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Wstęp
Bieszczady to pasmo średniej wysokości położone w południowo wschodniej Polsce przy
granicy ze Słowacją i Ukrainą. Jest to jedyny w granicach naszego kraju fragment Karpat
Wschodnich (Ryc. 1). Rozciąga się on od Przełęczy Łupkowskiej (640 m n.p.m.) na zachodzie, oddzielającej Bieszczady od Beskidu Niskiego i jednocześnie Karpaty Wschodnie od
Zachodnich, do wschodniej granicy państwa. Bieszczady charakteryzują się, podobnie jak
całe Karpaty Wschodnie, rusztowym układem grzbietów górskich, które biegną równolegle do siebie z północnego zachodu na południowy wschód oraz kratowym układem dolin
rzecznych. Wysokość grzbietów stopniowo wzrasta ku wschodowi. Najwyższym szczytem
w polskiej części Bieszczadów jest Tarnica (1346 m n.p.m.).
Osobliwą cechą tych gór jest brak piętra lasów świerkowych (regla górnego), w miejsce
którego wykształciły się rozległe łąki wysokogórskie, zwane połoninami. Szata roślinna
Bieszczadów różni się od innych polskich pasm karpackich dużym udziałem gatunków
i zbiorowisk wschodniokarpackich. Roślinność charakteryzuje się wysokim stopniem naturalności, należy jednak pamiętać, że jej aktualny stan jest efektem obniżenia presji człowieka na przyrodę tych gór. W wyniku tragicznych wydarzeń historycznych z Bieszczadów

Ryc. 1. Położenie Bieszczadów na tle łuku Karpat.
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zniknęły wsie wraz z mieszkańcami oraz kulturą tego regionu. Od ponad pół wieku postępuje proces renaturalizacji ekosystemów połoninowych i leśnych, zaś w miejsce dawnych
osad ludzkich wykształciła się tzw. „kraina dolin” – swoisty dla tego terenu fenomen historyczno-przyrodniczy z zachowanymi fragmentami łąk, pastwisk, sadów czy pojedynczymi
drzewami przydrożnymi (Winnicki, Zemanek 2009; Górecki, Zemanek 2016).
Krótka historia badań szaty roślinnej
Pierwsze, bardzo ogólne informacje o szacie roślinnej pojawiły się w opracowaniu poświęconym florze Galicji autorstwa Wilibalda Bessera (1809). Nieco pełniejszych danych
dostarczyły późniejsze badania Josefa A. Knappa (1869, 1872), Bolesława Kotuli (1881,
1883) i Eustachego Wołoszczaka (1894). Stały się one podstawą do wysunięcia propozycji
przeprowadzenia granicy fitogeograficznej między Karpatami Zachodnimi a Wschodnimi
od przełęczy Łupkowskiej na północ, wzdłuż Osławy i Sanu (Wołoszczak 1908).
Po okresie stagnacji w latach międzywojennych, zainteresowanie Bieszczadami wzrosło ponownie we wczesnych latach 50. XX w. Rozpoczęły się systematyczne prace nad
roślinnością, prowadzono poszukiwania florystyczne w różnych grupach roślin i grzybów.
Zaowocowało to wieloma fundamentalnymi pracami dotyczącymi flory mchów (Lisowski
1956), porostów (Glanc, Tobolewski 1960), roślin naczyniowych (Jasiewicz 1965) oraz
grzybów (Domański 1964; Domański i in. 1960, 1963, 1967, 1970). Badania fitosocjologiczne łąk, lasów i torfowisk prowadzili Pałczyński (1962), Zarzycki (1963) oraz Marek
i Pałczyński (1964). W latach późniejszych zwrócono uwagę na niższe pasma leżące na
północ od Sanu, czyli tzw. Bieszczady Niskie (Zemanek 1989a, b). Historię szaty roślinnej
tej części Karpat badała Ralska-Jasiewiczowa (1980), a zagadnienia fitogeograficzne m.in.
Pawłowski (1972) oraz Zemanek (1991a, b, c, 1992).
W związku z opracowaniem planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN)
w latach 1993–1996 prowadzono intensywną inwentaryzację szaty roślinnej, która zaowocowała wieloma pracami dotyczącymi flory naczyniowej (Zemanek i in. 1995; Zemanek,
Winnicki 1999) oraz zbiorowisk leśnych (Michalik, Szary 1997), połoninowych (Winnicki
1999, 2016) i łąkowych (Denisiuk, Korzeniak 1999; Korzeniak 2016). Pojawiło się też
kilka prac taksonomicznych dotyczących krytycznych rodzajów Aconitum czy Delphinium
(Mitka, Jodłowski 1998; Mitka, Nowosad, 2002; Mitka 2003) oraz wiele notatek florystycznych (np. Kucharzyk 1994, 1998).
Kontynuowane są prace nad florą roślin naczyniowych poza BdPN (np. Kozłowska-
Kozak 2017 – południowa część zlewni Solinki; Kowalczyk 2016 – Pogórze Leskie; Piórecki 2013, Wolanin 2014 – Pogórze Przemyskie), a także uzupełniane szczegółowe dane
dotyczące szaty roślinnej obszarów ostatnio przyłączonych do parku (w dolinie górnego
Sanu i w Caryńskiem).
Dzięki tym pracom południowo-wschodnia część Polski ma wyjątkowo pełny obraz
szaty roślinnej, a zebrane dane posłużyły do objęcia tego regionu różnymi formami ochrony.
Pozycja fitogeograficzna Bieszczadów
Odmienność szaty roślinnej omawianego regionu od dawna zwracała uwagę biogeografów,
którzy właśnie tutaj lokowali granicę pomiędzy obiema częściami Karpat (por. Zemanek
1991b). Obecnie Bieszczady Zachodnie pod względem fitogeograficznym zaliczane są do
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Ryc. 2. Podział fitogeograficzny Karpat polskich (wg Pawłowskiego 1972, zmienione): 1 – granica Karpat,
2 – granice okręgów, 3 – granice podokręgów, 4 – granica między Karpatami Zachodnimi a Wschodnimi;
Beskidy: B1 – podokręg śląsko-babiogórski, B2 – podokręg Borów Nowotarskich, B3 – podokręg sądecki,
B4 – podokręg Beskidu Niskiego; Pogórze: P1 – podokręg Pogórza Cieszyńskiego, P2 – podokręg Pogórza Wielickiego, P3 – podokręg Pogórza Ciężkowickiego, P4 – podokręg Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego; Bieszczady: Bw – podokręg Bieszczadów Wysokich, Bn – podokręg Bieszczadów Niskich.

