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Puszcza Bolimowska jest zwarĘm kompleksem leśnympołoźG
nym w centralnej części wojewódźwa skierniewickiego. Od strony
południowo-zachodniej be4ośrednio graniazy ze Skierniewicami, a na
północym wschodzie sięga po Zyrardów. Duźa wartośćprzyrodnicza
terenu, dogodne połozenie oraz atrakcyjnośc pod względem turystycznym spowodowały, ire26wznśnia l986 r. roąorząd,reniem Wojewody
Skierniewickiego powołany został Bolimowski Park Krajobrazawy,
ktory l9 06.1995 r. powiększono do obecnych rozniarów. Park zajmuje
powierzchnię 23 l30 ha; w tym lasy pokrywają około 6|,20ń jego
powierzchni, pola i saĄ - 24,30ń, a łąki, torfowiska i wody ĘLko 8,7%.
PozostĄch 5,8% powierzchni Parku zrajmują zabudowania, drogi, linie
kolejowe, rowy i inne typy ułtków, których nie wymieniono wyzej.
Łąki, torfowiska i wody zasiedla prawie |l3 całej flory Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego i około 70 oń wsrystkich notowanych tu zbiorowisk roślinnych.

Polany, ktorych w obrębie Puszczy Bolimowskiej jest ponad 50,
zajmują zaledwie loń powierzchni jej obszaru, ale są bardzo wazrym
składnikiem prryrodnicrym tego regionu. Występuje na nich większośc
gatunków roślinnotowanych na torfowiskach, łąkach pastwiskach
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Siedliska te są także ostojami
dla wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt, Polany to równiez
cenna pamiątka historycma po bujnie rozwtlającym się w tym regiorue
budnictwie. Jest to jeden z ostatnich prrykładów tego rodzaju zjawiska
pr zy r odniczo- kul turowe go w P ol sce Ś rodkowej
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Bolimowski Park Ńajobrazow leĘ na obszarzs, który w przaszłościzajmował potęmy kompleks leśnyskładający się z zespołu 5
puszcz,. Bolimowskiej (zwanej Bolemowską), Jaktorowskiej, Wiskickiej,
Miedniewickiej i Korabiewskiej. Powierzchnia Puszszy Bolimowskiej
wynosiła około 60 km2, Jaktorowskiej - 59 km2 i Wiskickiej - l36 km2.
Puszcze Miedniewicka i Korabiewska składĄ się z fragmentów wymienionych wyżej obszarow leśnych. Do obecnych czasów nłarte obszary
leśnezachowaĘ się jedytie na terenach zajmowanych pierwotnie przez
Puszczę Bolimowską i Jaktorowską.

l
Najstarsze śladypoby,tu człowieka na obszarze Puszczy Bolimowskiej sięgają czasów r4łnskich. Z tego okresu pochodzi odkryta prznz
archeologów osada koło WóIki Łasieckiej. Niekorrystne warunki dla
rozwoju rolnictwa miechęcĄ ludż do zakłńania tu staĘch osiedli.
Dlatego też obszar ten dośćdługo pozbawiony był więksrych skupisk
ludzkich. Rozległe puszsza leĄce międry dolinami Bzury i WisĘ do
XIV w. wchodziły w skład Księstwa Mazowieckiego. Były to dziewiczp
lasy z bogatym drzewostanem i licmymi bagnami, poprzecinanlłni
małymi rzBczkalri i strugami. Po przyłączeniu Ziemi Sochaczewskiej do
Korony (1476 r.), wesĄ one w skład dóbr kólewskich i staĘ się
ulubionyn miejscem polowan królów polskich. Puszrzp obfitowĄ
w "grubą" nlierzynę: tury, łosie i niedźwiedzie. Tutaj zaopatrywały się
w mięso z ubitej uńerryny wojska króla WładysławaJagiełłpodązające na wojnę z Krryżakarni, Wojska te, rozbiwsry obóz nad Rawką
polowaĘ w Puszcry Bolimowskiej w dniach 27-28 czpnltca l4l0 r.
Zabito wówczas pokamą liczbę turów, Na przełomie XV i XVI w. ostoje
turów majdowaĘ się jedynie w kompleksie puszcz: Bolimowskiej,
Wiskickiej i Jaktorowskiej Najdłużej nłierąta te notowano na obszarach puszcz Wiskickiej i Jaktorowskiej, które wchodziĘ w skład dóbr
należących do grodu sochaczewskiego. Rerydujący w Sochaczewie starosta z rozkant króla sprawował opieĘ nad, ałierątami. W |564 r.
stado turów licryło tylko 30 sńŃ (22 krowy i 8 byków). Niedostatek
paszy, zakaźne choroby orazbrakopieki nad prrychówkiem spowodował
s4,bkie zrnniejszanie się pogłowia turów. w 160l r. ich liczba spadła do
3 sztŃ. Ostatnia samica zginęław 1627 r, w Puszcry Jaktorowskiej.
Do XVI w. kompleks puszcz: Bolimowskiej, Jaktorowskiej
i wiskickiej był stosunkowo mało penetrowany przszludzi. Drzewostan
był zrózticowany i dobrze utrrymany, mimo ze już wówczas odnotowano tu licme polany śródleśne.Z tego wieku pochodzą pienvsze
wzmianki o służbieleśnej. w woli szydłowieckiej mieszkał strażlik,
który "puszcry doglądał i bronił od szkód". W lustracji dóbr kólewskich
z 1564 r. tak oto opisywano Puszczę Bolimowską: "Jest ku Bolemowu
puszcza wielka, który jest wzdłużzetrzy mile, a wszątzdwie mili
[około

2l x
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|4 km], częścboru, a częśclasu; jest sośnina wielka, barci niemało,

królewscl pisali: "Puszcls1 Jaklorowski, kędy się tury chowają, jest
\\szerz połtrz.eci mile a uldłuż2 mili [około l7,5 x 14 km], W te.;
puszczej drzewo roilicmę i wielkie: sośnina wielka, dęby ma barzo
wielkie, jesienina, brześcina, olsryna, brzpńna, klenina, jaworowina
i insze drzewo rozlicme nie gają tam na ża&rc drzawo, też i na leĄce,
dla turórv: jedno kmiecie swoi użrylvaj4 okrom tych, co mają wolnc
rvrębl do puszczej .. ", [Gajenie to darmowe pobieranie drewna nliązanc
z prryrł,ilejami dla chłopów lub okolicmej szlachty.]. I tu równiez
polawia się wiłniaŃa o osadnictwie: ".,. jest wiele stad koni, bydła,
które tamże chodzą. kędy i turowie, przęto też nie mają dobrego
ttlchorvania," Negatlrvne skutki osadnictwa w puszczach obserwuje się
od XVII| rv. W tym okresie tac,żryna ąrviołowo rozłlljać się budnictwo.
W lusl,rac.;i z. 166| r. znajdujem.v następującą wzmiankę o Puszcry Bolimorrskicj: ", Puslsl.ajest ku Bolemowi wielka. której jest mil 5 circu_
circa. częśćboru a częśclasu. Barci teraz w tym boru nie maszżadnej
Spustoszenie tej puszcze niemałe przezróime osoby. ktore wolne !węb].'
do tc; puszcz.c u JKM olr;łmują... . W tejżepuszcą sieła szkódwiatrv
naczrniłr,. cośm1,sami rłidzicli .. Mieszczanie bolemowscy mają
rrolnoścz dar,l,na jeld1,1ć do puszcze po drwa leż,ące i stojące .. Gaili
slc też. przcdt_m do tej pusz.crc róimi rz.emieślnicy ..." Jesnzn gorznj
lrrglądała Puslsza Jaktorowska: "Wieś Jaktorow - Puszcza - Tej prry
Jaktororvic jcst pusz.cza na milę dobrą wzdłużawszprz na poł mile. Jest
rr nic.; drzervo różnc. jednak do budynku nic godnego nie masz, tylko na
grodzą-' W lustracJi z. 17ź19 r. przedstawiono obraz miszczeń poczynionvch rł puszczach przez budnikow. Lustratoriry o Puslszy Bolimowskiej
pisalr ".,, Jcst dosyc obsz.ema. na mil 2 roz,ctągaląca się, w które.; drzewa
zdatnego na budorvę mało majduje slę, młodzieźtylko pięknie rośnie.,
od kilkunastu lat broniona ... W tej puszcry drzpwa sosnowego
na;rrięcej z,najdu.lc się. olsrynv idębiry mało i niezdatnej do handlu."
Podobnie rłyglądałasytuacja w Pusz.ciry Jaktorowskiej,. "... PuszEzA ta
podlug dau,nvch lustracji nie miała dawno drzewa zdatnego na budowę,
las tvlko trłard1 zrrajdował się. Teraz za pozwoleniem Najjaśn. Pana
uĄt! na poLalf, lecz ;mowu zapuszczony, Na części tychźe lasów
osicdli budnic1 Las tcn strzeżonv przez leśniczego i gajowych
lnacnic podrasta, juZ dostanic w nim na krokwy i łaty."
W połolvie XVIII u. nastą)iło w Polsce o;Twienie gospodarcze.
Mialo ono macmv wpływ nie Ęvlko na rolnictwo, ale równleż na gospodarkę lcśnąRoz.wijające się budownictwo i prace remontowe wymagał.v
5

corazto większej ilościmateriałów budowlanych, których macma część
pochodziła z lasu. Wzrastające obciązenie chłopów pańszrzymą nie
pozwalało im na pracę w lesie, Zapotrzebowanie na pracę na roli wzrastało, na wsi wykorrystywano kazdą wolną parę rąk. Natomiast praca
w lesie była corazbardziej czasochłonna. Zasoby leśnew poblizu osad
zostĘ już w7niszczone, zacąto więc szŃac surowców leśnych
w miejscach oddalonych od siedzib ludzkich. W /m czasie pojawili się
na Mazowszu ludae trudniący się zawodowo poryskiwaniem rómych
surowców. Nazwano ich budnikami. Nazwa pochodziła od domostw
zwanych budami, które zamiesż<iwali. Były to małe, często zagłębione
w ziemię, chałupki klecone na śródleśnychpolanach. Połujński (l854)
pisał o nich. "Budnik osiadając w najciemniejsrych lasach sam siedział
w lichej chatce, a nlła|ał, psuł i palił najpiękniejs ze dęby, klony, jesiony,
wiązy, grlaby ... . Gdzie przeszedł budnik z siekierą swoją na plecach,
z powiązaną smurami strzelbą na ramieniu, głucha po nim cisza i pnie
tylko a spróchniałe kłody pozostaĘ." Budnicy byli ludżni wolnymi,
osiedlającymi się w lasach i z nich czerpiącymi swoje dochody. Ich
głównym zajęciem był wyrąb lasu. Jak podaje ksiądz Krrysztof Kluk
z drewna moina u4,skać prąmajmniej 230 prodŃtów. Do najbardziej
manych. które otr4łnyrłano w trakcie termiczrej obróbki drewna należały:potaż, dziegieć, terpenĘna, smoła, węgiel drzewny. Potaż, czyli
węglan potasu, to substancja stosowana do wyrobu szkła i mydła.

