin porastają lasy bukowe i bukowo-jaworowe.

Podrzeń
żebrowiec 
– niewielka 
paproć
rosnąca 
w cienistych 
miejscach
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Najpiękniejszy fragment takiego lasu znaj-
duje się właśnie w rezerwacie „Puszcza Śnież-
nej Białki” w północnej części Gór Bialskich. 
Jest to najpiękniejszy w całych Sudetach 
fragment lasu bukowo-jaworowego, liczący 
124,7 ha. Stanowi on największą pozostałość 
naturalnej Puszczy Sudeckiej, która porastała 
te góry kilkaset lat temu. Dominują w nim buki; 
wiele okazów przekracza 150 lat. Wśród nich 
rosną jodły i świerki oraz olbrzymie, dwustu-
letnie jawory. Ten zakątek lasu nazwano Pusz-
czą Jaworową. Występujące tu jawory cha-
rakteryzują się oryginalnym pokrojem. Wiele 
z nich ma powyginane pnie i jest mocno roz-

Bor mieszany 
– naturalny las  

górski

Stary jawor
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gałęzione. Obok pięknych liści, niezwykle 
kolorowych jesienią, jawory wyróżniają się 
korą, która płatami odpada od pnia. Szcze-
gólnie widać to na starych i grubych okazach. 
Takie właściwości kory są typowe dla spo-
krewnionego z nimi platana (Platanus), stąd 
nazwa łacińska jawora – Acer pseudoplatanus. 
Na olbrzymie jawory najłatwiej się natknąć
w pobliżu skraju kilku niewielkich polan znaj-
dujących się w rezerwacie. 

W tym żyznym lesie rośnie wiele rzadkich 
i chronionych gatunków roślin. Jednym z cie-
kawszych jest bezzieleniowy storczyk gnieźnik 
leśny – roślina pasożytnicza. Poza nim wystę-
pują: róża alpejska, szczaw górski, parzydło 
leśne, wawrzynek wilczełyko, przenęt purpu-

Świerczyna 
pochodząca
z nasadzeń
w dolnej części 
rezerwatu

Gnieźnik leśny 
– storczyk 
pasożytniczy
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rowy, liczydło górskie i wiele innych. Są też 
porosty obrastające pnie starych jaworów
i buków. Odmienne rośliny można obserwo-
wać wzdłuż strumieni i potoków, a jeszcze 
inne w górnoreglowych borach świerkowych. 
Występują tam paprocie podrzeń żebrowiec
i wietlica alpejska, a także widłaki. Tak duża 
różnorodność szaty roślinnej świadczy o natu-
ralności lasów rezerwatu. Drugiego tak boga-
tego ekosystemu leśnego nie ma w polskich 
Sudetach. Ciekawą fl orą mogą się też poszczy-
cić śródleśne polany, na których rośnie fi ołek 
sudecki i gółka długoostrogowa.

Bocian czarny

Pluszcz − 
ptak żyjący 

nad górskimi 
strumieniami

o szybkim 
nurcie i czystej 

wodzie
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Ponieważ jest to miejsce bardzo rzadko 
odwiedzane przez ludzi, łatwo można tu 
spotkać dzikie zwierzęta. Oprócz pospoli-
tych jeleni i saren żyje tam kilka bardzo cie-
kawych gatunków ptaków. Puszcza Śnieżnej 
Białki jest ostoją rzadkich kuraków leśnych: 
głuszca, cietrzewia i jarząbka. Zwłaszcza dwa 
pierwsze są gatunkami unikającymi czło-
wieka. Żerują na jagodowiskach w borach 
świerkowych oraz na śródleśnych polanach.

W głębokich lasach gnieździ się bocian 
czarny, którego najłatwiej zobaczyć szybują-
cego nad lasem lub żerującego nad brzegami 
potoków i w rzece Białej Lądeckiej. Należy 
on do ptaków stroniących od towarzystwa 
ludzi, chociaż, gdy czuje się bezpieczny, 
pozwala na obserwację z pewnej odległości.
Nie należy go płoszyć, zbliżając się zbytnio
i hałasując, gdyż przestaje odwiedzać miej-
sca, w których jest niepokojony. Gniazda 
buduje w głębi lasu, dobrze ukryte wysoko
w koronach drzew.

Najłatwiejszym w obserwacji ciekawym 
gatunkiem spotykanym w rezerwacie jest 
pluszcz. Ten niewielki ptak żyje nad potokami 
i strumieniami. Zdobywa pożywienie, polu-
jąc pod wodą na owady. W wodzie jednak nie 
pływa, lecz chodzi po dnie! Porusza się zręcz-
nie nawet w miejscach o bardzo bystrym nur-
cie. Pluszcze dają się obserwować z odległo-
ści kilkunastu metrów.