prowincji środkowoeuropejskiej górskiej, podprowincji karpackiej, działu Karpat Wschodnich i okręgu Karpat Lesistych (nazywanych niekiedy Beskidami Wschodnimi) (Ryc. 2).
Za takim umiejscowieniem przemawia duży udział gatunków i zbiorowisk o charakterze
wschodnim, wybitnie odróżniający te góry od sąsiedniego Beskidu Niskiego. Dodatkowo
odrębność wysokich pasm bieszczadzkich podkreśla obecność w szacie roślinnej elementu
górskiego i wysokogórskiego, dlatego wyróżnia się je jako podokręg Bieszczadów Wysokich. Niższe pasma na północ od Otrytu zaliczane są natomiast do podokręgu Bieszczadów
Niskich, które charakteryzują się dużym udziałem lasów grądowych z elementami ciepłolubnymi i niżowymi. Od północy Bieszczady Niskie sąsiadują z Pogórzem Przemyskim.
Ogólna charakterystyka flory
Najlepiej poznaną grupą roślin na omawianym terenie są rośliny naczyniowe. W Bieszczadzkim Parku Narodowym stwierdzono obecność ponad 800 gatunków, zaś w całych
Bieszczadach Zachodnich występuje ok. 850 gatunków, a w całych polskich Karpatach
Wschodnich – ok. 1100 (Zemanek 1991a, 2016).
Gatunki wschodnie
Flora „bieszczadzka” wyróżnia się na tle flory Polski obecnością grupy gatunków wschodnich. Poniżej wymieniono te najbardziej charakterystyczne (Ryc. 3).
Endemity wschodniokarpackie i wschodnio-południowokarpackie:
tojad bukowiński Aconitum bucovinense Zapał.,
tojad wiechowaty Aconitum degenii Gayer subsp. degenii (= A. paniculatum Lam.),
tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gayer subsp. lasiocarpum,
tojad czarnohorski Aconitum × czarnohorense (Zapał.) Mitka (A. firmum × A. nanum),
tojad Gayera Aconitum × gayerii Starmuhl. (A. degenii × A. lasiocarpum),
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tojad karłowaty Aconitum × nanum (Baumg.) Simonk. (A. bucovinense × A. firmum),
goździk kartuzek skalny Dianthus carthusianorum L. subsp. saxigenus (Schur) Javorka
et Soó (D. carthusianorum var. saxigenus Schur),
pszeniec biały Melampyrum saxosum Baumg.,
szczaw górski karpacki Rumex alpestris Jacq. subsp. carpaticus Zapał. (R. carpaticus Zapał.),
lepnica karpacka Silene dubia Herbich (S. nutans L. subsp. dubia Herbich),
wilczomlecz karpacki Euphorbia carpatica Woł. (gatunek krytyczny),
śnieżyca wiosenna karpacka Leucoium vernum L. subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz
(takson krytyczny).
Subendemity wschodniokarpackie:
ostróżka wyniosła wschodniokarpacka Delphinium elatum L. subsp. nacladense (Zapał.)
Holub (D. nacladense Zapał.),
tojad mołdawski Hosta Aconitum moldavicum Hacq. subsp. hosteanum (Schur) Graebn.
& P. Graebn.,
przywrotnik turkulski Alchemilla turkulensis Pawł.
Gatunki wschodniokarpacko-bałkańskie:
dzwonek rozłogowy Campanula abietina Griseb. et Schenk,
chaber Kotschy’ego Centaurea kotschyana Heuffel ex W.D.J. Koch,
goździk skupiony Dianthus compactus Kit.,
starzec długolistny Senecio papposus (Rchb.) Less.,
sesleria Bielza Sesleria bielzii Schur,
fiołek dacki Viola dacica Borb.
Przedstawiciele elementu kierunkowego wschodniego (gatunki z granicą zachodnią
w Bieszczadach):
tojad kosmatoowockowy Aconitum × hebegynum DC.,
olsza zielona Alnus viridis (Chaix) Lam. et DC.,
turzyca dacka Carex dacica Heuff.,
ostrożeń wschodniokarpacki Cirsium waldsteinii Rouy,
groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus Waldst. et Kit.,
wężymord górski Scorzonera rosea Waldst. et Kit.,
ciemiężyca biała Veratrum album L. subsp. album.
Przedstawiciele elementu kierunkowego wschodniego (gatunki z granicą zachodnią poza
Bieszczadami):
sałatnica leśna Aposeris foetida (L.) Less.,
turzyca siedmiogrodzka Carex depressa Link in Schrad. subsp. transsilvanica (Schur)
Egorova,
lulecznica kraińska Scopolia carniolica Jacq.
Szereg innych gatunków, zaliczanych niegdyś do grupy wschodnio karpackiej, wymaga
szczegółowych badań ich rozmieszczenia, lecz są to nadal taksony bardzo interesujące
i podkreślające wyjątkowość flory omawianego terenu. Należą do nich m.in. arnika górska Arnica montana L., ciemiernik czerwonawy Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.,
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Ryc. 3. Wybrane gatunki wschodniokarpackie: A – tojad bukowiński Aconitum bukovinense, B – ostróżka
wschodniokarpacka Delphinium elatum subsp. nacladense, C – fiołek dacki Viola dacica, D – goździk skupiony
Dianthus compactus, E – wilczomlecz karpacki Euphorbia carpatica, F – wężymord górski Scorzonera rosea.
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łoczyga pośrednia Lapsana intermedia M. Bieb. (L. communis L. subsp. intermedia
(M. Bieb.) Hayek), cebulica trójlistna Scilla kladnii Schur i smotrawa okazała Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
Gatunki górskie
Występowanie, struktura i liczebność tej grupy gatunków podkreśla górski charakter
regionu. Na omawianym terenie stwierdzono występowanie prawie 200 taksonów górskich,
w tym: 65 wysokogórskich (30 alpejskich i 35 subalpejskich), ok. 40 ogólnogórskich i ok.
95 reglowych (w tym 6 podgórskich). Ogólnie taksony górskie stanowią ok. 20% całej flory
(Ryc. 4).
Bardzo interesującą grupą są gatunki wysokogórskie. Ich występowanie świadczy o tym,
że szczyty Bieszczadów zawsze pozostawały bezleśne, choć zapewne zasięg połonin był
znacznie mniejszy. Wśród gatunków alpejskich, zajmujących najwyższe położenia na
grzbietach, warto wymienić takie rzadkości, jak zawilec narcyzowaty Anemone narcissiflora (Ryc. 4C), rdest żyworodny Polygonum viviparum i różeniec górski Rhodiola rosea,
czy gatunki nieco częstsze – driakiew lśniąca Scabiosa lucida, kostrzewa niska Festuca
airoides, turzyca dacka Carex dacica, rojnik górski Sempervivum montanum, skalnica
A