się w posiadaniu marszałka francuskiego księcia Ludwika Davout.
W l820 r. jego właścicielemzostał Wielki Książę Konstanty, a od l83lr.
był własnościącarow rosyjskich. Do 1945 roku macmacąśćPuszczy

Bolimowskiej na|eżała do Radziłłrłłów.Obecnie lasy te majdują się pod
zu ządemNadleśnictw w Skierniewicach i Puszrry Marianskiej.
Polany były odwiecmyn składnikiem puszczy, o czym wspomlnają lustracje dóbr królewskich pocrynając od 1564 r. Poryskiwano
z nich siano dla ,nłierząt gospodarcrych. StaĘ sposób ich użytkowania
w warunkach nieznieniającego się środowiska sprryjał wytworzeniu się
trwałych, stabilnych i bogaĘch pod względem florystycmym łąk. Cąśc
polan jest pochodzenia naturalnego. Zajmująone dna małych bezodpływowych zagłębień terenowych, wypełnionych torfem lub glebami bagiennpni WykształciĘ się w nich torfowiska niskie i przejściowe
z interesującą roślinnością.Wiele z nich zostało osuszonych, zalesionych
bądźjest uzytkowane jako łąki lub pastwiska. Do obecnych czasów przetrwały 54 polany, których łącma powierzchnia wynosi około 300 ha.
Największą jest polana nr 3 ("Siwica") o powierzctni73,6 ha. O połowę
mniejsze, mające po około 40 ha, są polany nr 12 ("Strożyska") i nr ż7
Powierzchnię trzpch polan, w 4, 14 i 49, wahają się w granicach I020 ha. Pozostałe rzadko przekaczają 5 ha.
.
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Flora

Sz,łrłRośLINNA

Flora polan Puszcry Bolimowskiej licry obecnie około 400 gatunków, w tyrn 350 gatunków roślin nacryniowych 50 mszakow.
Największą liczbowo grupę stanowią gatunki charakterysĘcme dla
łąk i pastwisk, nieco mniej jest roślin Ępowych dla szuwarow i krzewlasĘch zarośliZ otaczających je
lasów na polany przeniknęło wiele
roślin leśnych.Nie odrywają one

i

liczne nazwy miejscowości, które przntrwaĘ do obecnych czasów:
Bartruki, Smolarnia, Popielamia, Grabskie Budy, Budy Zaklasńome,
ry i inne. Okres i
lat 3O-tych XIX
Bolimowskiej są

p
budnictwa
las

działalnościbudników. po
to drugi co do
wielkości ośrodek
ie znieniali się
właścicielelasów. Cąść
Rawki, zwulra
pómiej dobrami skierniewickimi (lub ekonomią skierniewicką) stała się
własnościąarcybiskupów gniezrieńskich. w 1807 r, obszar ten malazł
6

.;ednak

więksĄ roli w

zbioro-

wiskach roślinnych polan, gdyz
występują w postaci maĘch populacji. Pozostałe grupy roślinskła-

Podkolan biały

dające się na florę polan to gatunki torfowiskowe, s}nantropijne, wodne

Spośrodroślinzarodnikowych na uwagę zasługują m. in.: wątrobo,

-

wgłębik pĘwający (Ricciocarpus natans)

l murawowe.

wiec

bogatej florze polan Puszcry Bolimowskiej jest 20 gatuŃów chronionych i 25
taksonów, które umieszpzono na "czerwonej
liście" jako roślinyzagrożone wyginięciem.
Dla wielu gatunków polany są ich jednymi

paprociowaty (Fi

W

Z

N
Z

fowiskami i szuwarami turrycowymi, Tutejsze
stanowiska fiołka mokradłowego (Wola
stagnina), staroduba łąkowego (Ostericum

s s i

de

ns adi an thoi

de

i

mech _ skrrydlik

s).

Najbogatsą florę posiadają polany nr 3 i 12. Na kużAej z nich
zanotowano ponad 200 gatuŃów roślin.Po około 150 gatunków roślin
zrajdowano na polanach nr 4, 15, 34 i35, a liczbę l00 gatunków przekroczyła flora polan nr l0 i 16, Flora polany rr 12 naleĘ do najbardziej
interesujących. Znaleńono tu wiele chronionych i ginących gatunków
roślin, a wśród nich m.in: goźAzika pyszrcgo (Dianthus superbus),
goryczkę wąskolistną (Gentiana pneumonanthe), kosaciec syberyjski
(Iris sibińca) i selernicę zyłkowaną (Cnidium dubium).
3.2. Zbior owiska roślinne
Głównymi składnikami roślinnościpolan Puszcry Bolimowskiej
są: łąki, pastwiska, szuwary i krzewiaste zatośla,które przeplaĘąc się
ze sobą tworzą specyficmą mozaikę zbiorowisk roślinnych.Przpz zbiu
rowiska roślinne, lub zespĘ roślinnerozumie się tu jedrroiodne płaty
roślinnościo swoistej fizjonomii, wewnętrmej strŃturze przsstrzellnej,
specyficmej rytmice sezonowej i dynamice odnawiania się oraz określonej róanorodności. Płat roślinny, który jest realnie istniejącą częściąskła-

dową roślinności,wykazuję rozlicme ałiązki z takimi elementami
układu jak: środowisko abiotycme, światnierąt i mikroorganimńw
or

az dział alno ść człowieka.

Płaty roślinnościłąkowo-pastwiskowej są pochodzenia antropG

genicmego, Powstały one i utrzymują się dzięki dńałalnościcżowieka.
Łąki, które p,orastają dzielimy - zewzgleĄuna stopień wilgotrości gleb na świeze i wilgotne. Pierwsry t)p łąk roavija się na glebach minera|nych o umiarkowanej wilgotności.Poziom wody gruntowej nigdy nie
dochodzi w nich do powierzchni gleby poza odpowiednimi warrmkami

Kosaciec syberyjski
8

repens), komonica mtyczajna (Lorus corniculatus) i groszek łąkołvy
(Lathyrus pratensis) należądo najcenniej szych. zespcń ten cechuje duze
bogactwo gatunków. Na łąkach rajgrasowych rośnieokoło 70 gafuŃów
roślin. Dominują trawy, a wśród nich rajgras wyniosły (Arrhenatherum

elatius).

W runi

a:,acmy
udział mają trawy: tymotka

łąkowa (Phleum pratense)
i kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), a z roś|in
dwuliściennych: bukwica
mvyczajna (Be tonica ofrt cinalis), przytulia właściwa
(Galium verum). Często spo-

tyka się takżp: bodziszka

łąkowego (Geranium pratense), barszsz zwyczajny
(Heracleum sphondylium),
komonicę pospolitą (Lotus
corniculafus) i dzwonki
Konicryna biała
(Campanula sp,), W pełni
kwitnienia, która prrypada na koniec cze^ryca, łąka rajgrasowa przrpomina wielobarwny kobierzec, który prryciąga roJe rómych gatunków
owadów. Zbiorowisko to jest rzadko spotykane w Puszszy Bolimowskiej, a większe
jego płaty zachowaĘ się tylko na polanie
nr 16.
Bardziej zromicowane i częściej spotykane na polanach są łąki wilgotne i zniennowilgotne. Porastają one gleby wilgotne
organiczte (torfowe) i mineralno-organicme. Rozwijają się takze na glebach

murszowych, które powstają na osuszonych
torfowiskach w wyniku rozkładu torfu. Najbardaej interesującym typem wilgotnych
łąk w Puszszy Bolimowskiej jest zespoł
trzęślicymodrej (Molinietum medio-

europaeum). Mozra go uwaźc za relikt
tradycyjnej gospodarki łąkarskiej, trwaj ącej
na tych terenach od wieków. Zespclł ten wyksżałciłsię pod wpĘwem
specyficmego gospodarowania na u4,tkach źelonych. Łąki te słuryĘ
do poryskiwania ściołki,a nie pasry, Koszono je jeden raz w roku lub

raz na dwa lata
l0

-

zwykle pod koniec września lub na początku

pażdńemlka. Nie stosowano zadnych nawozow, ani nie podsiewano
wysoko wydajnych traw. Łąka przedstawia stosunkowo niską murawę,

w runi

ktorej ilościowó przsważa trzęślica
rnodra (Molinia coerulea). Trawie tej towarzysąv wiele innych gatunków, z ktorych najbardztej widoczre są: olszewnik kminkolistny

m c a rvifo li a), czarcikęs łąkowy (Su c c i s a
pratensis), jaskier ostry (Ranunculus acer)
i śmiałekdarniowy (Deschampsia caespitosa).
Zespoł ten charakteryzaje się bardzo durym
bogactwem flory. Na polanach Puszcry Boli
mowskiej jest on ostoją około 140 gatunków
roślin. Wiele z nich to obecnie roślinybardzo
rzadkie i zagrożone w skali kraju, Efektem
duzej rożnorodnościflorystycmej tego zespołu
jest jego malowniczość,przejawiająca się wieStorczyk kukawka
loma sezonowymi aspektarni. Co 3-4 Bgodnie
łąka ta zl:nienia swój wygląd w zależrości
(Se li n u

od domuracji kwitnących roślin.