Położenie województwo dolnośląskie,
RDLP Wrocław, Nadleśnictwo 
Lądek-Zdrój

Status 
ochronny

rezerwat „Puszcza Śnieżnej 
Białki”, Śnieżnicki Park Krajo-
brazowy, obszar Natura 2000 
PLH 020016

Powierzchnia 124,68 ha

Jarząbek
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Rezerwat 
„Michnówka”
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Rezerwat „Michnówka” leży w południowo- 
-zachodniej części Puszczy Białowieskiej na 
Nizinie Podlaskiej, w Nadleśnictwie Hajnówka, 
kilka kilometrów na północny wschód od nie-
wielkiej osady leśnej Topiło. Powierzchnia 
rezerwatu wynosi 85,1 ha i mieści się w obrę-
bie jednego oddziału leśnego – oddziały leśne 
w Puszczy Białowieskiej są wyjątkowo duże. 
Każdy bok ma wiorstę, czyli około 1080 m, bo 
tak wyznaczono dukty leśne za czasów car-
skich. Rezerwat z trzech stron jest otoczony 
drogami leśnymi; czwartą granicę  trudno zna-
leźć w terenie. Przez rezerwat nie prowadzą 
żadne drogi i ścieżki. Wzdłuż jego południowej 
granicy wytyczono turystyczne szlaki rowe-
rowe i piesze z Topiła do Białowieży.

Puszcza Białowieska jest znana w Polsce 
i na świecie, ponieważ zachowały się w niej 
znaczne fragmenty lasów o charakterze natu-
ralnym lub zbliżonym do naturalnego. Wśród 
innych polskich puszcz wyróżnia ją też bardzo
duży (ponad 50%) udział lasów liściastych,
a zwłaszcza grądów, czyli lasów dębowo-gra-
bowych ze znaczną domieszką lip i klonów. 
Puszczańskie lasy charakteryzują się bar-
dzo dużą liczbą starych drzew uznanych za 
pomniki przyrody. Na dnie lasu zalega dużo 
powalonych pni drzew w różnej fazie roz-
kładu. Poza grądami do szczególnie cennych 
lasów w Puszczy należą podmokłe lasy łęgowe 

w dolinach rzek, olsy w żyznych zagłębieniach 
terenu oraz stare bory mieszane, świerkowe, 
sosnowe i bory bagienne. Drzewostany iglaste 
zajmują uboższe siedliska.

W rezerwacie „Michnówka” rosną wszyst-
kie wymienione typy lasów, skoncentrowane 
na niewielkiej, kilkudziesięciohektarowej po-
wierzchni. Ponadto są to lasy wyróżniające się 
specyfi czną aurą dzikości i niedostępności, 
nawet na tle Puszczy Białowieskiej, którą uważa 
się za „najdzikszy las Europy”. Z przepastnymi 
lasami „Michnówki”  może jedynie konkurować 
słynny i prawie niedostępny dla turystów Obszar 
Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodo-
wego, gdzie od 90 lat nie wjechał żaden samo-

Ryś
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chód. Średni wiek drzewostanów w rezerwa-
cie „Michnówka” wynosi około 110 lat, w tym 
sosen i świerków 150, a dębów 300 lat.

Osią rezerwatu jest przepływająca z za-
chodu na wschód niewielka rzeczka Perebel, 
która niedaleko za Michnówką uchodzi do 
Leśnej, jednej z głównych rzek Puszczy Biało-
wieskiej. Perebel ma zmienną szerokość – od 
jednego do kilku metrów, a także różną głę-
bokość – od 20–30 cm do ponad 2 m. Rzeka 
płynie wolno, miejscami meandrując. Jej nurt 
często tarasują przewrócone pnie drzew, two-
rzące naturalne przeprawy. W wielu miejscach 

przegradzają  rzekę tak szczelnie, że tworzą się 
na niej spiętrzenia i niewielkie zalewy. Latem 
zarastają one całkowicie rzęsą wodną i innymi 
roślinami wodnymi, kontrastując z przezroczy-
stą wodą rzeki. Perebel otaczają bagna, ale dno 
rzeki jest twarde i piaszczyste. W jednym miej-
scu przy granicy rezerwatu znajduje się kilka 
wbitych w dno rzeki starych pali, po istnieją-
cym tu kiedyś moście. Jednak po drodze, która 
musiała tędy prowadzić, nie ma już śladu.

Wzdłuż Perebla rozciągają się jedne z naj-
wspanialszych lasów łęgowych w Polsce. 
Szczególnie imponujące są ogromne, strzeliste 

Grąd – 
najbardziej 

typowe 
środowisko 

leśne Puszczy 
Białowieskiej 
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jesiony. Niektóre z nich rosną prosto ku niebu, 
inne rozgałęziają się i skręcają w nieregularny 
sposób. Niewiele im ustępują olsze czarne
i spotykane rzadziej świerki i dęby. Perebel jest 
małą rzeką, więc jej wody nie utworzyły jesz-
cze naturalnej bezleśnej doliny z tarasami, jed-
nak proces taki już się zaznaczył. Łęg rośnie 
miejscami bardzo rzadko i jest prześwietlony, 
między drzewami rozwijają się duże skupiska 
trzcin i turzyc.

Bór bagienny

Bagno 
zwyczajne
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Nieco dalej od rzeki rosną równie zaba-
gnione lasy – olsy. Szczególną uwagę zwra-
cają olsy porzeczkowe z owocującymi obfi cie 
latem dzikimi porzeczkami. W miejscach leżą-
cych wyżej spotyka się typowe grądy z ogrom-
nymi, kilkusetletnimi dębami. W centralnej
części rezerwatu, na północ od Perebla znaj-
duje się piaszczysta wydma paraboliczna. Jest 
niewysoka, wznosi się na około 2 m nad oko-
licą, ale to wystarczy, by rosły na niej suche 
i świeże bory sosnowe. W obniżeniu między 
ramionami wydmy powstało duże torfowisko 
wysokie, porośnięte ponadstuletnim borem 
bagiennym, w którego podłożu rosną mchy 
torfowce. Panuje tam wilgotny mikroklimat,

Źurawina
błotna

Powalone pnie 
tarasujące rzekę
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a w powietrzu unosi się specyfi czny, odurza-
jący aromat wytwarzany przez rośliny, szcze-
gólnie przez bagno zwyczajne. Rosną tu też 
borówki bagienne i żurawiny. 