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Ryc. 4. Wybrane gatunki górskie: A – widlicz alpejski Diphasiastrum alpinum, B – tocja alpejska Tozzia alpina
subsp. carpatica, C – zawilec narcyzowy Anemone narcissiflora, D – turzyca skalna Carex rupestris.
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gronkowa Saxifraga paniculata, prosienicznik jednogłówkowy Hypochoeris uniflora i pięciornik złoty Potentilla aurea.
Gatunki subalpejskie lokują się nieco niżej, na zboczach połonin, a czasem schodzą
nawet na łąki w dolinach. Do tej grupy należą m.in.: czosnek siatkowaty Allium victorialis,
pełnik europejski Trollius altissimus, ciemiężyca biała Veratrum album subsp. album i fiołek
dwukwiatowy Viola biflora.
Spośród gatunków reglowych i ogólnogórskich wymienić trzeba rzadko spotykaną tocję
alpejską Tozzia alpina subsp. carpatica (Ryc. 4B) – roślinę o charakterze półpasożytniczym,
której następne stanowiska na zachód od Bieszczadów znajdują się dopiero na Babiej Górze.
Rośliny chronione i rzadkie
Na omawianym terenie spotkać można wiele taksonów znajdujących się na liście gatunków prawnie chronionych, zarówno pośród roślin naczyniowych (np. goryczki, storczyki,
widłaki, wiele roślin górskich), jak i roślin niższych oraz grzybów. Jednak znacznie bardziej
interesujące jest występowanie gatunków niezwykle rzadkich, mających tutaj swe jedyne
w Polsce stanowiska. Do takich roślin należy wiele gatunków wschodniokarpackich, np.
wymieniane wcześniej: tojad bukowiński, lepnica karpacka (Ryc. 3A i B) czy ostróżka
wschodniokarpacka. Wszystkie te taksony rosną w znacznej izolacji od sąsiednich populacji
– odległość do następnych stanowisk wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów.
Dlatego też stanowiska te są niezwykle cenne i bardzo interesujące z naukowego punktu
widzenia, m.in. ze względu na możliwość zachodzenia w izolowanych populacjach pewnych
procesów ewolucyjnych (Mitka 1994; Mitka, Zemanek 1997). Wiele roślin bieszczadzkich
włączono do Czerwonej Księgi Roślin (Kaźmierczakowa, Zarzycki 2001; Kaźmierczkowa
i in. 2014) oraz do Czerwonej Księgi Karpat Polskich (Mirek, Piękoś-Mirkowa 2008).
Dysjunkcja śródkarpacka
Bezleśne szczyty Bieszczadów stanowią dla roślin wysokogórskich znakomite siedlisko do
bytowania. Jest to jednocześnie najbardziej na zachód wysunięte miejsce w Karpatach Wschodnich, gdzie spotkać można piętro subalpejskie. W Karpatach Zachodnich pierwsze tego typu
siedliska znajdują się na terenie Beskidu Sądeckiego (głównie pochodzenia antropogenicznego), dalej w Pieninach (skaliste ściany) i w Tatrach. Brak odpowiednich siedlisk na terenie
niskich pasm bieszczadzkich i w Beskidzie Niskim powoduje, że wiele gatunków wykazuje
przerwę w rozmieszczeniu na terenie Karpat pomiędzy Bieszczadami, a np. Tatrami czy Pieninami. Przerwa ta nosi nazwę dysjunkcji śródkarpackiej i jest bardzo interesującym zjawiskiem
biogeograficznym, związanym ze zmianami klimatycznymi po ostatnim zlodowaceniu. Taki
typ rozmieszczenia wykazuje ponad 70 taksonów (Jasiewicz 1965; Zemanek, Towpasz 1995).
Inne grupy roślin i grzybów
Intensywne badania botaniczne prowadzone w latach 90. XX w. i późniejszych pozwoliły
na zweryfikowanie oraz uzupełnienie wcześniejszych danych. Dzięki temu liczba gatunków
porostów (grzybów zlichenizowanych) notowanych w Bieszczadach Lichenes przekroczyła
600 (Kościelniak, Kiszka 2005; Kościelniak 2013, 2016), wątrobowców Hepaticopsida – ponad 100 (Klama 2016), zaś mchów i torfowców – ponad 300 (Stebel, Żarnowiec 2010; Żarnowiec 2010; Żarnowiec, Stebel 2014, 2016). Liczba gatunków grzybów
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wielkoowocnikowych szacowana jest na ponad 1300 (Gierczyk i in. 2009; Kujawa i in.
2016), a śluzowców na ok. 75 (Drozdowicz, Bochynek 2016). We wszystkich tych grupach
stwierdzono występowanie wielu niezwykle rzadkich taksonów, w tym endemicznych dla
Karpat lub Karpat Wschodnich, jednak przy obecnym poziomie wiedzy o rozmieszczeniu
w Polsce precyzyjne określenie ich znaczenia jest niemożliwe.
Ogólna charakterystyka roślinności
Piętra roślinności
Na omawianym terenie występuje piętro pogórza, regla dolnego i piętro połonin wraz typowymi dla nich zbiorowiskami roślinnymi (Ryc. 5). Piętro pogórza rozciąga się do ok. 500–
550 m n.p.m. Piętro regla dolnego zajmuje największą powierzchnię, sięgając od 500–550
do 1150–1250 m n.p.m. Znaczna część ekosystemów występujących w jego obrębie ma
charakter naturalny. Górna granica lasu przebiega na wysokości 1100–1250 m n.p.m. Powyżej rozciąga się piętro połonin (łąk subalpejskich), gdzie na wychodniach skalnych można
spotkać fragmenty roślinności alpejskiej. Ten osobliwy układ pięter roślinności w Bieszczadach, charakteryzujący się brakiem regla górnego (piętra borów świerkowych), od dawna
wzbudzał dyskusje na temat przyczyn tego zjawiska. Ścierały się poglądy o zniszczeniu
pasa lasów świerkowych wskutek zabiegów gospodarczych lub naturalności górnej granicy lasu utworzonej przez lasy bukowe. Szczegółowy opis tej polemiki podaje Kucharzyk
(2006; tam bogata literatura). Obecnie większość autorów (np. Zarzycki 1963; Malicki i in.
1967/1968) skłania się do uznania górnej granicy lasu tworzonej przez buka za zjawisko naturalne, uwarunkowane klimatycznie (wpływy wysuszających wiatrów znad Niziny
Pannońskiej; por. Michna, Paczos 1972), tym bardziej, że podobna sytuacja obserwowana
jest w kilku innych grupach górskich Karpat (np. Połonina Równa, Połonina Borżawa),
a także w Alpach (tzw. insubryjski typ piętrowości), Apeninach i na Bałkanach (Walter
1979). Mimo to poglądy, że w Bieszczadach piętro świerkowe, przynajmniej szczątkowe,
istniało w przeszłości powracają co jakiś czas, wspierane nowymi danymi (np. Szweykowski, Buczkowska 1996).