Wiosenny aspekt tworą głównie
żołtejaskry (Ranunculus sp.) i purpurowe

storcryki (Orchis sp.). Wczesryrm latem

łąka jest biała od obficie kwitnących roślin
z r ńziny baldaszkowaty ch (U m b e l life r a e)
pr4ltulii północnej (Galium boreale),
przepleciona gdzie niegdńe purpwowofi oletowymi plamami chabrów łąkowych
(Centaurea jacea), dzwonka skupionego
(Campanula glomerata) i czarcikęsa łąke
wego (,Szccisa pratensis). Obraz ten uroz-

i

majcalą dodatkowo ółte kępy prrytulii
właściwej(Galium verum) i purpurowo-

czamę główki krwiściągulekarskiego
(Sanguisorba fficinalis). Ozdobą tego
aspektu są niewielkie białoliliowe skuKrwiściąg lekarski
pienia goźdńkapysnego (Di anthus superbus) orM cytrlmowe kiściekwiatostanow rutewki wąskolistrrej
(Thalictrum lucidum), która zdecydowanie góruje nad runią łąki Pómym

ll

F
latem speclficznr koloryt nadają łące brunatnofioletorve wiech1
trzęślic1modrej (Molinia coenllea). Z 1ej łanarrli ostro kontrastują
ciemnolazurolve kr,l,iaty goryczki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe). które zachorłulą się aż do jesieni Ten interesujący zespół
łąkory jest już obecnie duzą rzadkoscią w całej Polsce, W Puszciy Bolimowshej Ę/stępuje na dwóch pola_
nach Najlepie.; zachowane i na.lwiększf Jego płatv znaldu1ą slę na "Stroryskach" (nr l2).
Najpospolitsiym zbiorowiskiem
lvilgotnych łąk w Pus;łc;ł Bolimolvskiej jest obecnie zespół śmiałkadarniowego (I_)eschampsietum caespl-

l

/,gr,/\-

ca

pr m

l.iemna

(Si

e

g li n gi

a

de cu mb

e

n

",),

pięciomik kwz.e ziele

(Połentilla erecla).
W zupełnie odmiennych warunkach niż psiary

i łąki śmiałkowe

pratensis). Jest
lntensvwnic nawoźona i ułtkowana wilgotna łąka z dominacją
wl,c4,ńca łąkowego (Alopecurus pratensis) oraz domieszką takich traw
1ak rvlechlina łąkowa (Poa pratensls), kostrzewa łąkowa (Festuca
r,rr,ks;4ałca się zespół wycryńca łąkowego (Alopecuretum

to

prarensts)- tomka wonna (Anthoxanthum odoratum). Tego Ępu uĄrtki
ziclone są rłl,sokowydajnymi. lecz stosunkowo ubogimi florysĘcmie łąkami Ptat1, tego zespołu moma spotkać na polanach nr,. 8, lż,49.

losae). Największe 1ego płatv możem}

znaleźć na polanach rT ,. 3. 4. 9, 28
i _5l Są to zaniedbane łąki lub pastu,iska na glcbach o t,aburlonych sto-

sunkach wodnvch Nierzadko po\ł(ioryczJia rvąskolistna

stają one na osus7.onych torfowiskach
Spccyficmą fizjonomię nadają tej łącc
kęp1, śmiałkadarniowego (Descham p-

sia caespito.ra). Trarva ta rc względu
na ostre. przcsycone kzcmionką llścicnie posiada zbyt dużcj wańości
gospodarczej Śmiałek lnosi lnacl,nc r,vahania poziomu wod gruntowvch
oraz jest odporny na ,lmnielszoną zawartośc powietrza w strefie korzeniowe.; gleby,. Towarrys7.ą mu inne gatunki traw, takie jak: silnie owłosiona kłosówka wcłnista (Holcu.s lanatus), nadająca sianu zapach kuma-

n,nl, tomka wonna (Anthoxantum odoratum) oraz. wiechlina łąkorła
(Poa pralen:;is). Z roślin drł,uliściennychnajliczniej występują: kuklik
zrlish, (Geum rivale). prrcLaclnlk ozankowl, (Veronica chamaedrys)

ilaskier ostry (Ranunc,ulus acer)
Wśród łąk śmiałkowvchmoma coral. cząściejodnaleźc na
polanach (np nr: 28, _5l) małe płatv psiar (Polygalo-Nardetun). Psiary
to niskie murawy z dominującąbliźniczką psią trawką (Nardus stricta)
porastającc ubogie i silnic zakrvaszone gleby. Zespoł ten porł,stajc
rr r,n,niku nadmierncgo urytkowania łąk prry niedostatcczltvm nawożeniu Bl imi cl.ce tow ar ;ryszą m. in . kosmatka polna (Luzu l a c a mp e s t ri s),
l2

Na polanach nr: 3.4 i _5l wvksiłałciĘsię płaĘ ziołorośli.Sąto
cz.ęściowo naturalne zbiorowiska budolr,ane przez rłl,sokie bylin_v dwullścienne(gatunki wieloletnie), które
roav4ają się na koszonych nieregularnic lub w ogóle nie koszonych łąkach Reprezpntantem tego t}pu łąk
rł Puszczl Bolimowskiej jest zespół
iliązówki błotnej i bodziszka błotnego (b'i lipendulo-(}e rani e tum) Ziołoroślabudowane są przez,. wiązówkę
błotną (l,'ilipendula ulmaria) z nierłielkim udziałem bodziszka błotnego
((}eranium palustre) oraz prr$ulli
Wiązólvka blotna
l3

błotnej (Galium palustre), krwawnicy pospolitej (Lythrum salicaria)
i wiechliny zlllyczajnej (Poa trivialls). W okresie kwitnienia wiąńwki
łąki ziołorośloweorywiają się i prrypominają puszysty, kremowy dy,wan
uromraicony fioletoworózowymi skupieniami bodziszka i knuawnicy.
Najbardziej wilgociolubnym zbiorowiskiem łąkowym na charak-

teryzowanych siedliskach jest zsspcń sitowia leśnego (Scirpetum
silvatici). Zajmuje on Ęme i podmokłe partie polan nr 4 i 5l. Zbiort
wisko to wyksżałca się często w miejscach zasilanych przsz wcdy
wysiękowe. GatuŃiem decydującym o fizjonomii łąki jest sitowie leśne
(Scirpus silvaticus), które nadaje jej wygląd niskiego szuwaru. Pod
okapem liścisitowia rosną m,in,: knieć błotna (Caltha palustris), niezapominajka błotna (Myosotis palustris) i kuklik rwisł (Geum rivale).
Dośćrozpowszechnione są takżn na
polanach szuwary turrycowe. Typową cechą
tych zbiorowisk jest dominacja w płacie jednego gatuŃu twrycy; inne roślinylvystępują
w niewielkiej ilości.Pierwotnie byĘ to naturalne zbiorowiska roślinne. PowstawĄ i utrzymywaty się w warunkach silnego zabagnienia
terenu, Obecnie, ze wry;l@u na niesprryjające
waruŃi wodne, większośc szuwarów utrrymuje się dzięki koszeniu. W prrypadku zaptzostania urytkowania ulegają one zarośnięciu
przsz Wzewy lub drzewa. Najbardziej ro4owszechnionym na polanach jest obecnie zespoł
twzycy błotnej (Caricetum acutiformis). NajNiezapomrnajka
(P

większe jego płaty występują na polanach nr: 4,
l0
Oprócz dominującej twrycy błotnej

i 5l

błotna (Carex acitiformis)

rosną

ti:

danu m p a lu s t r e), tarczy ca pospolita (Scu te l l a ri

a

goryŚz błotn!

ga l e ri cu l a t a),
krwawnica pospolita (Lythrum salicańa) i tojeśćpospolita (Lysimachia
vulgaris). Bardzo podobny do powyzej opisywanego jest zespoł twzycy
zaostrzonej (Caricetum gracilis). Rosnąca łanowo twzyca zaostrzona
e u ce

(Carex gracilis) tworzy niewysoki szuwar prrypominający wilgotną
łąkę W runi, obok twrycy zaostrzonej występują licme roślinyłąkowe,
a wśród nich: knieć błotna (Caltha palustris), firletka poszarpana
(Lychnis flos-cuculi), kuklik zwisĘ (Geum rivale) i inne. Zespoł ten
mozemy spotkać m.in. na polanach llr,. 2,4 i 49. Równieżzespatwzycy
l4

lisiej (()arlce|um vulpinąe) ma zbliżony charakter do opisanych wyźe.i
s;zurł,arów turiycowych. Jest to 1ednak rzadkie zbiorowisko, równieZ_
występuje ono na polanie nr 49,

chnię, stanowiąc swego rodzaju
wyżsj trry zespoĘ szuwarów
turzycorłych są koszone jeden raz w roku |ub rzadńej, dlatego by*aJą
okrcślane rórłrrież mianem łąk bagiennych. Występują wśród nich takżp

nc uvżej zbiorowiska roślinne nie posiadają charakteru torfotwórczrgo.
Zupełnie odmiennv charakter od poprzednich zbiorowisk ma
pionierski zespoł t|Jrzycy sz.tywnej (Caricetum elatae), którego płatv
rozrvljają się na śródleśnychzbiornikach wodnych, przyspieszając ich
lądowacenie Gatunek dominujący - turryca sztywna (Carex hudsonii)t\\orząc duże kępy nadaje fitocenozie strukturę

kępkowo-dolinkową W typowo wykształconych
płatach. opróct turzvcv szt},wneJ (Carex hudsonii)
rłr, tępują równieZ gatunki wodne i bagienne:
okręznica bagicnna (H o tl oni a pa lus tri s), rzEp:il|1ą
zicmnorł,odna (Rorippa amphibia), rzęsa drobna

Nieste , naturalne fragmenry* tego
bardzo rzadkie. Możemy je
są
obecnie
szuwant
Jes/f,,n spotkac tylko na polanach w 4| i 52.
Większośćjcgo płatów z.ostała silnie mieksaaŁ
cona w wyniku lmiany waruŃów wodnych, Takie
podsusz-one fragmcnĘ zarasLają krzewami i siewkami drzrw. Jest to więc zespół zagrożony wyginięciem na Ęm obszarze. Strukturę kępkowo(Lemna minor).

dolinkową posiada także z.espół Lurzycy tunikowej
(C a ri

c e tu

m a p p r op

i

n q u a ta

e). Dominuj ąca tw zy ca

tuntkowa (Carex paradoxa) w_ykazuje duż4 tolerancję na waruŃi wilgotnościowe. dlatego zespoł
tcn moźe byc bardzo ;lrómicowany, Obecnie na
polanach występuJe tylko jego wariant łąkowy.
Charakteryruje się on obecnością liczrej grupy

