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O lasach wschodniej Bułgarii "). 

Sur les foréts de la Bulłgarie Orientale. 

W roku 1980 odbyłem paromiesięczną podróż po Bułgarji. 

Obserwacje, mogące interesować leśników, poczynione podczas tej 

podróży, wydrukowałem w „Sylwanie* (19381, Nr. 1. str. 1—19). 

W roku 1931, również dzięki zapomodze, przyznanej mi przez Za- 

rząd Funduszu Kultury Narodowej, mogłem przez 1*|, miesiąca (lipiec- 

sierpień) badać szatę roślinną Bułgarji, przyczem poświęciłem uwagę 

wschodniej części tego kraju od północnej jego granicy ku połud- 

'niowi po linję Cirpan, Stara Zagora (Eski Zaghra), Nowa Zagora 

(Jeni Zaghra), Jamboł, Aitos, Burgas. W kierunku wschodnim bada- 

nia moje sięgały Morza Czarnego, a zachodnim po linję Ruse, Gror- 

naja Orechowica, Szipka, Cirpan. 

W cytowanym powyżej moim opisie pierwszej wycieczki 

przytoczone są ogólne dane, oraz załączona jest mapka Bułgarji, 

mogąca ułatwić czytelnikowi orjentowanie się w miejscowościach, 

które będę w niniejszym artykule opisywał. 

Jak zaznaczyłem w opisie pierwszej podróży, Bułgarja wcale 

już nie posiada lasów dziewiczych ?). Nawet w zachodniej Bułgarji, 

gdzie widzimy duże góry, występują wprawdzie nieraz nawet piękne 
  

1) Praca wydrukowana z zasiłku Polskiej Akademji Umiejętności z fun- 

duszu Wł. ]. Fedorowicza. 

2) Już po napisaniu artykułu niniejszego, otrzymałem od profesora bota- 

niki uniwersytetu w Sofji p. №. Stoyanova list, w którym on komunikuje, 

ze w roku 1981 udało mu się odnaleźć w południowej części Rilskich gór partję 

lasów szpilkowych, nie zniszczonych ani przez człowieka, ani przez ogień. Las 

ten jest zupełnie dziki, z masą powalonych pni, które są w rozmaitych stadjach 

gnicia. Drzewa są różnego wieku (od 1 do 800 lat) i rozmaitej wielkości. W la- 

sach tych, jak pisze prof. Stoyanov, można jeszcze spotkać się z niedźwiedziem. 

Z tego widać, że las ten jest szczątkiem pralasów, jakie jeszcze możemy widzieć 

w Bośni, być może nawet szczątkiem lepiej zachowanym niż w ostatniej, bo 

lasy Bośni, nawet nigdy nierąbane, nie są pozbawione wyraźnych śladów wy- 

pasania przez bydło, jak o tem pisałem w mej pracy „Lasy Bośni, drukowa- 

nej w „Sylwanie* z r. 1929. 
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lasy górskie (bukowe, świerkowe i jodłowe), drzewostany ich są 