Ryc. 5. Piętra roślinno-klimatyczne w Bieszczadach Wysokich oraz ich współczesna szata roślinna: 1 – zarośla
połoninowe, 2 – połoninowe zbiorowiska zielne, 3 – buczyna krzywulcowa, 4a – lasy bukowe i jaworowe, 4b –
lasy bukowe z udziałem jodły, 5 – łąki i pastwiska, 6 – lasy łęgowe.
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Źródła historyczne potwierdzają istnienie połonin w Bieszczadach w okresie wcześniejszym, niż pojawiło się osadnictwo (Augustyn 1993). Piętro łąk alpejskich ukształtowane
zostało przez czynniki naturalne, jednak trwające przez kilka stuleci gospodarcze oddziaływanie człowieka (wypas, koszarowanie bydła i owiec, wycinanie zarośli jarzębinowych,
olszowych i krzywulców bukowych w celu poszerzenia pastwisk, wypalanie lasu w strefie
górnej granicy i zakładanie łąk kośnych) miało istotny wpływ na aktualny zasięg, skład
i strukturę zbiorowisk roślinnych tych najwyższych partii omawianego regionu. Uważa
się, że wskutek działalności człowieka górna granica lasu uległa obniżeniu o 100–200 m
(Zarzycki 1963). Po ustaniu działalności gospodarczej i objęciu najwyższych partii Bieszczadów ochroną, połoniny zmieniły nieco swój charakter – zanikły wysokogórskie zbiorowiska pastwiskowe, a rozprzestrzeniły się traworośla i borówczyska. Zaobserwowano też
regenerację roślinności krzewiastej (zarośli jarzębinowych i kosej olchy) powyżej górnej
granicy lasu (Winnicki 1999). Górna granica lasu, wbrew przewidywaniom, nie wykazuje
tendencji do gwałtownego podwyższania się. Badania Kucharzyka (2004) wykazały, że
tempo regeneracji lasu bukowego przy górnej granicy jest bardzo wolne, stąd też granica ta
jest stosunkowo stabilna i nie wykazuje nagłych zmian. Jednakże długoterminowe prognozy
mówią o znacznym ograniczeniu powierzchni właściwych połonin na rzecz wysokogórskich zbiorowisk zaroślowych, zwłaszcza na zboczach o ekspozycji północnej, a to może
sprzyjać lepszemu rozwojowi buczyn i stopniowemu, choć wolnemu, podwyższaniu się
górnej granicy lasu (Winnicki 1999).
Zbiorowiska leśne
Podstawy współczesnej wiedzy o zbiorowiskach leśnych Bieszczadów dostarczyły prace
Zarzyckiego (1963), Michalika (1993) oraz Michalika i Szarego (1998). Większość lasów
bieszczadzkich ma charakter naturalny – mimo długotrwałej gospodarki w przeszłości
zmiany nie były na tyle silne, by całkowicie zmienił się skład i struktura drzewostanów.
Niektóre fragmenty lasów, szczególnie położone w niedostępnych miejscach, określane są
nawet jako lasy o charakterze pierwotnym.
Najbardziej rozpowszechnionym na omawianym terenie zespołem leśnym jest buczyna
karpacka Dentario glandulosae-Fagetum. Typowymi dla niej gatunkami są żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa (subendemit karpacki) oraz żywokost sercowaty Symphytum
cordatum i sałatnica leśna Aposeris foetida. W zależności od lokalnych warunków siedliskowych buczyna karpacka zróżnicowana jest na kilka podzespołów. Najczęściej spotykany
jest podzespół typowy Dentario glandulosae-Fagetum typicum. Siedliska zdecydowanie
wilgotne zajmują podzespoły: D. g.-F. allietosum (z czosnkiem niedźwiedzim Allium ursinum) i D. g.-F. lunarietosum (z miesiącznicą trwałą Lunaria rediviva). Podzespół D. g.-F.
festucetosum drymejae (z kostrzewą górską Festuca drymeja), czyli buczyna trawiasto-
turzycowa, zajmuje stanowiska suche, na stromych, kamienistych zboczach. Buczyna
karpacka tworzy w Bieszczadach górną granicę lasu, co jest ewenementem w tej części
Karpat. Przy górnej granicy lasu występuje podzespół ziołoroślowy D. g.-F. athyrietosum
distentifoliae, z dużym udziałem w runie gatunków subalpejskich (np. miłosna górska
Adenostyles alliariae, modrzyk górski Cicerbita alpina). Drzewostan ma pokrój skarlały,
drzewa są pokrzywione, stąd ta postać lasu bukowego nosi nazwę buczyny krzywulcowej
(Ryc. 6A–D).
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A