WeInianka wąskolistna

l5

I
Malownicz.o wyglądają małe płaty zespołu

I

(Sparganietum erecti), której zebrane w główki
małe jeż,e W postaci niewielkich płatów spot1,,ka się takźe zespoły: skrrypu bagiennego

s4,), w któĄ z rzadka spotyka się owadożerną rosiczkę okrągłolistną (Drosera rotundifolia). Kępy wełnianki y
oplatają długie i wiotkie pędy zurawiny błotnej
(Oxycoccus qua dripe ta lus), Z roślinnościtorfowisk przej
mały płat
(Caricetum
Dominuje w nim twzyca nitkowata (Carex
lasiocarpa), która rośnie łanowo. Jej włosowato cieŃie liścienadają temu zbiorowisku
charakter łąki o wysokiej i aźurowej runi.
Zbiorniki wodne są rzadkim składnikiem
w krajobraae Puszczy Bolimowskiej, Mała
liczba tych siedlisk spowodowała niewielki
zurawina błotna
Rosiczka

okrągłolistna (SPhagnum

(liquisetetum limosi), pałki szerokolistnej
('l'yphetum latiJbliae), kopidła wodnego i rzepich1 ziemnowodne1 (Oenantho-Rorippetum)
oraz mannv jadalnej (Glycerietum Jluitantis)
Znac mie b ar dz,ie1 rozpowsz.echnione są
natomiast krzewiaste zarośla.Porastają one
lcrenv gdz,ie zaprzestano kosz,.enia i wypasu
oraz odwodnione torfowiska. Pospolitym znspołcm zaroślowlm występującym na większościpolan jest łozowisko z przewagą
rł ierzbv szareJ (Salicetum penlandrocinereae) Zwartą gęstwinę krzewów tworzy
u nim ,/,a\\,s,/.e r,vierzba s,l,ara (Salix cinerea),
którc.i to\\arlr,szą rvicrzba pięciopręcikowa
(Solix 1lentanclra) i krusn,na pospolita (F-rangula alnus). W warstwie
ziół najczęście1 występują trzcinnik
lancctowat\,

(C.a

lama gro.s

ti

s cane s ce ns).

karbieniec pospolity (Lycopus euro-

paeus), nerecznica krotkoostna (Dryopteri.s ,spinulo.sa). kosaciec żałĘ(Iris pseuclacoru,s) oraz wspinające się na krzewy
pnąc7,c - psiaŃa słodkogórz (Solanum
du l c a m a r a) _ której fi oletowo-źołtekwiat1. a następnie sz-karłatnc jagody, ory-

wiają ponurc i ciemne wnętrze zarośli,
Wśród niez-byt obfite1 warstwy mchów
dominujc mokradłosz końcrysĘ (Calli ergonell.a cuspidata). Na ośuszonych
torfowiskach wysókich (np. polary nr.
I'slanka słodkog(lrz
24. 50, 54) częsty jest zespoł wierzby
uszatcj (Sa l i ce um attri lae). Krz.ewiastc
zarosla. rl któn,ch nicpodziclnic panujc wicrzba uszata (Salix aurita). są
nl/,s/,c niz lr, łozorvisku_ lccz bardzicj gęste i splątane. W ciemryłn
t

\\nętrlu zaroslt runo zielnc Jcst bardzo ubogic. Silnie przcsuszone polany

l6

I7

torfowiskowe opanowują zarośla z dominującą brzaą brodawkowatą
(Betula wrrucosa), ktoej rzadko towarzyszy brmza omszona (Betula
pubescens) i krusryna pospolita (Frangula alnus). Runo jest zwykle
ubogie i bardzo znienne w zależrościod stopnia przesuszenia gleĘ.
Tego Ępu ńiorowisko naley do dośćczęsĘch na polanach hlszcry
Bolimowskiej i jest ono wyrazom generalnego obnizenia się poziomu
w-ód gruntowych . Z czasgnprzeksnałca się w las brmznwy,
Oprćrcz zarośli brzazawych omaką
odwodnienia polan są równieź kró&otrwałe
zbiorowiska żelne. Są to ubogie florysĘcznie płaty roślinnościz domińacją takich
gatunkóq jak: trzcinnik lancetowaĘ (Calamagrostis canescens), trzcinnik piaskowy
(Calamagrosti s epigei os), pokrrywa pospolila (Urti ca di oica), trzęślicamodra (Moli n i a

coerulea). Niewielkie powierzchnie tego
typu ńiorowlsk można obecnic spotkać na
w,ielu polanach. Ubóstwo flowsĘcme.
obecność gatunków obrych i brak wartości
gos@arczq sprawiają ze fitocenoł te są
ńepoądanym składnikiem roślinnościna
tvch siedliskach.

Pokrrywa poqlolita

4.

Fłur-ł

znacarc oddalenie od siedzib ludzkich oraz obecnośćzbiornikórl
wodnych na wielu polanach polvoduja źe są one ostoją dla liczlvch
gatunkóu u,;iev4ł, kręgowlch i bezkręgowl.ch, Na łąkach Bolimou.
skiego Parku Krajobra7rwego majdulą się pastwiska i zerowiska dla
kilku łowny,ch gatunkóu,ssaków- lakich jak:

capreolus)_
dama)_

sama ((|apreolus
danlel (Dama
.;eleń europe.;ski (('erwz,r

elaphus)

łoś(Alces alces)_
dzjk (Sus scroJiz),
- sporadycmie.

bąka

(I} o

t

au ru s,s

te l l

a ri

dzworu (Carpadacus e rythrinus)

s).

-

labędzia niemego (Cygnus olor) t innych
N a polanv zalatują l.,akżo.

czapla siw a (Ar de a c i n e re a),
bocian czamy (Ciconia nigra)-

i,uraw (Grus grus),

bocian bla\, (C i coni a ci coni a)

,

Duze powierzchnie łąk i turąlcowisk są ulubionymi miejscaml

polowań:

jastrzębia (Acci piter genti li s),
kobuza (Falco subbuteo),

mr.,szołowa (Ruteo buteo),
krogulca (Acci pi t e r ni sus),
pustułki (l ła Lc o t i nntłncu Lus).

Wrlgotne siedliska na polanach to ulubione miejsca b{owania
rłlelu gatuŃów płazów i gadów wśrodplazów najpospolitsze są. żaba
(Rana arvalis).
.ieziorkowa (Iłana le,ssonae) i żabamoczarowa
Notule się tu rowntez:
kumaka nizinnego (Ro mb ina bclmbina) - ropuchę szar ą (Bufo bufo),
rzekotkę drzewną (Hyla arborea),
ropuchę paskowkę (Bu./b ca lami ta).
|raszkę zl\rc7.a1ną (7'r i turus vu l gar i s )
Gad1 reprcz.entowane są pr7,c7,,.
.;aszczrrrkę ;lił,inkę (Lace r t a agi
p adalca /M\ c;/.al nego,

zaskrońca (N a t ri x n a tri x),
inn|ję zrygzakowatą
(Vipera berus).
(Anguis lragilis)
Na kiłiecist_vch. półnaturaln_vch łąkach roi się latem od owadów.
li

s).

Nreliczne u}iorniki wodne są siedliskiem dla wielu gatunków beid<rę_
gowców wodnych Fauna be:łkręgowcow nie była dotychczas badana.
5. PpznxszTAł,cliNIA sZATy RośttNNB.r

zbiorowisk
r rnteresujących gatunkow r
nikow świadcząc_vcho Ęv
Bogactwo

adkich
czynpolan

Najbardzre.; nbagnione polany to miejsce bytowania, ź-erowania

i lęgóu ptakórv lvodnoblotnych, m.
gęsi gęgaw1, (Anser anser)_
bekasa ksryka (Gallinago
|lt

in_:

detkac-la(Crex crex).

gallinago). cyraneczki (Anas crecca),

zmian,v stosuŃow wodnych, ekosystemach łąkowo-torfowiskowych
spowodował.v odwodnieni a. Nie bez maczsnia j est równiez intensyfika-

l9

cja gospodarki łąkarskiej oral,zalęsienie polan. Dzisiejszr polany. stanorviące niewątpliwie nadal jedną z najwięks;ych wartości Bolimowskiego
Parku Krajobraz.owego, tylko w niewielkim stopniu zachowaĘ swą
dawną świetnośc.Porównując, historycme już dziś,dane o roślinności
i florze polan z roku 1983 z obrazem z roku |996, zauwaza się ogrom
tniszcznń, jakie zaszĘ na Ęch siedliskach w ciągu ostatnich 13-tu lat

łm okresie wiele polan flrycmie miknęło z Wajobrazu Pusrcry
Bolimowskic.;. UlegĘ, one zarośnięciu krzrcwami lub zostały celowo
zalesione. Nie spotkamy już dziświelu interesujących zbiorowisk
roślinnych W pierwszej kolejności lvyginęły najbardziej rł.raźliwena
przesuszrnie zespoły torfowiskow e,. tw zy cy obłej (C a ri c e u m di a n d r a e),
W

tur7rycy dzióbkowatej (Caricetum rostratae)

i

t

twzycy Hańmanna
((;aricetum hartmanni). Płat ziiorowiska z dominacją twrycy Hart-

manna (Carex hartmanni) ,maleziony na polanie nr |2 był drugim man.vm miejscem lłystępowania tego zespołu na obszuzp naszego kraju!
S kład gatunkowy wielu istnicj ących jeszczs zb iorowisk torfowiskowych,
s,ruwarowych i łąkowych uległ radykalnej anianie. Ustąpiły z nich

rzadkie. wrażliwe na zmiany środowiska gatunki. a ich miejsce

zajęł1,

rośliry* pospolite, którvch zasięg -Il|łlązany jest ściślez działalnością

człowieka (gatuŃi synantropr;ne). Zbiorowiska te wlramie zmniejsryĘ
swoje areaĘ. Prrykładem może byc zespół turirycy szt_vwnej (Caricetum
elatae) Jeszcze niedawno było to bardzo nóinicowane zbiorowisko,
które w__v,stępowało tu w rómych postaciach (wariantach). Jednlłn z nich