Na północnym krańcu rezerwatu teren 
opada. Na wilgotnym torfowym podłożu rosną 
tu potężne świerczyny. W lesie jest ciemno. 
Jedynymi młodymi drzewkami znoszącymi 
taki półmrok są  świerki.

Rezerwat  „Michnówka” jest znaczącą ostoją 
wielu rzadkich gatunków zwierząt. W rzece żyją 
wydry i bobry. Spotyka się tam łosie i żubry 
oraz znacznie pospolitsze jelenie, sarny i dziki. 
W rezerwacie regularnie przebywają też wilki 
i rysie, chociaż oczywiście ich areały łowiec-
kie są znacznie większe niż jego powierzchnia. 
Rysie szczególnie upodobały sobie lasy rezer-
watu w okresie rui, w lutym. Na śniegu wzdłuż 
rzeki pełno jest wtedy śladów samców rysiów 
wędrujących trop w trop za samicą.

„Michnówka” jest miejscem lęgowym 
bociana czarnego i orlika krzykliwego, ptaków 
objętych w okresie lęgowym ochroną stre-
fową, a także wielu innych gatunków chronio-
nych ptaków i ssaków.

Położenie województwo podlaskie,
RDLP Białystok, Nadleśnictwo 
Hajnówka, Leśny Kompleks 
Promocyjny „Puszcza Biało-
wieska”

Status 
ochronny

rezerwat „Michnówka”, obszar 
Natura 2000 PLC 200004

Powierzchnia 85,1 ha

Jesion
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Rezerwat 
„Struga Żytkiejmska”
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Jest to rezerwat znajdujący się w Nadleśnic-
twie Gołdap, we wschodniej części Puszczy 
Rominckiej, na północno-wschodnim krańcu 
Mazur Garbatych. Północne granice rezerwatu 
stanowią jednocześnie granicę Polski z obwo-
dem kaliningradzkim. Do rezerwatu prowadzi 
leśna droga z miejscowości Żytkiejmy, usytu-
owanej na wschodnim skraju Puszczy. Można 
pokonać ją pieszo lub rowerem. Rezerwat liczy 
467,1 ha; ponad trzy czwarte tej powierzchni 
przypada na las, a jedna czwarta to torfowiska 
w dolinie Strugi Żytkiejmskiej.

Puszcza Romincka znajduje się w północ-
no-wschodnim zakątku Polski, uznawanym 
za krajowy biegun zimna. Mikroklimat Pusz-
czy Rominckiej jest chłodniejszy niż Puszczy 

Augustowskiej, oddalonej zaledwie kilka-
dziesiąt kilometrów na południowy wschód. 
W ciągu roku notuje się tu średnio tylko 150 
dni bez przymrozków. Skład gatunkowy Pusz-
czy Rominckiej przypomina tajgę na Nizinie 
Zachodniosyberyjskiej, a w rezerwacie „Struga 
Żytkiejmska” występuje więcej zbiorowisk 
roślinnych charakterystycznych dla tajgi niż
w innych miejscach Puszczy.

Zgodnie z charakterystyką tajgi zachodnio-
syberyjskiej, dominującym gatunkiem drzewa 
w rezerwacie jest świerk. Stanowi on 73% drze-
wostanu, przy 15% udziale sosny, 7% olszy czar-
nej, 4% brzozy i niewielkiej domieszce dębu. 
Największą osobliwością fl orystyczną rezer-
watu jest reliktowa brzoza niska. Rezerwat, tak 

Kożuch mchów 
na dnie boru 
świerkowego
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jak Puszcza, leży na morenach, rzeźba terenu 
jest więc tam urozmaicona zarówno wzniesie-
niami, jak i obniżeniami, często podmokłymi. 
W suchych miejscach rosną wysokopienne 

bory mieszane z potężnymi świerkami i rów-
nie wielkimi sosnami. W runie leśnym znajdują 
się typowe rośliny borowe: borówki czarne 
i brusznice, trzcinniki, widłaki jałowcowate
i inne. Na terenach wilgotnych rosną bory mie-
szane torfowcowe z runem znacznie bogat-
szym. Oprócz gatunków borowych wystę-
pują tam rośliny typowe dla lasów liściastych
(np. niecierpek pospolity, gwiazdnica gajowa) 
i dla torfowisk (czermień błotna, kuklik zwisły, 
niezapominajka błotna i inne), a także bardzo 
dużo mchów torfowców. Największe wrażenie 
robią miejsca całkowicie nimi pokryte. War-
stwa mchów może być tak gęsta, że tworzą one 
grube, miękkie poduchy wysokie na 50 cm