B
Ryc. 6A, B. Lasy bukowe Bieszczadów: A – żyzna buczyna typowa Dentario glandulosae-Fagetum typicum,
B – buczyna z czosnkiem niedźwiedzim Allium ursinum – Dentario glandulosae-Fagetum allietosum.
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C

D
Ryc. 6C, D. Lasy bukowe Bieszczadów: C – kwaśna buczyna Luzulo nemorosae-Fagetum, D – krzywulcowa
forma buczyny u górnej granicy lasu.
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Drugim pospolitym typem lasów bukowych jest kwaśna buczyna Luzulo nemorosae-
Fagetum. Jest to zbiorowisko znacznie uboższe, zajmuje stanowiska na stromych stokach,
grzbietach, w miejscach gdzie zachodzą procesy przemywania i zakwaszania gleb. Kwaśna buczyna wykazuje wewnętrzne zróżnicowanie na kilka podzespołów, z których najbardziej rozpowszechnione są: podzespół typowy L. n.-F. typicum (z kosmatką gajową
Luzula nemorosa) oraz podzespół trzcinnikowy L. n.-F. calamagrostietosum (z trzcinnikiem
leśnym Calamagrostis arundinacea).
Niewielkie powierzchnie zajmuje zespół dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego
Abieti-Piceetum montanum. Spotykany jest raczej w niższych położeniach i niewykluczone,
że częściowo został ukształtowany przez człowieka.
Na pochyłych, kamienistych i eksponowanych ku północy zboczach pojawiają się niewielkie płaty jaworzyny górskiej Lunario-Aceretum. Na rumowiskach skalnych zasobnych
w węglan wapnia spotkać można jaworzynę górską Phyllitido-Aceretum (z języcznikiem
zwyczajnym Phyllitis scolopendrium) (Ryc. 7A). Przy górnej granicy, na nasłonecznionych
obrywach i ściankach skalnych, występuje jaworzyna karpacka Sorbo-Aceretum carpaticum z panującą w drzewostanie wysokogórską odmianą jarzębiny Sorbus aucuparia var.
glabrata.
Zbiorowiskiem dość rozpowszechnionym w wysokich partiach Bieszczadów, lecz
rzadkim w skali Karpat, jest wschodniokarpacka jaworzyna ziołoroślowa Aceri-Fagetum.
Charakteryzuje się krzywulcowym drzewostanem oraz runem, w którym duży udział mają
subalpejskie gatunki ziołoroślowe (np. szczaw górski Rumex alpestris, wietlica alpejska
Athyrium distentifolium).
Niewielkie powierzchnie na terenach zabagnionych, u podnóży zboczy lub wzdłuż
wolno płynących wód, zajmuje zespół olszyny bagiennej Caltho-Alnetum. Natomiast nad
potokami i rzekami, na terasach zalewowych pospolicie wykształca się bardzo bogate zbiorowisko olszynki karpackiej Alnetum incanae (Ryc. 7B).
W niższych partiach Bieszczadów Wysokich oraz w Bieszczadach Niskich spotkać można
dobrze wykształcone płaty lasu grądowego, reprezentowanego przez zespół grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum, występującego w kilku odmianach uzależnionych siedliskowo (Ryc. 7). Najczęściej spotykany jest podzespół typowy Tilio-Carpinetum typicum.
Są to bogate, wielogatunkowe lasy liściaste ze zróżnicowanym runem o charakterze mezofilnym. W dolinach rzek, na siedliskach wilgotnych, spotyka się podzespół grądu niskiego
T.-C. stachyetosum, zaś na stromych zboczach o wystawie południowej – ciepłolubną
odmianę T.-C. melittetosum. Wzdłuż rzek występują fragmenty lasów łęgowych (olszynki
karpackiej, olszyny bagiennej) lub zarośli wiklinowych Salicetum triandro-viminalis.
Zbiorowiska leśne wyróżniające Bieszczady na tle innych pasm Karpat Polskich (Michalik, 1993; Zemanek, 2005), to:
Alnetum incanae – olszynka karpacka w odmianie wschodniokarpackiej, charakteryzująca się występowaniem kilku gatunków wschodnich,
Caltho-Alnetum – bagienna olszyna górska w odmianie wschodniokarpackiej,
Tilio-Carpinetum – grąd subkontynentalny z udziałem kilku gatunków wschodnich,
Denatario glandulosae-Fagetum athyrietosum distentifoliae – podzespół ziołoroślowy
buczyny karpackiej,
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A

B
Ryc. 7A, B. Inne zbiorowiska leśne Bieszczadów: A – jaworzyna górska Phyllitido-Aceretum, B – olszynka
karpacka Alnetum incanae.
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C