Ptllalra "Siwica" (tI,agnl.) - wczesI-1yl,n laten-l

b1,1 wariant z masową obecnościąskolpionowca brunatnawego
(Scorpidium scorptoide,s) - reliktu polodowcowego (glaclalnego)
Występowanie tego gatunku mchu w Puszciry Bolimowskiej zwięane
jest z pobltem lodowca na ziemiach polskich. Obecnie zespół tvrzrycy
sztywne.; (Caricetum elatae) występuje na niewielkiej powierzchni,
a

jego skład florystycmy jest dużo ubożsry. Po skorpionowcu brunatnym

(Scorpitlium scorpioides) nie ma ocryrviście śladu.Strat tych nie rekompensuje obecnośćnorłych prrybyszów, takich jak pokrrywa zxyczajna
(Urtica dioica) cry ostrożeń polny (Clrslum arvense). Są to gatunki obcc
dla tych siedlisk i stanowią tylko smutny dowod degradacji ekosystemów. W jeszcze więksrym stopniu ucierpiał zespoł twrycy tunikowej
(Cańcetum appropinquatae). W prircszłościbył on częst_v na wielu polanach, gdz,ie niejednokrotnie opanowywał wielohektarowe powier:rchnie.
Jego płaty były bardzo ;łóznicowane. Wśrodnich, oprócz postaci łąkowej (koszonej), licme był_v powierzchnie zajęte przsz wariant torfowiskowy, który odmaczał się obfiqrm występowaniem mchów: skorpio20

Polalta "Siwica" (fl,agnl.) - w pełni lata

Polana "Siwica" - zbiolnik p.poź. - o świcie

^mą

Polana "Silł,ica" - późnynl latenl

|)olalra "Strozyska" o świcie - wczeslląwiosną

.s c, o r p i o i cl es). złocieńca grvi aździ stcgo
końc4,stego ((-alliergonellcl
mokradłosza
ste1.Iatum)
|('unlp.1,1tum
i szuwarorve roślin1narórrnicżtorforvlskorvc
cttsllicltttct) Licnc b1,11

llo\\ ca brunal,narvcg o (Sc, o r p i d i tt tn

i

cn,niorvc- rniędn,innl,mi: sicdmiopalecznlk blotn1 (('omarum palu.łtre).
grr tazdnica błotna (St c ll a ri a pa lu,s l ri s) - tojeśc bukieLowa (Lysi machi a
t h
l, r :; ! o ra\. bobrck trol listkorr1, (Me nyan t h e s t ri /b li a |a) i turryca obła
t

(('łrcx tltandra). Obccnic zcspól tcn ul-slępuje na polanach tylko
\\ postacl rrariantu ląkorrcgo i to na /nacfnlc ograniczoncj powierzchni

rc bcz uszczcrbku rrlszłr, rórvnicż zrspoĘ,: tur;ł,cv zaostrzone|
(('lri(,clum gracil.is). turn,cv błotncj (('aricetum aculi/brmi;t), turryc1'
nitko\\atc_| ((|aric,elum lasioc,arpae). rł,elniankipochwowatej (liriophoroSillhu,gne lttm recltrvi) i trzęślicl,modrcj (Mol.inietum meclicleuroslaeum).
Szczcgólnic nrcpokolącc są nickor4,stnc zmianv nchodt,ące na łąkach
,ch. kton,ch zachorranic
trzęślicorr.
]cst bard7o \\,azrrc dla podtrrymanla
roznorodnosci biologicznc_; calcgo Bolimorrskicgo Parku Krajobraz,o\\cgo Micjscc stabilnl,ch zbiorolrisk ląkorvo-torfou,iskorłrych zajmują
tnalo intcrcsującc zbiororviska zastępclc Bardla pospolitc są dziśna
polanach ubogic florystvcznic zbiorouiska fac.jalnc z dominacją takich
gatunkórr .iak trzcinnik lancctorratl (.('alamagroslis cana.sc,ens\.trrclnnik ptaskorr. (('alamagrtlsti,s epigeios)- trzęślicamodra (Molinia
c,tlenłlca) l pokrn,ua nrrcza.jna (Ilrtic,a cliotca) Rownicż szcroko rozprzcstrucnilr się zarośla_ któn,ch pojau,icnic się omacza rł, praktvcc
lIkrridaclc polan Proccs tcn /osta_ic rrvdatnic prz._"-spiesz,on1, poprzez ich
N

Polana "Zabudziska" - w pełni lata

zalcsianic

Dotklirrc stralr, \\ roślinnościpolan Puszcn, Bolimorvskic_j
rrlrrarlr ogrolnnv rrpllrv na ich florę W okrcsic ostatnich l3-tu lat.
rriclc gatunkórr o rrąskicj skali ckologiczncj ntc rw,trn,malo zmianl
rrarltnkóu slcdliskorrlch irrlginęlo na tvm obst.arle Br,łr,to rv lviększosci r,r,ilgoclolubnc roślinrtorforł,iskorł,c l ląkor,vc. dla któr_lch

i zmiana sposobu gospodarorł,ania na
lakach Na.lsnbcrc_j na osuslcnlc zarcagorvałv mszaki- którc rv odróZ.ntcntu od rośltn nacn,niorrlclr nic posiadalą dobrzc ronviniętl,ch organort podzlcmnlch. umozllrlla.;ącvch im przcl,nvanie okrcsu nlcspr/r1a.;aclch rvarunkórv Wśród nich znalallv się dwa relikry" glaclalnc:
skorpionorvicc brunatnarrl, (Scorpidium scorpioide.r) i kr;łrł,osz lśniąc1,,
('l1lnlenthl,,1lnttm nitens,\ Z polanr ''Stro4,ska" (nr _5) zniknęlv takzc
obllcic tu nicgdrś \,s[ępu.iącc: złocicnicc grvlazdzistr (('ampylium
uellutum| inlokradlosz slcrpo\\at\ (l)repanoc,laclu"- revolvenr) Podobn1,
los spotkal kilka gatunkórr torforrcov (Sphagnum sp.) Z roślinnacą,zabo.;czc okazalo slę odrvodnlcnic

Polana "Strozyska" - wczesną wlos1,1ą
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niowych
(Juncus
Puszrzy
odnależi

*i.tu innych

wyginięcie situ czarnego
kraju, który na polanach
w Polsce środkowej,Nie
u cieŃiego (Juncus filiformis) oraz
interesujących roślin: twówki wonnej (Hiero.chloć
ris cristata), gnidosza

błotnego (Pedicularis
m latifolium), konitrutu

stopniu przekształcona. Mniejsze ;n,óżricowanie roślinnościoraz osuszanie siedlisk podmokĘch wpĘrva na ubozenie fauny, szrzngólnie
bezkręgowej i ptakow.

Dotychczas w środkowej częściPolski utworzono dwarezeruaĘ,

w których chroni się roślinnośctorfowisk przejściowych i wysokich.

Brak jest obiektu chroniącego roślinnośćtorfowisk niskich i łąk. Polany
byĘ chronione. W 1987 r. zaprojektorvano rezerwat łąkowo-torfowiskowy "Polany Puszczy Bolimowskiej", w ktorym ochroną objęte miaĘ byc trry po|any o łącmej
powierzchni l25,02 ha. Niestety projekt
nie z.ostał nealiz.owany. Kolejną próbę
r,r Pusz.cry Bolimołvskiej dotychczas nie

podlęto u, 1995

rzadkich gatunków
ie liczba ich stanozagroircnie dla

taksonow.

A
których
szyUlie

Ęch

ć niekorrystne

procesy znlany środowiska,
est ubożenie świata roślinnego, koniecme są

ania ochronnęnarłEczpolan,

r

Zaprojektowano re-

7.envat łąkowo-torfowiskowy. którv
obelmlc wlko polanę (ru 3) Rezerwat
'-Polana Siwtca" będzie jed_v-nym tego
t\lpu relelw-atem w Polsce Srodkowej
i jednl,m z niewiclu w kraju, Ochroną
ma bvc objęte 68._5_5 fuą łąk. pastwisk
i torfowisk znajdując_ych się na najrrięksĄ rł Puszc;,ry, Bolimowskie.; polanlc Będzie to rez.enł,at częściowy,,Ze
rrz.ględu na antropogenicmv charakter
Kuklik zrłisĘ
l,nac/nc1 częściroślinności.konieczna
będzie ochrona c7ynna. Abv zachowac pełne wańości przsrodniczr
polanl. .1e; partic ląkowe muszą poz.ostać uĄtkowane jako łąki kośne,
koszonc raz rł roku - po l5 sicrpnia. Późne koszenie łąk ma umożliwic
rosnąc\,m na nich roślinomrł,_"-danie i rozsianie nasion. Te częścipolan,
którc porasta roślinnoścsi.uwarowa musrą byc kosz.one przvnalmniej raz

na 2 - 3 lata Zaniechanic koszcnia spowodowałoby wkrocircnie roślinności ziolorośloucj z wiązorł,ką błotną (F'ilipendula ttlmaria). tojeścrą
pospolitą (l.v,simctc,hia vulgarts) i krrł,awnicą pospolitą (l,ythrum salic,aria'|. a po nic1 - krz.erviaste1 i leśnc;Niedozłvolona będzie równiez
rntensl,fikacja gospodarki łąkarsklej. a więc nawoz.cnie łąk nawozami
mlncralnvmi i stosowanlc środków chemicznych. Zabiegi te w krótkim

Kostrzewa łąkowa

jących obecnie 54 polan zaledwie na kilku utrrymała się jeszcze natuiińa roStinnośc łąi<owa i torfowiskowa, ale i ta jest już w macmp
22

czasic doprorładzilvbv do ujcdnoliccnia roślinnościi wyginięcia wielu
rzadkich gatunkórł roślini n+icrząL Jcdnym z ważniejstrych przedsręltzięc będzic ograniczcnic odpłyrłu wód powierzchniowych, co
zahamujc drasN,cznc obniz.cnic się rvód gruntorłych. jakie obsenłruje się
na tvm obstarl.c rł ostatnich latach.
23

zadaniem rezenvatu jest zachowanie nieznienionego środowiska,
zbiorowisk roślinnych oraz flory i fauny największej z polan Puszrzy

B
-

zczególności:
aturalnych zespołów łąkowych i szuwarowych,

chronionych, rzadkich

i

grnąrych gatunków roślin

nacryniowych,
_ cerńycn walorów krajobrazowych, jakie posiadają śródleśneeŃlawy
torfowisk i łąk,
_ ostoi i miejsc lęgowych ptaków wodno_błotnych oraz miejsc odpo_
cryŃu ptaków przelotnych,
_ sróaowiit< a 4ciawielu gatunków nvierząt kręgowych i bez,kręgowych.
Głowne cele rezerwatu to:

7.