Łąki nadrzeczne 
od dawna 

nieużytkowane 

Owocująca
czermień błotna 
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i uginające się pod nogami. Liczne w rezer-
wacie powalone pnie i karpy korzeni są całko-
wicie obrośnięte mchami tworzącymi grube 
dywany. Tylko gdzieniegdzie widać wysta-
jące z mchów suche gałęzie, świadczące 
o powalonym drzewie. Poduchy z mchów pra-
wie zawsze są wilgotne. Parująca z nich woda 
oraz półmrok specyfi czny dla świerczyn two-
rzą tajemniczy i niespokojny nastrój. W takim 
lesie bardzo łatwo zabłądzić. Tarasujące drogę
powalone pnie uniemożliwiają wędrówkę
w obranym kierunku. Stale trzeba kluczyć, aby 
ominąć zawaliska lub mokradła. Ponadto przez

rezerwat przepływa rzeka, kilka strumieni 
i zamulonych kanałów, które wybudowano 
przed wojną. Biegnące wzdłuż nich groble są 
już zniszczone. Na każdym cieku gospodarują
bobry. Budują wiele tam i zalewów, często
w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. 
Dojście przez las do Strugi Żytkiejmskiej jest 
nie lada wyczynem. Nad samą rzeką rosną 
piękne lasy łęgowe z potężnymi olszami czar-
nymi, a także częściowo otwarte, w części 
zakrzaczone podmokłe łąki turzycowe.

W rezerwacie zdecydowanie przeważa sta-
rodrzew. Wśród ponadstuletnich świerków 

Kanał 
odwadniający, 
obecnie 
zamulony 
i przekształcony 
przez bobry
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jest wiele okazów usychających lub martwych. 
Takie środowisko jest idealne dla jednego z naj-
rzadszych polskich i europejskich gatunków 
dzięciołów: dzięcioła trójpalczastego. Wykuwa 
on dziuple w obumarłych pniach lub uschnię-
tych gałęziach żywych drzew iglastych, przede 
wszystkim świerków. Żeruje, zbierając owady 
żyjące w pniach drzew iglastych. W większości 
polskich lasów liczba martwych i obumierają-
cych świerków jest ograniczona, gdyż drzewa 
zaatakowane przez owady (głównie kornika 
drukarza) są natychmiast usuwane, aby nie 
dopuścić do nadmiernego rozprzestrzeniania 
się owadów. W rezerwacie proces obumiera-
nia świerków zaatakowanych przez kornika 

 Kuklik zwisły

Jeleń
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drukarza odbywa się zwykle bez większej 
ingerencji człowieka. Obumarłe świerki stoją 
tak długo, aż upadną, następnie rozkładają się 
naturalnie na dnie lasu, wzbogacając glebę. 
Dlatego bory świerkowe nad Strugą Żytkiejm-
ską są ważną ostoją dzięcioła trójpalczastego, 
jednego z najbardziej niepozornych gatunków
dzięciołów. Jest on ubarwiony na szaro i pstro-

kato, bez kontrastowych bieli, czerni i czerwieni, 
charakterystycznych dla pospolitszych gatun-
ków. Jego jedyny kolorowy akcent stanowi 
niewielka, żółta czapeczka na głowie samca.
Dzięcioł trójpalczasty prowadzi dość skryty tryb
życia. Bardzo rzadko odzywa się nawet w okre-
sie lęgowym. Również jego młode bardzo 
słabo piszczą przed wylotem z dziupli, w prze-
ciwieństwie do innych dzięciołów. W rezer-
wacie można spotkać go łatwiej niż w innych 
miejscach.

Rezerwat „Żytkiejmska Struga”, podobnie
jak Puszcza Romincka, słynie z jeleni. Przed
I wojną światową polował tu cesarz Wilhelm II, 
dojeżdżający z niedalekiego Królewca. Od 
tamtego czasu odbywające się tu rykowiska cieszą 
się wielką sławą. W rezerwacie żyją też łosie, 
sarny i dziki. Wśród leśników do legendy prze-
szło tropienie w rezerwacie niedźwiedzia bru-
natnego, który w latach dziewięćdziesiątych 
minionego wieku być może przybył z Rosji. 
Ponieważ obserwacja nie była pewna, wiado-
mość utrzymywano w tajemnicy.

Położenie województwo podlaskie,
RDLP Białystok, Nadleśnictwo 
Gołdap

Status 
ochronny

rezerwat „Struga Żytkiejm-
ska”, Park Krajobrazowy Pusz-
czy Rominckiej, obszar Natu-
ra 2000 PLH 280005,

Powierzchnia 467,1 ha

Dzięcioł 
trójpalczasty 
– najrzadszy 

polski dzięcioł
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Rezerwat 
„Tobolinka”
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Tobolinka” jest niewielkim rezerwatem 
na północno-wschodnich krańcach Pusz-
czy Augustowskiej w Nadleśnictwie Pomo-
rze. Tworzą go dwa niewielkie jeziorka, ota-
czające je pło torfowcowe i bory bagienne. 
Całość znajduje się w głębokim, bezodpły-
wowym obniżeniu między jeziorami Pomorze
a Zelwa, uznawanymi za jedne z najpiękniej-
szych jezior Puszczy Augustowskiej. Rezer-
wat o powierzchni 4,3 ha jest ukryty w borze 
sosnowym rosnącym na szerokim przesmyku 
między jeziorami. Trudno tam trafi ć. Prowa-
dzi do niego tylko jedna oznakowana ścieżka, 
odchodząca od drogi szutrowej przecinają-
cej przesmyk. Aby ułatwić znalezienie szlaku, 

ustawiono tam tablicę informacyjną. Nad
jeziorem Nadleśnictwo Pomorze wybudowało 
pomost widokowy na potrzeby turystyki. Tor-
fowiska rosnące na brzegach są niezwykle 
piękne, ale bardzo wrażliwe. Po przejściu kilku 
osób przez pło torfowcowe pozostaje ścieżka 
widoczna przez kilka lat.