względnie młode, vo rozwoju drzew w każdym razie niezakoń- 

czonym, wobec czego nie nadające się do biometrycznego ba- 

dania, w czem znacznie ustępują lasom Bośni. Ponieważ odpowied- 

nich wzorów tem bardziej niema we wschodniej Bułgarji, gdzie 

niema tak wysokich gór, jak na zachodzie, i gdzie niema już drzew 

szpilkowych, więc zwróciłem główną uwagę na te zniekształcenia 

lasów, jakie tam występują, zawdzięczając swe pochodzenie dzia- 

łalności ludzkiej. Dla leśników, jak również 1 dla nauki, posiadają 

wartość nie tylko wzory pierwotne. Zniekształcone wzory, o ile one 

są pogłębieniem tylko tych czynników, które występowały 1 wystę- 

pują nawet w pralasach, mogą nas również czegoś nauczyć. Główną 

przyczyną nadzwyczajnego wyniszczenia normalnych lasów w Bulł- 

garji jest nadmierna ilość bydła w stosunku do prymitywnej formy 

korzystania z pastwisk. Nie ulega najmniejszej kwestji, że przy 

więcej racjonalnym sposobie wykorzystywania terenów dla hodowli 

bydła, mogłoby ostatniego w tym kraju być nierównie więcej, niż 

to widzimy obecnie. 
Szkody, wyrządzane lasom przez bydło, tem są większe, im 

gleba i powietrze jest suchsze. Wobec tego na półwyspie Bałkańskim 

największe zniszczenia lasów widzimy w obszarze kresowym, nad 

Adrjatykiem (suchość substratu) i we wschodnich jego krajach 

(mniejsze opady atmosferyczne), co jest funkcją mniejszego wznie- 

sienia nad poziomem morza. W związku z tem 1 sam typ zniekształ- 

conego lasu Bułgarji jest inny, niż w nierównie bogatszej w opady 

atmosferyczne Bośni. Gdy w ostatniej końcowemi ogniwami znisz- 

czenia lasu są zarośla leszczynowe, łany litego Płeridium aqut- 

linum (paproć orla), lub łąki (o tem w pracy autora: „Lasy Bo- 

śmi* — „Sylwan*, r. 1929), to w Bułgarji wschodniej kserofitowe 

śbljaki, frygany (o nich niżej) lub formacje stepowe. Jed- 

nak z tego wcale nie należy sądzić, że ostatnie typy szaty roślinnej 

są całkowicie takiemiże sztucznmi wytworami, jak zarośla leszczy- 

nowe lub paproci orlej w Bośni, które normalnie, przed wytworze- 

niern ich przez człowieka, nie istniały. Elementy śibljaków, frygan 

| stepów niewątpliwie musiały istnieć we wschodniej Bułgarji 

(zwłaszcza w Tracji) i wtedy, kiedy człowieka może wcale nie było, 

lub gdy on występował tam w niedostatecznej ilości i nie posiadał 

jeszueze tych potrzeb, jakie go dziś skłaniają do niszczenia lasów. 

W Tracji i przylegających do niej miejscowościach widzimy dziś 

dość znaczną ilość kurhanów przedwiecznych, trackich (między 

niezaj kurhan Władysława Warneńczyka pod Warną). Wiemy zaś, 

e kurhany sypano w miejscowościach stepowych, otwartych. Nie
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zawsze i nie wyłącznie były to mogiły. Służyły one również jako 

punkty obserwacyjne. Te, niegdyś tylko na niewielkich obszarach 

występujące, typy zostały przez człowieka (wypasanie bydła) wy- 

tworzone i tam, gdzie ich przedtem wcale nie było. W taki sposób 

mielibyśmy do czynienia tylko ze spotęgowaniem i rozszerzaniem 

zjawiska w stopniu nadzwyczajnym. Przytem, jak to wogóle bywa 

przy nadmiernem wypasaniu z szatą roślinną, przekształcanie się 

typów odbywało się w stronę odwrotną rozwojowi, występowała 

degradacja szaty roślinnej. 
Te szczątki lasów, które i dziś jeszcze występują na równinie 

wschodnio-bułgarskiej, wykazują, że zasadniczym typem leśnym były 

tam dąbrowy, które się składały z tych lub innych gatunków dę- 

bów, w zależności od wzniesienia terenu nad poziomem morza 1 sub- 

stratu. Najniżej występują dąbrowy z dębu, należącego do typu 

(Quercus pedunculata, lecz wyróżniającego się wybitnie omsze- 

niem dolnej powierzchni liści ete., a często i bardzo 

długiemi szypułkami (do 18cm). Dąb ten, występujący na 

1ówninach międzygórskich przeważnie w centralnej i wschodniej 

Bułgarji, nie zważając na pewne drobne wahania cech na poszcze- 

gólnych okazach, niewątpliwie przedstawia jedną rasę. Do niej 

należą liczne okazy, które posiadam w swym zielniku 1), pochodzące 

z lasów doliny rzeki Tundży, zebrane koło Tutowo (4. VIII.) 1 Pa- 

niczerowo (17. VIII.) w części przebiegającej Kazanłykską doliną 

(słynna dolina róż), pomiędzy pasmami Średniej Góry i Karadża 

Daghu, oraz z okolic Jamboła (19. VIII.), gdzie Tundża, wydobyw- 

szy się z gór, przecina obszerną równinę pomiędzy Bałkanem a Ro- 

dopami w południowym kierunku i wreszcie w granicach dzisiejszej 

Turcji łączy się z Maricą. Prócz tego posiadam dęba tego z lasów 

równiny (wyrasta często także w postaci pojedynczych drzew lub 

niewielkich grup śród pól uprawnych) w rejonie Starej Zagory: 

Kalitinovo, Gorno-Batjowo, a także koło Nowej Zagory koło stacji 

kol. Car Asparuch. 

Jaka powinna być właściwa nazwa bułgarskiego dębu z rów- 

niny na podstawie literatury, jaką posiadam, nie można ustalić. 