LnrRłruRa

l]crnat -I 1993 Screżki przyrorCnicz-e Bolimowskięgo Parku Krajobrazowego
Wld l Zarząd Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Skierniewice.
l]crnat J. l99_5 Sciezki pnryrodlicze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Wvd ll Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Skierniewice.
l]crnat .I . Pięcek K., Wojcieszek A l992, Bolimowski Park Krajobrazowy.
7.arl.ąd f]olimowskiego Parku Kra.;obrazowego, Skierniewice,
I levmanowski K. l969. Budnicy i "holęndrzy" w dziejach gospodarstwa leśnego
na Mazowsiru. Sylwan ll3,5,21-40.
llevmanowski K. 1974. Jaktorów i jego okolice w historii turów. Ochrona
l)rzryrod_v 40: l 89-203.
Kuoharski ], l995 Rezerwat łąkowo-torfowiskowy "Polana Siwica". Dokumcntaoj a proj ektowa Wojewódzł<i Konserwator Przyrody w Skiernięwicach,
maSZ}-nOPlS-

i l570, Wyd Z Kędzierska, Warszawa,
l959, PWN, s 1_259
l.ustraojc wojewódżwa rawskiego XVII wieku. Wyd, Z. Kędzierska, Wrocław,
l965. Zakład im Ossolińskich, s 1.276
l.ustraoje wo|ełl,ódawa rawskiegcl l789. Wyd. Z. Kędzierska, WrocławWarszawa. |97 1,7,akładim. Osstllińskich, s. 1-3 l7
()laczck I{ 1972 liormy antropogenicmej degeneracji leśnychzbiorowisk
roślinnvoh u, krajobrazie rolnic:zym Polski niZowej Wyd Uniwersytetu
l,tldzkiego. ł,ódź
()laczck ll . l)isarck W. l987, Dclkumentacja rezęrwatu łąkowo-torfowiskowego
"l)olanr l)uszon, Bolimowskiej". Wo.;ewódzki Konserwator Przyrody w
Sklcrnicwicach, mas:zynopis,
l)isarck W l984 Szata roślinna polan Puszczy Bolimowskiej Katędra Botaniki
Lustlacje wrljewód;twa rawskiego l564

anńerąti roślin, atakżp ich fenologii.

l

Jł., praca magisterska, maszrynopis.

Pisarck W. 1989. Flora polan Puszcąl Bolimowskiej i jej aspekt sozologiczrry.
I;ragm Flor Geobot 34,|-2.81-100,
l'ołujański A. 1854 Opisanie lasów Królestwa Polskiego ... t, I. gubernia

warszawska, radomska, płocka, augustowska, lubelska. Warszawa.
Zaręba R l986 Puszcz.ę, bory i lasy Polski PWRiL, Warszawa

nlewlc.

Od wvdawcv:

do przca,zylania dwóch wydawnictw, będących rozsznrzrniem
i ltzupełnieniem niniejsĄ broszury:
"Szlakiem Po|an Puszczv Bolimowskiej" autorstwa Leszka Kucharskiego i Mańi
Kurlac - ścieżkidydaktyczne;
"Roślin.v Polan Puszczy Bolimowskie1 - Przewodnik do ćwiczeń" - autorstwa
Mariusza Włodarciryka - skrypt do rozpomawania roślin.
Pozl,c.;e te szczególnie polecamy osobom zainteresowanym edukacją przyrodnicznekologiczną

/,ar.:hęcamt, równieź

łąkarskiej.
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Established in 26th September 1986 the Bolimów Landscape Park
occupies 23 I30 ha. Forests, which cover 61,2 % of the park, prevail in
the area. Glades (meadows, bogs and waters) occupy only 8,7 % of the
whole area of the BolimóW Landscape Park, Nearly l /3 of all the plants
occurring in the Bolimów Landscape Park was noticed on these habitats
and about 70 % of all Bolimów Landscape Park's plants communities.
The glades ate also, the only refuges for many species of animals.
There are more than 50 glades in Bolimów Woodland. Its total'area
amounts to only 300 ha, which is about l% of the forest area. The glades
are a very important nature component of the tenitory. They are also

valuable historic remains of an intensive activity of people called
"budnicy" who lived in forest as woodcutters, wood-distillers and
charcoal burners, It is one of the last marks of such culture and nature
phenomenon in Central Poland.
In the past, area of the Bolimów Landscape Park was covered by large
woodland, consisted of 5 following primeval forests: Bolimów Primeval

Forest, Jaktorów Primeval Forest, Wiskitki Primeval Forest,

Miedniewice Primeval Forest, Korabiewice Primeval Forest. Till now
the compact forest areas has been preserved on the places which were
occupied by Bolimów Primeval Forest and Jaktorów Primeval Forest
only. Till XIV century the primeval forests in Bzura - and Vistula valleys
belonged to Mazovian princes. Afterwards, they were included to the
crown lands. It was a hunting arca of Polish kings. Here, the army of
king Władysław Jagiełłogathered venison before the war against
Teutonic Knights. The king soldiers camped and hunted at the Rawka
River on 27-ż8lh June l4l0, Aurochs lived then in the forest. Their last
specimen was killed in |627 in Jaktorów Primeval Forest. Until XVI
century Bolimów Primeval Forest wasn't penetrated intensively by
Man. The treestand was heterogeneous and in good state, but even at that

time numerous glades were noted. Negative results of colonisation
occurred in XVIII century. In that time "budnicy" began their activity.
In Bolimów Primeval Forest there was the second biggest, after
Karnpinos Primeval Forest, centre of their activity in the Mazovia
region.
26

"Budnicy" were free people who settled in forest and obtained their

profits from there. Their main occupation was cutting woods for: timber,
tar, birch tar and potash i,e. potassium carbonate - matter used for the

production of glass and soap, They burned charcoal also. "Budniry"
were active until the l830th. The glades of Bolimów Woodland are
evidence of the human activiĘ.

Owners of the forest were changing. Part of the forest, on the west
side of the Rawka fuver, called later "dobra skierniewickie" 1:

Skierniewice's propeĄ) became the possessions of the Gniemo
Archbishopric. Since l807 "dobra skierniewickie" belonged to a French
marshal, Prince Louis Davout. In 1820 Great Prince Konstanty became
the owner of that property. In l83 l it was passed to Russian Czars. Until
land reform in l945, considerable part of Bolimów Woodland belonged
to the family of Radziwiłł.

The glades, which were used for producing hay, for century were part

woodland, which was mentioned in already 1564 Regular
cultivation of the land and under the conditions of constantly changing
environment were reasons of developing the permanent, stable and
florally rich meadows. Some of the glades are of natural origin. They
occur in the bottom of small, natural depressions, filled by peat or
marshy soils. On these glades lowland- and transitional bogs with

of the

interesting vegetation have developed,
The glade vegetation consists mainly of meadow, bog, and brushwood
phytocenosiss. Among the meadow vegetation the most common is the
communiĘ of tussock-grass. The pride of the glades is the association of
pwple moor-grass, noticeable due to extraordinary floral abundance. The
patches of this association in Bolimów Woodland are the one of the last
in Central Poland. Rather uncommon on the glades are the association of
oat-grass and association of wood-bulrush. Bog vegetation consists of:
grand sedge rushes (communities of: tussock sedge, acute sedge, march
sedge, wonder sedge), lowland bogs (acid moss and small sedge bog,
communiĘ of slender sedge, community of diandrous sedge), vegetation
of raised bogs (community of cotton-grass and peatmoss), Common on

the glades patches of brushwood build community of common willow
and communiĘ of eared willow.
The vegetation of the glades is heterogeneous. About 30 different
plant communities, which form interesting, spatial, ecological and
landscape systems were registered there.

ż7

The glades of Bolimów Wood|and have not been protected till now.
Projected reserve "Siwica Glade" will contain 68,55 ha of meadows,
pastures and bogs located on the largest glade of Bolimów Woodland,
It will be a partial reserve. Because most of the vegetation is of
anthropogenic character it needs active conservation. To protect full
natural value of the glade, its meadow parts should be used as hay meadow, cut once a year after l5th August. The parts of the glade
overgro\łTl by rush vegetation should be mowed every 2-3 years also.

Otherwise, it will become overgrown by forest vegetation. Intensification
of meadow farming, which would cause unification of vegetation and
extinction of numerous plants and animals won't be allowed.

Uncommon Water reservoirs are habitats for many water invertebrates.
The glades of Bolimów Woodland possess a high natural value
because of: rich flora, presence of plant species unique for Central
Poland, interesting plant communities, noteworthy fauna and beautiful
for the recent
e
shing, natural
of
of the glades
have disappeared from the landscape of Bolimów Woodland. The most

habita
rare
become

important reason of the changes are drainage and agricultural and
forestry cultivation ofthe land. The latęst, dry years have strengthened
the effect. Some of the dried glades were afforested, the others - not
mowed, over8rew because of natural succession. Intensification of
meadow farming, which causes vanishing of natural and seminatural
plant communities - relicts of old custom farming - also exerts an
unfavourable influence on biodiversity of the glades. They are replaced
by monoculture of grass.
Two reserves for protecting vegetation of transitional and raised bogs

have been established in central poland until now. However, the
vegetation of lowland bogs and meadows isn't protected till now. In
1995 a project for the bog and meadows reserve "Siwica Glade" was
made. It will be the only reserve of that kind in Central Poland and one
of few in our country.
28
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Naturel de Bolimów (Bolimowski Park Krajobrazowy)
occupe la superficie de 23 130 ha, don
prairies, tourbićres et eaux constituęnt
Dans les confins de la Forćt de Bol
clairidres for stićres qui couvrent 300 ha ce qui constitue environ l'ń de
sa swface. Les clairidres sont un souvenir historique prócieux de
l'activitó de "cóaneurs". C'est l'un des derniers exemples de ce
phćnomćne de civilisation dans la Pologne centrale.
Le P,arc Naturel de Bolimów est situe sur le territoire occupć autrefois
par un ensemble de 5 for ts vierges: Bolimowska, Jaktorow-ska,
wiskicka, Miedniewicka et korabiewska. Les forćts situees entre les
valees de la riviere Bzura et celle de Vistule ćtaient jusqu'au XIVe sidcle
la proprietć des princes de Mazovie. Ensuite, elles sont entrees dans les
domaines royaux. C'ćtait d l'ópoque le tenain de chasse des rois
polonais. Dans les foróts on pouvait trouver des aurochs dont le dernier
spćcimen fut tuó en 16ż7 , Jusqu'au XVIę s. c'ćtait un tenain faiblement
amenagó. La strate arborescente etait variće et bien entretenue et
I'existance de nombreuses clairićres n'y nuisait aucunement. Les
rćsultats nćgatifs de la colonisation ne s'observent qu'd partir du XVIIIe
s. A cette epoque-lir "cabaneurs" commencent d s'installer et d travailler
dans ce territoire qui est, apres la Forćt de Kampinos, le plus gand
centre de cette activitć, "Cabaneurs" ćtaient les hommes libres qui
s'installaient dans les for ts et et tiraient leurs profits de Ia forót. Leur