Najcenniejszym fragmentem rezerwatu 
jest właśnie pło torfowcowe, rosnące na brze-
gach. Składa się przede wszystkim z mchów 
torfowców, które przypominają miękki kożuch, 
stopniowo zarastający jezioro. Chodzenie po 
nim bywa niebezpieczne, ponieważ pło może 
się przerwać, a pod nim znajduje się kilkume-
trowa warstwa grząskiego torfu. Fragmenty 

Rezerwat 
„Tobolinka”
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pła odrywają się czasem od brzegu i dryfują 
po jeziorze, popychane wiatrem. Widok jest 
niezwykły, bo oprócz mchów rosną tam inne 
rośliny, nawet niewielkie sosny i brzozy. 

Pło zarasta też inne jeziora w Puszczy 
Augustowskiej, Borach Tucholskich i innych 
kompleksach leśnych, gdzie wśród ubogich 
siedlisk leśnych występują oczka wodne. Na 
Tobolince pło jest wyjątkowo piękne. Rezer-
wat powstał w 1959 roku, należy do najstar-
szych w Puszczy Augustowskiej. W otocze-
niu jeziora zaniechano zrębów zupełnych 
i budowania infrastruktury turystycznej. Dzięki 
temu można zachować stałe warunki siedli-
skowe niezbędne do utrzymania wrażliwego 

Rosiczka
 okrągłolistna

Otaczający jeziora 
bór bagienny
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ekosystemu. Jeziorka takie, zwane dystrofi cz-
nymi, są bardzo ubogie w składniki odżywcze.
Spływające do nich substancje humusowe, 
wymywane z gleby przez deszcze, zakwaszają 
wodę. Jej kolor jest ciemny, prawie czarny. 
W takich warunkach rozwija się specyfi czna 
roślinność. W bezpośrednim sąsiedztwie je-
ziorek oprócz mchów rosną rzadkie gatunki 
roślin: bobrek trójlistkowy, przygiełka biała, 
turzyca bagienna, bagnica torfowa. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje liczna rosiczka okrą-
głolistna. Jest to roślina drapieżna, zwabiająca 
owady do wydzielanego słodkiego i lepiącego 
nektaru. Gdy owad przyklei się do lepu, nie 

uwolni się, rosiczka bowiem zamyka „kwiat” 
i trawi uwięzione w nim ofi ary. Dzięki pokar-
mowi zwierzęcemu zdobywa potrzebne do 
życia składniki mineralne, których brak w bardzo 
ubogiej glebie.

Kilkunastometrowy pas pła otacza wodę, 
następnie – jako zewnętrzny pierścień – 
występują bory bagienne. Nadają one kli-
mat całemu rezerwatowi. W powietrzu unosi 
się słodki i odurzający aromat olejków ete-
rycznych wydzielanych przez bagno zwy-
czajne. Niektórzy sądzą, że takie właściwo-
ści ma także występująca tutaj borówka 
bagienna. Jej owoce rzekomo wywołują 

Bagno zwyczajne, 
gęstymi łanami 
pokrywające dno 
lasu w borach 
bagiennych
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odurzenie, stąd jej ludowa nazwa „pijanica”.
W rzeczywistości powoduje to pyłek kwiatowy 
bagna zwyczajnego, który roznoszony przez 
wiatr osadza się na jagodach borówki bagien-
nej. Czyste jagody są smaczne i zdrowe. Rośnie 
tu też bażyna czarna, wełnianka i widłaki.

Bór bagienny graniczy z borami świeżymi 
i suchymi rosnącymi na zboczach zagłębie-
nia. Wśród drzew dominują sosny, a w runie 
leśnym borówki czarne i brusznice, mchy
i porosty oraz wiele gatunków grzybów jadal-
nych: borowików, koźlarzy, maślaków, pod-
grzybków i zielonek.

Woda w jeziorach jest uboga w składniki 
pokarmowe, żyje więc w niej niewiele zwie-
rząt, ale przywędrowały tu bobry, które dają 

Owoce borówki 
bagiennej

Dzięcioł czarny
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sobie radę, żerując na nielicznych brzozach
i olchach. Niedaleko, między jeziorami Pomo-
rze a Zelwa, płynie Marycha, jedyna rzeka, 
na której bobry przetrwały w Polsce II wojnę 
światową. Stąd rozpoczęła się ich wielka natu-
ralna kolonizacja najpierw w okolicy, potem 
w północno-wschodniej Polsce i w całym 
kraju. W ciągu 60 lat z gatunku ginącego stały 
się gatunkiem pospolitym.