Przedewszystkiem wedle flory Bułgarji Stoyanova 1 Stefanova 

(„Flora na Bułgaria" 1, str. 820) miałby to być Quercus peduncu- 

lata var. Haas Kotschy. Jednak, wedle flory Hayeka („FI. 

peninsulae Balcanicae* — I, p. 76), jak również i wedle Ascher- 

soma i Graebner'a („Synop. der Mitteleurop. Flora*, IV, p. 494), 

Q. Haas posiada tegoroczne pędy białawo omszone 1 ogonki liściowe 
  

') Rośliny, zebrane przeze mnie w Bułgarji, zostały wcielone do zielnika 

Zakładu Botaniki Systematycznej Uniw. Poznańskiego. 
*
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krótkie (do 5 mm długości), co nie zgadza się z okazami, zebranemi 
we wspomnianych miejscowościach. Nierównie lepiej zgadzają się 
one z opisami Q. pedunculiflora K. Koch. (Hayek, p. 77, Asch. 
und Graeb., p. 495) = Q. Haas var. atrichoclados Borb. et Bornm.. 
chociaż posiadają zwykle ogonki dłuższe. Jeszcze, być może, lepiej 

    
  

  
    

  
  M Moszynska del. | | 

Ryc. 1. Quercus pedunculiflora K. Koch. z Kalitinovo pod St. Zagorą. 
(Wielkość naturalna). 

zgadzają się one z pewną odmianą ostatniego dębu, mianowicie 
(0. rhodopea Velen, (ogonki liściowe do 1,5 cm), lecz jest to rasa 
górska, a opisywany tu dąb wyraźnie w góry wcale nie zachodzi. 
Oprócz tego Q. rhodopea posiada po 3—5 żołędzi na szypułce, czego * 
u równinowego dębu nie bywa (tylko do 38). Zresztą Stoyanov
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przypuszcza, że @. rhodopea jest zapewne mieszańcem pomiędzy 

Q. pedunculata i Q. pubescens. Pozostawiając kwestję nazwy nie- 

rozwiązaną, podajemy tu krótki opis równinowego dębu bułgarskiego. 

Jak już zaznaczyliśmy, jest to dąb bezwarunkowo z cyklu 

Q. pedunculata (zaliczenie przez Asch. i Graeb, wszystkich wy- 

żej wymienionych ras do cyklu Q. lamuginosa Liam., na podstawie 

liści omszonych, uważamy stanowczo za błędne; morfologicznie 

i ekologicznie są to rasy znacznie się różniące). Od zwykłego dębu 

dąb bułgarski różni się liśćmi, które z dołu są modrawe, gęsto om- 

szone włoskami gwiazdkowatemi (i prostemi), a zwierzchu ciemno- 

zielone, nagie (jak u zwykłego dębu), lub pokryte zwykle bardzo 

drobnemi i bardzo rzadkiemi włoskami gwiazdkowatemi, co daje się 

zauważyć tylko przy użyciu silnej lupy. Pod koniec lata liście cza- 

sem tracą włoski, nawet z dołu (jak na niektórych okazach z Jambołu). 

Co do wielkości, liście zwykle się wahają od 10 do 18 cm długości 

i dochodzą czasem do 10cm szerokości. Blaszki ich są powcinane 

-+- do połowy odległości brzegu do nerwa środkowego 1 posiadają 

zwykle 4—5 klap bocznych. Osadzone są na ogonkach często dość 

długich (około 1 cm). Jednak niektóre liście na gałązkach, lub na 

niektórych drzewach wynoszą wszystkiego około 0,5 cm, coby wska- 

zywało, że cecha ta nie jest zbyt stała. Nerwy na dolnej powierzchni 

liści zwykle są znacznie omszone, jednak ta część głównego nerwu, 

która stanowi ogonek liściowy, jest zwykle naga, lub prawie naga. 

Szypułki owocowe z reguły są długie, nawet często b. długie (na 

okazie z Kalitinovo do 18 cm!). Zresztą długość szypułki zmienia 

się w zależności od rozwijania się na nich żołędzi. Jeżeli szypułka 

posiada owoce, powstałe z dolnych kwiatów, to może być ona na- 

wet b. krótka (może wynosić nawet mniej niż 3 em). W takim wy- 

padku zwykle widzimy, że rozwój szypułki wyraźnie został powstrzy- 

many przez rozwijanie się owocu; poza ostatnim występuje wtedy 

zmarniałe przedłużenie szypułki nieposiadające owoców. Jednak 

w tych wypadkach, kiedy rozwijają się pa szypułkach tylko dalej 

na nich położone kwiatki, przekształcając się w żołędzie, sama szy- 

pułka może przedłużać się nadzwyczajnie i wynosić więcej niż 

10 cm. Wobec tego cecha, dotycząca długości szypułki, nie jest bez- 

względną, lecz fakultatywną, od przebiegu rozwijania się na niej 

owoców uzależnioną. Ilość owoców na szypułkach waha się od 1 

do 3. Z 80 szypułek, na których zostały policzone żołędzie, 22 po- 

siadały po jednym owocu, po dwie żołędzie było na 6-ciu szypułkach, 

wreszcie tylko na dwóch szypułkach siedziało po trzy żołędzie. Toby 

wskazywało, że normalnie (najczęściej) rozwija się tylko jeden owoc. 