Le Parc

activitć principale ćtait l'abbattage des arbres. Ils produisaient du bois de
construction, mais aussi de la poix, du goudron vegćtal, du carbonate de
kalium. Ils cuisaient aussi du charbon de bois. cette activite connaissait

son grand ćpanouissement jusqu'aux annćes 30 du XIXe s.
Les clairićres ou l,on rćcoltait le foin ćtaient un ćlćment ancien de la
for t, dont nous avons le tćmoignage dans les "Inspections" des
domaines royaux ż partir de 1564. La faęon invariable de les exploiter
dans les conditions stables du milieu naturel a contribue d creer les

prairies durables, stables et riches au point de vue floristique. Certaines
clairićies sont d'origine naturelle. Elles occupent les fonds des petites
cavites du terrain, remplies de tourbes ou de sols malćcageux.
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La vegćtation des clairićres se compose de prairies, tourbićres et strate
arbustive. Dans la vegetation de prairies on trouve surtout celles avec la
dominance de la canche cespiteuse. Celles dominees par la molinie se
drstinguent par leur richesse floristique. Les placeaux de cette association
dans la Forćt de Bolimów sont les uns des derniers dans la Pologne
Centrale. Nous pouvons y trouver aussi les associations composóes de
fromental ćlevć et de scirpe des bois. La vegćtation marćcageuse des
clairieres se divise en gToupements de la laiche (les associations de laiche
. laiche raide, laiche aigiie, laiche des marais, laiche ż bec, laiche
paradoxale), melange de laiche et de mousse des tourbićres basses (

association de laiche filiforme, association de laiche anondie) et la

vćgetation des tourbieres hautes (association de linaigrette d feuilles
etroites et de sphaignes). La strate arbustive, assez nombreuse dans les
clairidres, se compose de saule cendrć et de saule d oreillettes. En tout,
on y a constate environs 30 associations vćgćtales.
La flore des clairieres compte 400 especes vegetales, dont 350
especes de plantes vasculaires et 50 espćces de bryophfles. Parmi elles
i|ya25 especes qui se trouvent sur la "liste rouge" des plantes menacćes
et 20 especes soumises d la protection juridique totale. Les espćces les
plus interessants sont: la violette des marćcages, l'iris( Iris sibirica), la

le

gentiane pneuponanthe, l'ophioglosse vulgaire,
pissenlit des
marecages et l'oeillet superbe.
Les prairies sont un lieu de paturage du gibier (chevreuil, ćlan, daim),
Dans les parties moins accessibles des clairieres de tourbe, vit le sanglier.
Les parties les plus humides sont le lieu de pdturage et de couvee des
oiseaux des eaux et marecages, entre autres: grue, oie cendrće , bćcasse,

heron, cigogne noire, cigogne blanche, cygne, plusieurs especes de
canards, butor, et roselin cramoisi. Les grandes swfaces des prairies et
de tourbidres sont le lieu de chasse pour les: buse, autour des palombes
et faucon hobereau. Dans la plupart des clairićres on peut rencontrer la
vipere berus , la couleuvre etlelęzarddes sables.
Depuis plusieurs annćes on peut observer les changements
dćfavorables dans ces tenains. Les endroits, ori poussent les plantes

rares, disparaissent, la vegetation naturelle et semi-naturelle s'appauvrit.
certaines clairieres ont disparu irrćvocablement du paysage de la Forót
de Bolimów. La cause la plus frćquente de ces changements est le niveau

des eaux de sous-sol qui baisse ir cause des drainages prealables, qui
avaient pour but d'assócher les clairićres et de les amćnager poul
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l'agriculture ou le boisement. certaines claińeres ont Ćtć boisees,
d'iutres , non fauchćes, se sont couvertes par la succession naturelle.
L'intensification de l'exploitation des prairies n'est pas sans effet pour
leur nature. Les associations semi_naturelles qui constituent les reliques
des exploitations anciennes, disparaissent en faveur des monocultures
des herbes.

Les clairidres de la Forćt de Bolimów n'etaient pas protćgees jusqu'd
maintertant. La futwe rćserve de prćs et de tourbićres "Polana Siwica"
("Clairidre Siwica") doit protćger 68,55 ha de prairies, pdturages et
tourbićres qui se trouvent dans la plus grande clairićre de la Forćt de

Bolimów. Ce sera une rćserve partielle. Puisqu'une partie de la
vćgetation a le caractćre anthropogónique, la protection active sera
nćcessaire. Pour garder les valeus naturelles complótes des claińóres,

les parties constituant les prairies seront fauchees une fois par an aprćs
le 15 aofit. Il faudra aussi faucher les parties des clairieres compońant
les joncs, au moins tous les 2 - 3 ans. L'abandon de cette activitć laissera

la vćgćtation forestiae. L'intensification de l'exploitation des
prairies est inadmissible, car elle aboutirait d l'unification de la
vegćtation et la disparition des nombreuses espćces vegćtales et
entrer

animales.

WalpltcHTuNGEN IN URwALD BoLtnłów
(Pvszczl, Boltuowsxa)

Der Bolimowski Naturpark (Bolimowski Park Krajobrazowy)

umfaBt eine Flóche von 23 l30 ha, davon 61,20ń ist bewaldet. Wiesen,
Torfmoore und Gewósser stellen nw 8,7%o des Naturparks dar. Inmitten
des Urwaldes Urwaldes befinden sich Uber 50 Waldlichtungen, deren
Gesamtflżiche 300 ha betragt (dh. l% Gesamtgebietes). Diese Lichtungen
sind ein historisches Relikt des sich friiher in dieser Region rasch
entwickelnden Wald- und Teerbrennen (polnische Bezeichnung:

"budnictwo");

in Mittelpolen ist das eines der letzten Entwicklungs-

zentren von "budnictwo".

Der Bolimowski Naturpark liegf der Region, die in

der

Vergangenheit von einem móchtigen Urwaldkomplex bedeckt wu. Zu
dem Komplex gehórten 5 Unvólder: Bolimowski, Wiskicki, Miedniewicki und korabiewski, Diese unvólder, die zwischen den FluBtłilern
von Bzura und Wisła (Weichsel) lagen, waren bis zum XIV. Jahrhundert
im Besitz von masowischen Ftirsten, Nachher gingen sie in Besitz der
polnischen Kónige tiber und wurden zum deren Jagdrevier, In diesen
Wóldern lebten Auerochsen, Den letzten sń man im Jahre 1627. Bis
zum XVI. Jh, war dieses Gebiet wirtschaftlich schwach entwickelt, Der
Waldbestand war artenreich und gut erhalten, obwohl es schon damals
inmitten des Waldkomplexes viele Lichtungen gab. Die negativen Folgen
der menschlichen Ansiedlung in den Unvżildern wurden schon im XVII
Jh. beobachtet. In dieser Zeit beginnt die Abholzung und Teerbrennen

(poln. "budnictwo") sich zu entwickeln. Die Entwicklung von "budnictwo" in Puszcza Bolimowska kann man nur mit der, in Puszrza
Kampinoska (ein Unvaldkomplex in der Nżihe von Warschau mit dem
damals góBten Zentrum von "budnictwo" in Masowien) vergleichen.
Die Leute, die den Bolimów Urwald bewohnten, waren frei Menschen.
sie duńen sich in den wóldern ansiedeln und der wald sicherte ihnen
den Lebensunterhalt. Von abgeholzten Bóumen wurden, aŃer dem
Bańolz. Teer und Pottasche (dh, Kaliumkarbonat) auch Holzkohle
gewonnen. "Budnictwo" florieńe bis zu den dreiBigen Jahren des XIX.
Jahrhunderts.

Die Lichtungen, von denen Heu gesammelt wurde, waren urewiger

Bestandteil des Unvaldes, was die im Jahre 1564 durchgefiihrten
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Bestandsanfnńmen der kóniglichen Domźinen bereits beweisen.
Gleichbleibende Methode der Nutzung unter langfristig unverźtnderten

Umweltbedingungen fiihrte zur Entstehung der dauerhaften, stabilen und
florareichen Wiesen. Ein Teil der Lichtungen ist natfu|icher Herkunft,
Sie liegen in kleinen, abflŃlosen Depressionen, die mit Torf oder Moor
ausgefiillt sind.
Die Pflanzenwelt der Lichtungen bilden Wiesen, Torfmooren und
Gebiisch. Unter Wiesenpflanzen kommt am hżiufigsten Rasen-Schmiele
vor. Die wahre Verzierung der Lichtungen sind Blaues-Pfeifengras
Wiesen, die sich durch auBergewóhnlich reiche Flora auszeichnen. Teile

dieser Pflanzengesellschaften in Unvald Bolimów gehóren zu den
letztbestehenden i,hrer art in Mittelpolen. Hier treten auch Pflanzengesellschaften hervor, wo das Raigras und das Schilfrohr domntren.
Der, auf den Lichtungen auftretende Torfmoorpflanzenwuchs, teilt man
in drei Gesellschaften:

l)

GroBseggenrieder (Seggengesellschaft: Sleife_, Sumpf-, SchlaŃe-,
Schnabel-, Gedrżngtźihrige),
2) Bniche der Niedermoore (Gesellschaft der Faden-Segge) und
3) Pflanzen der Hochmoore (das Torfmoor-Wollgras).

wirtschaftsweise darstellen. Demzufolge beginnt die Grassmonokultur

iru 0berrł,iegen.