Rozległe i spokojne lasy sosnowe otacza-
jące rezerwat są idealnym środowiskiem dla 
dzięcioła czarnego. Jest to największy z dzie-
więciu gatunków dzięciołów żyjących w Euro-
pie. Prowadzi skryty tryb życia. Łatwiej usły-
szeć jego świdrujący głos i bębnienie, niż go 
zobaczyć. Gnieździ się w dużym rozproszeniu 

w dużych owalnych dziuplach usytuowanych 
w wysokich sosnach. Dzięcioł czarny ma stałe 
obszary żerowania, ale co roku wykuwa nową 
dziuplę. Używaną dziuplę można rozpoznać 
po wiórach leżących u podnóża drzewa. Stare 
dziuple często służą za schronienie kunom 
leśnym. 

Położenie województwo podlaskie,
RDLP Białystok, Nadleśnictwo 
Pomorze

Status 
ochronny

rezerwat „Tobolinka”, obszar 
Natura 2000 PLH 200005, 
PLB 200002

Powierzchnia 4,3 ha

Bóbr – 
największe zwierzę 
na stałe żyjące 
w rezerwacie
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Wydmy 
Mierzei Helskiej
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Trudno znaleźć w Polsce osobę, która nie 
wie, gdzie znajduje się Mierzeja Helska. Jest to
wąski półwysep ciągnący się na długości 35 km 
od Władysławowa na południowy wschód. 
Oddziela Zatokę Pucką od Morza Bałtyc-
kiego. Typowym krajobrazem mierzei są sze-
rokie plaże i sosnowe lasy porastające wydmy. 
Lasami zarządza Nadleśnictwo Wejherowo.

Mierzeja powstała wskutek budującej dzia-
łalności fal i prądów morskich oraz wiatru. 
Jeden prąd morski płynie z zachodu wzdłuż 
wybrzeża, osadzając piasek od strony otwar-
tego morza. Drugi prąd transportuje piasek
z Zatoki Gdańskiej i osadza na plażach od 
strony Zatoki Puckiej.

Blisko nasady półwyspu, w okolicy miej-
scowości Kuźnica i Chałupy, mierzeja ma zale-
dwie 150 m szerokości i wznosi się na kilka 

metrów nad poziom morza. W czasie silnych 
sztormów fale morskie przerywają półwysep
i przelewają się do Zatoki Puckiej. Mierzeja Hel-
ska jest stosunkowo młodą formą geomorfo-
logiczną, gdyż jeszcze kilkaset lat temu, w śre-
dniowieczu, stanowiła ciąg małych wysepek. 
Najszersza jest na końcu, gdzie prądy morskie 
działają najintensywniej. W okolicy miejscowo-
ści Hel ma 3 km szerokości i wznosi się ponad 
20 m n.p.m. 

W miejscu tak niezwykłym można znaleźć 
równie wyjątkową przyrodę. Między Juratą
a Helem, od strony otwartego morza, znajduje 
się kilkusethektarowy kompleks bezleśnych 
wydm. Najwyższa z nich osiąga 23 m n.p.m. 
Urodą nie ustępują one sławnym wydmom 
ruchomym Słowińskiego Parku Narodowego, 
a odwiedza je znacznie mniej turystów. Nawet 

Dzika plaża
w pobliżu wydm
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w środku lata panuje tam cisza i spokój. Naj-
łatwiej do nich dotrzeć, idąc wzdłuż brzegu 
morza z Juraty na wschód lub z Helu na zachód. 
W obu wypadkach spacer trwa około godziny. 
Jeżeli ktoś chciałby w środku sezonu letniego 
znaleźć w Polsce dziką plażę, to niewątpliwie 
powinien udać się właśnie tam.

Wydmy helskie dzielą się na: wydmy usta-
lone zarośnięte lasami, których jest dużo na 
całej mierzei; wydmy szare, na których rosną 
trawy, porosty, pojedyncze drzewa i krzewy; 

wydmy białe pozbawione roślinności. Wydmy 
białe powstają wskutek osuszania i przesypy-
wania piasku stale wyrzucanego przez morze. 
Wydmy takie wędrują, gdyż stałe wiatry znad 
morza przesuwają je na wschód. Z czasem 
są one kolonizowane przez rośliny, głów-
nie trawy, m.in. piaskownicę zwyczajną. Są to 
gatunki przystosowane do życia w suchym
i piaszczystym środowisku. Ciągłe zasypy-
wanie im nie przeszkadza, lecz stymuluje do 
szybkiego wzrostu. 

Wydma
zasypująca sosnę
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Z czasem, gdy traw jest dużo, wydma prze-
mieszcza się wolniej, ponieważ korzenie roślin 
zatrzymują piasek, utrudniając przesypywa-
nie się go. Rozkładające się szczątki roślin 
użyźniają glebę. Pojawiają się kolejne gatunki 
roślin: rokitniki, bażyny, siewki sosen i brzóz 
oraz porosty. Wiele z nich ginie, ale stopniowo 
kolonizują wydmę. Tak powstaje wydma szara. 
Wydmy szare ciągną się łańcuchami prawie
2 km. W wielu miejscach spod piasku wystają 
kikuty zasypanych drzew. Czasami są to jesz-
cze żywe, walczące o przetrwanie, ulistnione 
gałęzie, których pnie i korzenie dawno zostały 

zasypane. W innych miejscach widać martwe, 
świetnie zakonserwowane drzewa, odsłonięte 
po przejściu wydmy. 