D
Ryc. 7C, D. Inne zbiorowiska leśne Bieszczadów: C – grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum z kwitnącą śnieżycą wiosenną Leucoium vernum subsp. carpaticum, D – bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum.
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Dentario glandulosae-Fagetum festucetosum drymejae – podzespół trawiasto-turzycowy buczyny karpackiej,
Aceri-Fagetum – jaworzyna ziołoroślowa w odmianie wschodniokarpackiej z dużym
udziałem gatunków wschodnich.
Zbiorowiska roślinne połonin
Z Bieszczadów podano ok. 40 zbiorowisk połoninowych (Ryc. 8), których rozmieszczenie
zależy od czynników naturalnych, historycznych i antropogenicznych. Można je połączyć
w trzy grupy:
zbiorowiska zaroślowe,
zbiorowiska traworoślowe, ziołoroślowe i krzewinkowe,
zbiorowiska alpejskie: murawy, bażyniska, borówczyska, torfowiska i zbiorowiska
szczelin i półek skalnych.
Połoniny opanowane są obecnie przez traworośla. Największe powierzchnie zajmuje
zespół z trzcinnikiem leśnym Calamagrostietum arundinaceae, występujący na zboczach
o większym nachyleniu. Na zboczach o niewielkim nachyleniu i na wypłaszczeniach rozległe łany tworzą traworośla wiechlinowo-śmiałkowe Poo-Deschampsietum. Wśród tego typu
zbiorowisk występują borówczyska z goryczką trojeściową Vaccinietum myrtilli gentianetosum, a wokół rumowisk skalnych borówczyska z różą alpejską Vaccinietum myrtilli rosetosum
pendulinae. Na glebach wilgotniejszych i żyźniejszych wykształca się wschodniokarpacki
zespół ziołoroślowy z pełnikiem alpejskim Astrantio-Knautietum. Zespół wschodniokarpackiej psiary Hypocheridi uniflorae-Nardetum stricte, niegdyś bardzo rozpowszechniony,
zmniejszył zajmowaną powierzchnię do niewielkich, rozproszonych fragmentów. W niższej
strefie połonin często pojawiają się płaty z panującym szczawiem alpejskim zaliczane do
zespołu Galeopsidi speciosae-Rumicetum alpini.
Na zboczach eksponowanych ku północy występują zarośla jarzębinowe z wietlicą
alpejską Athyrio distentifoliae-Sorbetum, a na zacienionych rumowiskach u podnóży skalnych grzebieni – rzadki zespół zarośli jarzębinowych z borówką Vaccinio myrtilli-Sorbetum. Na zboczach południowych odtwarzają się zarośla jarzębinowe z trzcinnikiem leśnym
Calamagrostis arundinacea-Sorbus aucuparia. Strome zbocze Tarnicy zajmuje płat zespołu
zarośli wierzbowo-olszowych Salici silesiaceae-Alnetum viridis. Przy potoczkach i źródełkach oraz w miejscach wysięków wód śródpokrywowych, wykształcają się płaty zespołu
zarośli olszy zielonej Pulmonario-Alnetum viridis.
Zbiorowiska alpejskie zajmują niewielkie powierzchnie w najwyżej położonych, przyszczytowych częściach połonin i w nich głównie zlokalizowane są stanowiska rzadkich
gatunków wysokogórskich, w tym wielu wschodniokarpackich. Spośród tej grupy zbiorowisk, zlokalizowanych na płytkich inicjalnych glebach (litosolach), można wymienić naturalne zbiorowiska szczelin i półek skalnych, murawy Potentillo aureae-Festucetum airoides
z kostrzewą niską i pięciornikiem złotym, borówczyska bażynowe Empetro-Vaccinietum
i połoninowe Vaccinietum myrtilli festucetosum z kostrzewą niską, a także alpejskie torfowiska Empetro-Sphagnetum z bażyną obupłciową (Ryc. 9).
Wśród zbiorowisk połoninowych charakter wschodni mają:
Potentillo aureae-Festucetum airoides – lokalny zespół wysokogórski z panującą
kostrzewą niską Festuca airoides; podobne zespoły spotkać można w innych masywach
o charakterze wysokogórskim,
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A

B
Ryc. 8A, B. Zbiorowiska połoninowe: A – traworośla Tanaceto-Calamagrostietum arundinaceae, B – ziołorośla
Trollio altissimae-Knautietum dipsacifoliae.
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C

D
Ryc. 8C, D. Zbiorowiska połoninowe: C – zarośla olszy zielonej Pulmonario filarszkyanae-Alnetum viridis,
D – ziołorośla z chabrem miękkowłosym Centaurea mollis.
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A

B
Ryc. 9A, B. Zbiorowiska wysokogórskie: A – dzwonek wąskolistny Campanula polymorpha w szczelinach
skalnych, B – murawa z kostrzewą niską Potentillo aureae-Festucetum airoides.
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C

D
Ryc. 9C, D. Zbiorowiska wysokogórskie: C – borówczysko Vaccinietum myrtilli, D – torfowisko połoninowe
Empetrum hermaphroditum-Sphagnum nemoreum.
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Hypocheridi uniflorae-Nardetum stricte – zespół wschodniokarpackiej psiary opisany
przez Pałczyńskiego (1962) jako Nardetum carpaticum orientale,
Athyrio distentifoliae-Sorbetum alnetosum viridis – wschodniokarpacki podzespół zbiorowiska opisanego z Babiej Góry (Celiński, Wojterski 1978),
Pulmonario filarszkyanae-Alnetum viride – zespół opisany z Karpat Wschodnich (Góry
Czywczyńskie) (Pawłowski, Walas 1949); w Bieszczadach występuje jego zubożała forma
(Ryc. 8C),
Trollio altissimi-Knautietum dipsacifoliae – kwieciste ziołorośla połoninowe (Ryc. 8B),
podawane już przez A. Jasiewicza (1965) jako Trollio-Centaureetum, ale bez dokładnego
opisu i tabel; aktualną nazwę nadał T. Winnicki (1999),
Diantho compacti-Hypericetum maculati – wschodniokarpackie ziołorośla
goździkowo-dziurawcowe,
Galeopsidi speciosae-Rumicetum alpini – subalpejski zespół szczawiu alpejskiego opisany z Gór Czywczyńskich jako Rumicetum alpini pocuticum (Pawłowski, Walas 1949),
Tanaceti-Calamagrostietum arundinaceae – najbardziej rozpowszechniony zespół traworośli bieszczadzkich, z dużym udziałem gatunków wschodnich (Ryc. 8A),
Poo chaixii-Deschampsietum caespitosae – traworośla wiechlinowo-śmiałkowe, opisane z Gór Czywczyńskich (Pawłowski, Walas 1949),
Dryopteridi dilatatae-Sorbetum aucupariae – zespół zarośli jarzębinowych podawany
dotychczas tylko z Bieszczadów (rozmieszczenie wymaga badań),
Empetro hermaphroditi-Vaccinietum myrtilli – połoninowe borówczysko bażynowe,
lokalny zespół zastępczy dla podobnych zbiorowisk w Karpatach Zachodnich.
Zbiorowiska nieleśne „krainy dolin”
W najniższych położeniach, wokół istniejących siedzib ludzkich lub tam, gdzie działalność
człowieka odcisnęła swe najsilniejsze piętno, spotkać można szczególny typ krajobrazu
półnaturalnego (Ryc. 10). Ślady działalności ludzkiej przejawiają się w postaci resztek zdziczałych sadów, drzew wyznaczających miejsca po domach czy szlakach komunikacyjnych,
ale również zbiorowisk roślinnych, które powstały dzięki człowiekowi – różnego typu łąk,
pastwisk i ziołorośli. Na omawianym terenie stwierdzono występowanie ponad 80 różnorodnych zespołów i zbiorowisk nieleśnych.
Zbiorowiska siedlisk podmokłych występują lokalnie, w miejscach o wysokim poziomie
wód lub wzdłuż cieków – są to m.in. zbiorowiska szuwarów turzycowo-trzcinowych Phragmitetalia. Dość powszechnie występują młaki niskoturzycowe, zwłaszcza młaka kozłkowo-turzycowa Valeriano-Caricetum flavae.
Rzadkim typem roślinności są torfowiska wysokie. Pojawiają się na małych powierzchniach w dolinie Górnego Sanu (torfowiska „Tarnawa”, „Litmirz”, „Łokieć”, „Dźwiniacz”,
„Sokoliki”) oraz Wołosatego (torfowisko „Wołosate”) i są szczególnie chronione jako
obiekty o wysokiej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Torfowiska wysokie, zbudowane przez mchy torfowce Sphagnum, tworzą bardzo ubogie siedliska zasilane głównie
przez wody opadowe. Spotkać tam można kilka bardzo rzadkich w tej części Karpat roślin,
jak np. bagno zwyczajne Ledum palustre, modrzewnicę zwyczajną Andromeda polifolia,
wełniankę pochwowatą Eriophorum vaginatum, żurawinę błotną Oxycoccus quadripetalus
i rosiczkę okrągłolistną Drosera rotundifolia.
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Ryc. 10. Krajobraz „krainy dolin”.