Ziemlich haufig werden auf den Lichtungen Aschweide- und Ohrweide Gesellschaften getroffen, Insgesamt wurde das Vorkommen etwa 30
verschiedener Pfl anzengesellschaften festgestellt.
Die Flora der Waldlichtungen umfaBt 400 Pflanzenarten, darunter

350 Bliitenpflanzpn und 50 Moosarten. Hier sind etwa 25 Arten zu
nennen, die sich auf der Roten Liste der geflihrdeten Pflanzen befinden,
sowie 20 weitere Arten, die unter dem Naturschutz stehen, Zu den
botanisch interessantesten Arten gehóren: Schwarze Binse, MoorVeilchen, Sumpf-Engelwurz, Brenndolde, Sibirische Schwertlilie,
Lungen-Enzian, Knoblauch-Gamander, Prachtnelke, Sumpf-Lówenzahn,
Gewóhnliche Natternzunge,
Die Wiesen bilden Weiden ftir Edelwild (Reh, Elch, Damhirsch).

In den unzugżinglichen Teilen der Torfmoorlichtungen hat das
Wildschwein seine Verstecke. Die versumpftesten Lichtungen sind
Futtelplatze und Brutstellen der Wasser- und Sumpfvógel u,a.: der
Kraniche, Schnepfen, Reiher, Schwarzer Stórche, Schwóne, einiger
Entenarten und der Rohrdommel. GroRe Flóchen von Waldlichtungen
und Seggen_Gesellschaften bilden die Jagdgebiete fiirr Mżusefalken,
34
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oHlI AHa ne6o.n ruux 6eccroqrrsx MecTHblx yrny6neHnfi,

BbI-

blx rop S o nł urru 6orrorrrblMn 3 eMJIff MlI.
Pagrrł:renrgocTb uofirH co3AaIoT Jryra, topQxrruKt?I fi 3apocnil.
Cpe4n;ryrosoń Qlopu qaIqe Bcero BcTpeqaloTcfl, Iryta c npeo6rraAaHHeM 4ćpuoaoro JIyroBuKa. Kpacora IIoJIffH - 3To TpffcIłHHbIe nyra
oT,Jlnqaloqeecx Heo6uKHoBeHHLIM Qrropucrn. ecK}lM 6oratgrnou.

flołgrrtl Bołnrroncrcofi flyqu

lr oJ

IHeHH

ilolocst 3Toro

cKoIIJIeHIłf, s EołrłMoncnofi nyĘe,BJIflIoTc, o4lłlłMu
IIocJIęAHnx s qeurparrsrroź ilo;rrrrre. Bcrpe. arorcx sAecL
cKoIIJIeHH, [ocTpoeHHble BbIcoKI,lM pafirpacou, a Toxe JIecHbIM

u3

KaMbnIIoM. TopQruncrafl pocT[TeJIbHocTb [oJIflH pa3AeJlfleTcfl Ha:

IIoBepxHocTIł. fI orrrgsI fiBJlflIoTc,tr
HtłKoM 6yńHo pa3BHBaloilIerocff B
oA}tH Ił3 nocJIeAHIłx B IIeHTpanHo
ecTecTBeHHo-KynbTypHof o fl BJIeHll.fi,

Bornłilłoscxufi neńsaxguń napr pac[onoxeH Ha TeppnToplłn,

TeppuTopueń oxoru noJlbcKltx Koponeil,

. fl-ocrre.Ęłrłfiryp ncqe3

s

1627 ro4y,

Ąo

u MaJIo ocBoeHbl. JlecouacaxeHne 6suto

fjIaBHLIM 3aHffTneM 6sura saJ6a AepeBbeB. I4s csanegHx AepeBbeB,

cBfl3aHbl c nyueń, o qćnł ynoMlłHaeTcfi B pa
nHcrlexu}Ifx KoponeBcK[x 6.rrar rłaqnHax c l

cnoco6 ux uclloJlb3oBaHuff B

ycJIoBIłffx

cnoco6ctsoBan co3AaHulo trpoqHbx cra6nltgux u QnopncTutlecKu
6orarsx rryron. Hexoropble noJIf, HbI co3AaHbI uplłpo4ofi , 3agnn,raror
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BLIcoKoocoxoBbIe KaMbII[Ll (aHcanł6lu ocoK: genoAnuxrrofi,
3aocTl)eHHofi, 6orrorrroń, KJtronoBngHofi, ryHnronoń), ocoronoMIIMcryIo pacT[TeJIb HocTb HIł3llHHrx ropQrHIłKoB : (rncnar H[3IłHrłoropQxHafl Moqafa. agcanł6ns rrurqatofi ocoKlł, aHcau6rrr
onarrrrrofi ocoxn) u pocTnTeJIbHocTL BepxoBblx ropQxHncon
(nyruu.rHo-ropQxrłofi uox). ĄocratovHo qIłcJIeHHbIe noJlocbl
cKonJIeHI,l, clpoflT ancauólu cepoń ll yuracrofi nBbL Bcero
K oHcTaTnpoB aJIIl oKoJIo 30 pocrnrełbHblx noJloc.
Orropa noJIf,H HacqIłTbIBaeT 400 Bnlos pacreHufi, B ToM tIlłcJIe
350 slłAon cocy.4{cTblx pacreunfi u 50 stł4on nłoxoo6pasuux. Cpe4n
HIłx [pncyTcTByeT oKoJIo 25 sIłAoB IIoABepxeHHbtx onacHocTlł,
Haxo.Ęf,Illnxcx Ha "KpacHoM ctlllcKe" pacreHnfi flonsnru n 20 slłAos
pacreHnń o6HsTLlx uorruofi roplłAnqecKofi oxpaHofi. K caurnrł
I,IHTepecHbIM TaKcoHaM IIpIłHaAJIexar: vćpHufi cIłTIIIłK, Tpflculanafl,
Qnanxa, cu6nprcxnfi KacaTnK, y3KonucTHafl ropeqaBKa, uecHovHsIfi
Ay6poBH}rK, o6uxHoneHHufi yxonHnx, 6olotuufi o4yaauvux.
Jlyra - ero nacr6uula ua 6elecoBaTblx saepefi (xocyln, rrocx,
4aIrensrrx). B 6orree HeAocTyIIHbIx pafioHax ropQrHncrux noJIf,H
HaxoArTcf, yKpbITIł.fi xa6arła. CanłsIe sa6onoqeHHble troJlfiHbl - 3To
MecTa x}ITb.[, oxoTbl }l BblBo.rya AIf, BoArro-6ołorrrnx nrrłrl:
xypaBnr, ceporo lycx, 6eKaca, Llaull, vćpuoro allcla| rre6eAx,
HecKoJILK}lx BIłAoB yToK Ił BbIIIl{. Eorrrruue floBepxHoc,nł nyroB
Ił ocoK,BJIffIoTcf, MecTaMn oxoTL,I KaHIoKa, ncrpeil n qemora. Ha
6orrrru[Hcrse [oJIffH BcTpeqaeTcs o6rKHoBeHHyIo fa.ĘoKy
u o6smHoseHHoro yxa, Toxe flIIlepilqy.
Hecxolrro neT ToMy Ha3aA cTźul}l ua6ruolatr rre6naroIIpIłf,THbIe Ił3MeHIłeHIłfiHa 3TTIX 6rłotonax. Iłcqesaror MecTa pe.ryilx
pacleHufi, cKyAeeT ecTecTBeHHafi u nonyecTecTBeHHafl pacT^TenbHocTb. 9acrr IIoJUIH HeBo3BpaTIłMo Iłcqe3JIa Iłs neńgaxa Borrn37

MoBKcofi [yuu. Canłax a|acTafl nplrq}IHa gTIłx He6Iaro[pl{flTHblx
nsuerreHufi - 3To uoHI{xeHIłe ypoBH, rpyHToBBIx BoA Ił3-3a paHbIIIe
npone4ćHHux Menl,IopaTnnrrsIx pa6oT, KoTopLIx uenblo fiBJIfJIoct,
ocyilIeHlłe noJIfiH tł ux ceJlbcKoxossficTBenHoe IłJI}I JIecHoe ocBoeHne.
HexoroprIe noJIrHbI oIIcJIe ocyilIeHnff Hacaplz.l;;z^ JIecoM, Apyrue,
AaBHo He KoIIIeHHbIe, 3apocJIłI B pe3ynbTaTe ecTecTBeHHolo
HacJIeAcTBIłx. He 6es snaqeHvfl NIfl tłx np[poAr,I f,BllfleTc, Toxe
nHrerrcnQnKal1}l, nyfoBoAqecKolo xosxficTBa, B pe3ynbTaTe
KoTopof o

l1 cl{e3 aIoT II oJryecTecTB eHHbIe cpeAbl, fi BJIf, lolqeecfl
ToM cTapofo xosxficrna B [onb3y MoHoKynbryp TpaB.

p

o

O

Ko.słi

enfiK-

florr.flHrI s EoJrlłMorcrcofi nyĘe Ao c}lx rrop He 6u.lrn uoA
oxpauofi. llpoexruposaHHrlfi nyroBo-TopQxHucrufi 3a[oBeAH[K
"fIoIrHa CfiBI,Iqa" o6HnIłeT oxpaHoń 68,55 rerrapoB JIyroB,
nacr6nIq n ropQxHnxoB HaxoAf,Illulxcfl Ha canłoń 6orrruroń noJIffHe
Bołłnroncrcofiuyulu. 3ro 6y4er qacnłqrłrtfi 3anoBeAHIłK. kls-sa
aHTp orr oleHHoro xapaKTepa 3naqnrerrrrrofi qacT}l p acTIłTefl r,HocTIł
geo6xoAunłal 6yger aKTI,IBHafi oxpaHa. 9ro6u coxpaHl,ITb IIonHbIe
ecTecTBeHHLIe IIeHHocT}l noJIflHbI, eć rryrosrIe v'acTn AonxHu 6rnr
Iłc[oJIb3oBaHbI KaK ceHoKocble nyfa, KoII]eHHbIe oAI,IH pa3 B loA,
locJle l5 anrycra. HyxHo Toxe Koc}lTL lracrłl. IIoJIIH, Ha KoTopblx
pacrór KaMbII[ He MeHee, qeM pa3 ua 2-3 roAa. YxoA oT KoIIIeHH.f,
6y.łer cnoco6ctgosars BTopxeHI,Ip rrecrrofi pacTlłTenbHocTll.
H eAos s oIelłrrofi ssflfl eTcf Toxe nHreHcnQuKaIIIł.fl flyroB oAqecK of o
xosxfictBa, KoTopoe B KpaTxoe BpeMff npnnegćr r yrrrłQnraqurr
p acTI,ITeJIbHocTIł u Hcqe3HoBeHI,IIo MHof Iłx pe.Ę(ux B llAoB p acrennil
H xIłBoTHLIx.
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