Ostatnim etapem naturalnej sukcesji roślin-
nej jest bór sosnowy. Zarośnięta nim wydma 
przestaje się przemieszczać. Drzewa wysta-
wione na działanie wiatru są niskie, wygięte 
w jednym kierunku. Lasy są dość rzadkie, 
nasłonecznione, świetliste. W powietrzu unosi 
się silny, żywiczny zapach. Miejscowi leśnicy 
twierdzą, że igliwie helskich sosen jest bar-
dziej zielone niż przeciętnie. Potrafi ą rozróż-
nić drzewa rodzime od sosen wyhodowanych 

Wydma
zarastająca lasem
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z sadzonek pochodzących spoza Mierzei Hel-
skiej. Drzewa nie są potężne, ale należy pamię-
tać, że rosną na bardzo ubogiej glebie. Średni 
wiek tamtejszych sosen należy do najwięk-
szych w Polsce. 

Na wydmach i w otaczających je lasach 
żyją bardzo liczne dziki. W lesie w pobliżu 
wydm ustawiono nawet odłownię. Po schwy-
taniu dziki wywożone są poza półwysep i tam 
wypuszczane. Miejscowa populacja jest bar-
dzo mało płochliwa. Zwierzęta są aktywne
w dzień i często w poszukiwaniu pokarmu 
wchodzą w zabudowania Juraty lub Helu. 
Przeszukują śmietniki i żebrzą o jedzenie
w pobliżu sklepów i turystycznych barów. 
Zanik lęku przed ludźmi u dzików można zaob-
serwować w wielu rejonach Polski, a zwłaszcza 
na wybrzeżu. Zaczęło się kilkadziesiąt lat temu 
na Mierzei Helskiej, gdy wyrzucano do lasów

Piaskownica
zwyczajna – roślina 

psammofi lna,
czyli lubiąca 

rosnąć na piasku

Trawy
kolonizujące 

wydmy
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Locha z młodymi

resztki jedzenia z sezonowych stołówek i z ku-
chni miejscowej jednostki wojskowej. Dziki 
żyjące od zawsze w tutejszych lasach i na 
wydmach przekonały się do pożywienia, któ-
rego nie muszą zdobywać. Toteż nie należy 
się dziwić, jeżeli spotkana na wydmach dzicza 
wataha nie zdradza chęci ucieczki. Zwierząt nie 
należy  jednak pod żadnym pozorem dokarmiać
ani zbliżać się do nich.

Położenie województwo pomorskie,
RDLP Gdańsk, Nadleśnictwo 
Wejherowo, Leśny Kompleks 
Promocyjny „Lasy Oliwsko-
-Darżlubskie”

Status 
ochronny

Nadmorski Park Krajobra-
zowy, obszar Natura 2000
PLH 220032

Powierzchnia kilkaset hektarów
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Dolina Brdy 
koło Woziwody
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sosen. Na przemian trafi amy na sosnowe 
młodniki, drągowiny, starodrzewy, uprawy 
leśne.

Monotonię tę zakłóca dolina Brdy. W miej-
scach, gdzie brzegi są strome, rosną lasy liścia-
ste: grądy zboczowe, dąbrowy i buczyny. 
Można w nich zobaczyć bardzo rzadkie 
w Borach Tucholskich potężne dęby, jawory, 
klony, lipy i buki. Lasy te charakteryzują się 

Brda jest najdłuższą i najpiękniejszą rzeką 
Borów Tucholskich. Ma 239 km długości. 
W większości swego biegu przecina lasy 
i przepływa przez kilkadziesiąt jezior. Jeden 
z jej najpiękniejszych odcinków znajduje się 
w południowej części Tucholskiego Parku Kra-
jobrazowego, w nadleśnictwach Woziwoda 
i Tuchola. Między Woziwodą a Tucholą płynie 
przez całkowicie bezludne tereny, nie natra-
fi ając ani na zabudowania, ani na mosty. 
Rzeka meandruje, więc jej droga wydłuża się 
i na pokonanie 20 km w prostej linii między 
miejscowościami potrzebuje aż 30 km biegu. 

Bory Tucholskie są bardzo znanym kom-
pleksem leśnym. Ich północna część to 
moreny, południowa zaś to rozległa rów-
nina sandrowa, przecięta dolinami Brdy, 
Wdy i ich dopływów. W okolicy Woziwody 
równinę sandrową porastają bory sosnowe. 
W Borach Tucholskich udział sosny przekra-
cza 90%. Podstawową funkcją tych lasów 
jest dostarczanie drewna. Poszczególne ich 
fragmenty stanowią jednowiekowe lasy 
sadzone, których monotonia stanowi o swo-
istym uroku Borów Tucholskich. Zwiedza-
jącym wydaje się, że sośniny nigdy się nie 
skończą. Nic dziwnego, bo powierzchnia 
Borów Tucholskich to 261 tys. ha, a to stawia 
je wśród największych kompleksów leśnych 
w Polsce. Zmienia się tylko wiek i wielkość 

Jeleń pasący się 
nad rzeką
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bujnym podrostem i bardzo bogatym runem 
z roślinami chronionymi: lilią złotogłów, waw-
rzynkiem wilczełyko, przylaszczkami. Nad 
samą rzeką, na stromych urwiskach, miejscami 
rosną bory sosnowe. Dolina w tych miejscach 
jest bardzo wąska i głęboka, a nurt rzeki bystry. 
Często tarasują go pnie drzew powalone na 
skutek stałego podmywania brzegu przez 
prąd wody.