Wilgotne łąki i pastwiska oraz ziołorośla, zaliczane do rzędu Molinietalia, są częste
w niższych partiach terenu. Do najpiękniejszych i najbujniejszych zbiorowisk należą łąki
ziołoroślowe Filipendulo-Geranietum i ostrożeniowe Cirsietum rivularis. Największą
powierzchnię zajmują natomiast mezofilne łąki i pastwiska (rząd Arrhenatheretalia). Są to
typowe, wielogatunkowe łąki kośne na siedliskach świeżych, użytkowane w sposób ekstensywny, czyli przeważnie koszone jeden raz w roku. W wyższych położeniach częste są łąki
mietlicowe Campanulo serratae-Agrostietum, zaś nieco niżej – rajgrasowe Arrhenatheretum elatioris. Spotkać można również zbiorowiska z panującą kupkówką pospolitą Dactylis
glomerata lub kłosówką miękką Holcus mollis, użytkowane podobnie jak łąki mietlicowe.
Nierzadkie są też fragmenty pastwisk życicowo-grzebienicowych Lolio-Cynosuretum, które
w warunkach intensywnego użytkowania terenu musiały zajmować większe powierzchnie,
a obecnie rozwijają się tylko tam, gdzie jeszcze prowadzony jest wypas. Często na siedliskach mezofilnych łąk spotkać można monokultury traw, powstałe wskutek podsiewania np.
kostrzewą łąkową Festuca pratensis.
Fragmenty psiar, czyli ubogich łąk bliźniczkowych Nardetum strictae z panującą bliźniczką psią trawką Nardus stricta, nie są obecnie użytkowane i zaznaczają się na nich
silnie zjawiska sukcesyjne – pojawiają się krzewy, głównie jałowce oraz wierzby. Jedynym
wyróżniającym się zbiorowiskiem łąkowym o charakterze wschodnim jest łąka mietlicowa
Campanulo serratae-Agrostietum capillaris – bieszczadzki odpowiednik zespołu Gladiolo-
Agrostietum z Karpat Zachodnich.
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Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej
Jakkolwiek obecnie omawiany region jest słabo zaludniony, to w okresie przedwojennym
był to obszar intensywnie użytkowany. Przemiany historyczne spowodowały zaprzestanie
gospodarki na pewien czas, a potem jej odnowienie, choć już z mniejszym natężeniem
i w innej formie. Uległa ograniczeniu, a następnie zanikła gospodarka pasterska, uprawa roli
również istnieje w bardzo ograniczonym zakresie. Ostatnio pojawiają się nowe formy użytkowania, np. wypas danieli, tereny przeznaczone dla uprawiania różnych dziedzin sportu
i rekreacji (narciarstwo, jeździectwo) czy stawy rybne. Duże obszary są koszone w związku
z dopłatami unijnymi. Jak trwała jest to tendencja i jakie będą skutki dla przyrody, okaże
się po pewnym czasie.
Synantropizacji szaty roślinnej poświęcono kilka prac (Jędrzejko, Stebel, 1998; Zemanek 2000) lub rozdziałów w pracach ogólniejszych (np. Zemanek, Winnicki 1999). Na
ich podstawie można stwierdzić, że obecnie udział gatunków synantropijnych we florze
wynosi 10–15%, co jest wartością przeciętną dla Karpat, natomiast ich rola w zbiorowiskach jest generalnie niewielka. Rośliny synantropijne koncentrują się wokół siedzib ludzkich, szlaków komunikacyjnych i terenów uprawianych. W związku z intensyfikacją ruchu
turystycznego i ogólnym rozwojem regionu notuje się też pewne zmiany w składzie flory
synantropijnej – zanikają chwasty upraw, zaś rozprzestrzeniają się gatunki ruderalne lub
związane z człowiekiem, np. niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera czy szczaw
omszony Rumex confertus.
Typowe zbiorowiska synantropijne można podzielić na dwie grupy – segetalne (polne)
i ruderalne. Te pierwsze zaliczyć można do rzędu Secali-Violetalia. Do niedawna były one
dość rozpowszechnione, obecnie zaś są coraz rzadsze ze względu na ograniczanie upraw
i stosowanie nowych technik uprawy, eliminujących występowanie chwastów. Wokół siedzib ludzkich oraz wzdłuż szlaków komunikacyjnych powstają natomiast zbiorowiska
roślin ruderalnych z rzędu Onopordetalia. Najczęściej są to nitrofilne chwasty, np. jednogatunkowe łany pokrzywy Urtica dioica czy szczawiu alpejskiego Rumex alpinus w miejscach silnie nawożonych (wokół koszarów czy stajni). Takie zbiorowiska, utworzone przez
rośliny ekspansywne i silne konkurencyjnie, mogą przetrwać w krajobrazie przez wiele
lat. Przykładowo w czasie kwitnienia rzucają się w oczy łany rudbekii nagiej Rudbeckia
laciniata – północno amerykańskiej rośliny ozdobnej, uprawianej niegdyś w ogródkach,
a obecnie rozrastającej się i zajmującej znaczne powierzchnie na miejscu dawnych wsi.
Na omawianym terenie spotkać można również fragmenty lasów silnie zmienionych
przez gospodarkę ludzką czy wręcz lasów sztucznych, np. monokultury sosnowe lub
modrzewiowe. Takie zbiorowiska, o zaburzonej strukturze i składzie gatunkowym, powinny
być w przyszłości stopniowo przebudowywane w kierunku lasów naturalnych. Pamiątką po
innym sposobie użytkowania gruntów są rozległe porolne lasy olszy szarej, które zarosły
porzucone pola, łąki i pastwiska. Są to zbiorowiska pionierskie, więc nawet jeśli nie są
w sposób intensywny przebudowywane, to ulegają stopniowej przemianie ku zbiorowiskom
typowym dla regionu – grądom lub buczynom.
Intensyfikacja turystyki, powstawanie nowych osad, wprowadzenie nowych sposobów
użytkowania i gospodarowania zwiększy niestety presję antropogeniczną na zbiorowiska
naturalne – można się więc spodziewać pewnych przemian, ale ich kierunek jest w chwili
obecnej trudny do określenia.
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Trasa wycieczki
Kraków – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (1) – Rezerwat „Góra Sobień”
(2) – Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny i Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych (3) – Bieszczadzki Park Narodowy (4) – Rezerwat
„Turnica” (5) – Góra Filipa koło Makowej (6) – Kalwaria Pacławska (7) – Kraków
1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (Ryc. 11)
Skansen w Sanoku to jeden z największych i najbogatszych obiektów tego typu w Polsce.
Prezentuje pamiątki po różnych grupach etnicznych zamieszkujących płd.-wsch. krańce
naszego kraju. Położony u podnóża pasma Orlego Kamienia w Górach Słonnych obejmuje
swoim terenem fragmenty bogatego w gatunki grądu – niektóre obiekty znajdują się w lesie.
Część skansenu zaaranżowana jest w postaci małego miasteczka małopolskiego z przełomu
XIX i XX wieku.