Czasami dolina się rozszerza, a rzeka zwal-
nia bieg i płynie bardzo wolno, meandrując

Norka 
amerykańska

Podtopione
korzenie olch
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i tworząc starorzecza. Na brzegach rozciągają 
się podmokłe turzycowe łąki urozmaicone 
trzcinowiskami, szuwarami i wąskimi pasami 
lasów łęgowych. Charakterystycznym obra-
zem są częściowo zanurzone w wodzie pnie
i korzenie olszy czarnej rosnącej na brzegach. 
Starorzecza opanowała roślinność wodna: 
grzybienie białe, grążel żółty, strzałka wodna, 
osoka aloesowata, rzęsa drobna, jeżogłówka
i inne.

Uroki rzeki najlepiej się podziwia z kajaka 
lub kanoe. Brda stanowi jeden z najpiękniej-
szych szlaków kajakowych w Polsce. Na przeby-

Starorzecze Brdy

Grążel żółty



94

cie całej rzeki potrzeba około dwóch tygodni. 
Odcinek między Woziwodą a Tucholą poko-
nuje się w jeden lub dwa dni, w zależności od 
wprawy i chęci kajakarzy. Przed rozpoczęciem 
spływu w Woziwodzie warto zwiedzić centrum 
edukacyjne Nadleśnictwa Woziwoda, w skład 
którego wchodzą: ośrodek edukacji przyrod-
niczo-leśnej, zielona szkoła oraz leśna ścieżka 
edukacyjna. Ośrodek edukacyjny prezentuje 
przyrodę i kulturę regionu. Leśna ścieżka edu-
kacyjna wiedzie częściowo wzdłuż rzeki, a dalej 
przez las. Można na niej dowiedzieć się o zasa-
dach funkcjonowania ekosystemu leśnego i 
pracy leśników w Borach Tucholskich. 

Początkowo rzeka płynie w głębokim jarze, 
tak wąskim, że gałęzie zwisające nad wodę 
całkowicie ją zacieniają. Prąd jest silny. Wio-

słowanie wystarczy ograniczyć do sterowania: 
utrzymywania kajaka w nurcie, wchodzenia
w ostre zakręty rzeki i omijania zatopionych 
kłód drewna. Znoszeni przez nurt możemy 
oddać się obserwacji dzikiej przyrody. Nad 
Brdą żyją liczne bobry, wydry i norki amerykań-
skie. Ponieważ ruch kajakowy jest tu niewielki, 
czasami udaje się zobaczyć płochliwe zwie-
rzęta w biały dzień. Z pewnością natkniemy 
się na ptaki zamieszkujące rzekę. Najpiękniej-
szym z nich jest zimorodek, gnieżdżący się 
w nadbrzeżnych skarpach. Zimorodki mają na 
swoich terytoriach kilka upatrzonych miejsc 
zasiadki, na których regularnie można je spo-
tkać, gdy polują na ryby. Czatują nieruchomo 
na sterczących nisko nad wodą gałęziach lub 
powalonych kłodach. Spłoszone uciekają 

Liściasty las 
w dolinie rzeki
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zawsze wzdłuż rzeki, migocąc metaliczną nie-
biesko-pomarańczową barwą i głośno krzy-
cząc. Gdy zagrożenie minie, szybko wracają na 
swoje miejsce. Jedna para zimorodków pene-
truje kilkaset metrów rzeki.

Na rzece można spotkać nurogęsi i gągoły 
– ciekawe gatunki rzadkich kaczek. Ptaki te 
budują gniazda w dziuplach drzew w pobliżu 
wody. Nieraz znajdują się one kilka metrów 
nad ziemią. Nielotne młode, opuszczając dziu-
plę po wykluciu, muszą zeskoczyć ze znacznej 
wysokości. Dopóki nie nauczą się latać, dopóty 
ich jedynym domem jest rzeka. Od małego 
dobrze radzą sobie z silnym prądem. W razie 
niebezpieczeństwa bardzo szybko uciekają, 
biegnąc po wodzie. Odpoczywają, czasem pły-
wając na grzbiecie matki.

Po wpłynięciu na tereny bezleśne uwagę 
przyciągają krążące nad rzeką i lasem ptaki 
drapieżne: bielik, kanie rdzawa i czarna, rybo-
łów, błotniak stawowy i myszołów. Rankami
i wieczorami jest szansa na obserwowanie jeleni
i saren pasących się na łąkach.

Położenie województwo kujawsko-po-
morskie,
RDLP Toruń, nadleśnictwa 
Woziwoda i Tuchola, Leśny 
Kompleks Promocyjny „Bory 
Tucholskie”

Status 
ochronny

rezerwat „Dolina rzeki Brdy”, 
Tucholski Park Krajobrazowy, 
obszar Natura 2000
PLH 040023

Powierzchnia około 1000 ha

Nurogęś
z młodymi
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ISBN 978-83-61633-16-7

Wpublikacji, stanowiącej podsumowanie 20 lat wędrówek Autora po najdzikszych 
zakątkach Polski, Paweł Fabijański przedstawia 15 różnorodnych i cennych przyrodniczo
obszarów administrowanych przez Lasy Państwowe. O ich wyborze zdecydowała 
wartość przyrodnicza – występowanie rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy naturalnych 
zbiorowisk roślinnych – ale też, a może przede wszystkim, subiektywne odczucie piękna.