A

B

Ryc. 11A, B. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. A – chałupa pogórzańska, B – cerkiew greckokatolicka.

2. Rezerwat „Góra Sobień” (Ryc. 12, 13)
Rezerwat leży u podnóża Gór Słonnych, nad Sanem i zajmuje powierzchnię 5,4 ha. Obejmuje wzgórze zwieńczone ruinami zamku rodziny Kmitów (XV w.). Głównym zbiorowiskiem leśnym jest grąd, występujący w różnych odmianach, w zależności od ekspozycji.
Fragmenty łęgu u stóp wzgórza zostały zniszczone wskutek działalności bobrów.
3. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny i Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego
w Ustrzykach Dolnych
Ośrodek jest „bramą” do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Tutaj mieści się Muzeum
oraz główne centrum edukacji przyrodniczej (oprócz tego Park posiada stacje edukacyjne
w Lutowiskach, Wołosatem i Zatwarnicy) oraz zaplecze naukowe i dokumentacyjne.
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Ryc. 12. Rezerwat „Góra Sobień”. Las grądowy na zboczu.

Ryc. 13. Rezerwat „Góra Sobień”. Widok na dolinę Sanu i Pogórze Leskie ze szczytu Góry Sobień.
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Ryc. 14. Krzemień na wiosnę – widoczne nie przysłonięte roślinnością osypiska skalne na płd.-zach. zboczu.

Ryc. 15. Tarnica i Szeroki Wierch – widoczna sztucznie ukształtowana górna granica lasu.
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Ryc. 16. Widok z Kińczyka Bukowskiego na najwyższe szczyty Bieszczadów – od lewej: Rawka, Tarnica, Szeroki Wierch, Rozsypaniec i Halicz.

Ryc. 17. Krajobraz Pogórza Przemyskiego.
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A

B

C

D

Ryc. 18. Murawa kserotermiczna na Górze Filipa k. Makowej (Pogórze Przemyskie). A – oman wierzbolistny
Inula salicina, B – goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, C – murawa z pszeńcem różowym Melampyrum
arvense i cieciorką pstrą Coronilla varia, D – poziomka twardawa Fragaria viridis.

4. Bieszczadzki Park Narodowy (Ryc. 14–16)
Trasa na terenie Parku będzie prowadzić z Wołosatego (750 m n.p.m.) na Tarnicę (1346 m
n.p.m.), a następnie przez Krzemień (1335 m n.p.m.) i Bukowe Berdo (1313 m n.p.m.)
do Mucznego. Będzie można zobaczyć różne typy lasów, połoniny, a także zbiorowiska
antropogeniczne – łąki, polany śródleśne oraz uszkodzenia spowodowane przez turystykę
– obrazujące wpływ człowieka na przyrodę parku narodowego.
5. Rezerwat „Turnica” (Bieszczady Niskie)
Rezerwat znajduje się w Nadleśnictwie Bircza (Lasy Birczańskie) i obejmuje fragment
puszczy bukowo-jodłowej, zbiorowiska o charakterze buczyny karpackiej w formie podgórskiej. Powierzchnia rezerwatu liczy 151,8 ha.
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6. Murawa kserotermiczna na Górze Filipa k. Makowej (Pogórze Przemyskie) (Ryc. 17 i 18)
Na Pogórzu Przemyskim, zwłaszcza w dolinie Wiaru, występuje wiele płatów roślinności
kserotermicznej. Bogate i interesujące stanowisko znajduje się na Górze Filipa (339 m
n.p.m.) w miejscowości Makowa. Murawa ma charakter zbiorowiska Origano-Brachypodietum z elementami zaroślowymi. Występują m.in. Brachypodium pinnatum, Centaurea
scabiosa, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Gallium boreale, Inula hirta, Inula salicina, Melampyrum arvense, Origanum vulgare, Peucedanum oreoselinum, Phleum boehmerii, Prunella grandiflora, Scabiosa ochroleuca, Seseli annuum, Trifolium montanum.
Proponuje się objąć wzgórze ochroną rezerwatową.
7. Kalwaria Pacławska – Sanktuarium Maryjne i rezerwat przyrody (Ryc. 19)
Jedno z najbardziej znanych sanktuariów Maryjnych zostało założone w r.1665 przez
rodzinę Fredrów, natomiast obecny kościół pochodzi z lat 1770–1775. Prowadzone przez
zakon Franciszkanów jest ważnym centrum pielgrzymkowym dla płd.-wsch. Polski. Klasztor i kościół usytuowane są na wzniesieniu, którego zbocza porasta las grądowy oraz podgórska forma buczyny karpackiej. W rezerwacie znajduje się kilka pomnikowych dębów,
a także elementy kulturowe w postaci kapliczek kalwaryjskich. Powierzchnia rezerwatu
liczy 173 ha.

Ryc. 19. Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Pacławskiej.
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