Co do swej formy, żołędzie zwykle są dość jednakowe, nie bardzo
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wydłużone, do 3 em długie. Koło Jamboła widziałem również dęby 
z tegoż cyklu niżowego o znacznie wydłużonych żołędziach (do 
3,5 ст długości przy 1,5 cm szerokości) co bywa zresztą i u naszych 
polskich dębów. Miseczka takiejże formy, jak i u ostatnich, po 
brzegu b. króciutko i gęsto omszona, zresztą prawie zupełnie naga. 

Do tejże rasy widocznie należy dąb, rosnący na łące wilgotnej 
(z olszyną) przy ujściu Rilskiej Rieki do Strumy koło stacji Struma 
w południowo-zachodniej Bułgarji (rzadko; okazy zebrane 26. VIII. 
1980 r.). Dąb ten występujący tam tylko w postaci krzewiastej wy- 
różnia się drobnemi omszonemi liśćmi na krótkich ogonkach. Zresztą 
okazy nie wystarczające do ściślejszego oznaczenia!). Ze względu 
na ekologiczne warunki, w których występował dąb z Rielskiej Rieki 
należałoby go zaliczyć niewątpliwie do równinowego dębu bułgar- 
skiego, ponieważ tylko ta ostatnia rasa występuje w dolinach rzek. 

Ze swej ekologji dąb bułgarski jes. więc podobny do naszego dębu 
szypułkowego 

Dąbrowy z bułgarskiego dębu równinowego występują jeszcze 
1 dziś w wielu miejscowościach na równinie i w dolinach nadrzecz- 
nych, przyczem do nich w mniejszej lub większej ilości bywa do- 

mieszany 1 brzost (Ulmus campestris), który w dolinach rzecznych 
nawet dominuje zwykle nad dębem, wobec czego w wielu wypad- 

kach należy mówić już nie o dąbrowach, lecz o lasach brzostowych, 
ponieważ tak dąb, jak i niektóre inne drzewa, jest tylko znikomą 
domieszką do brzostów, wytwarzających właściwie sam las. 

Tam, gdzie występują dąbrowy poza obrębem rzek, na praw- 
dziwych równinach (np. pomiędzy Starą a Nową Zagorą), dają się 

zauważyć nieznaczne I zwykle niezbyt obszerne obniżenia terenowe, 
w których widocznie (z powodu mniej przepuszczalnej dla wody gleby 
lub podglebia) w deszczowych okresach zbiera się woda w nadmier- 
nej ilości i powoduje pewne podmakanie gleby. Takie obniżenia 
wyróżniają się odrazu swoją więcej hydrofilową roślinnością, wśród 

której mogą zresztą występować 1 wybitne kserofity. 
Ciekawe obniżenie tego typu widziałem śród pól pomiędzy 

Starą Zagorą a st. Dżambazito (a więc na SW od Zagory). Obszerne 
obniżenie, ledwo dające się zauważyć, w którem okresowo zbiera się 

woda, co widać z tego, że długi i szeroki pas okok szosy, z którego 

była wyjęta ziemia dla podniesienia ostatniej, pogłębiony nieco 
wskutek tego (o jakie kilkanaście centymetrów), pokryty jest hy- 

i) Podobne nieco okazy krzewiaste, o głęboko wcinanych, niemal pierza- 

stych, liściach, o gałęziach nieco omszonych, podobnie jak i blaszki liściowe 
„ dołu, posiadam z Gorno Batiowo (5. VIII. 1931), gdzie one wyrastały w za- 

roślach dębowych, typowych dla tej miejscowości.
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drofilową roślinnością. Występuje tam masa Scirpus maritimus, He- 

leocharis palustris 1 Alisma plantago (w czasie obserwacji 24. VIII. 

gleba była zupelnie sucha i spękana). Na przejściu do nieporuszonej 

części obniżenia dużo było Krythraea spicała. Poziom obniżenia nie 

jest równy, lecz składa się z niewielkich płaskich zagłębień i wznie- 

sień. Rośnie tam w dużej ilości kepiasto sie grupujacego Paliurus 

aculeata (w postaci niewysokich zarośli). Pomiędzy tym krzewem 

wybitnie kserofitowym, stanowiącym nieraz główny element śiblja- 

ków po suchych, spalonych przez słońce stokach, dość dużo Lythrum 

vyrgatum (nawet wśród samych krzewów Paliurus), wszędzie dużo 

Mentha Pulegium, przytrafia się Teucrium Scordium, Lotus corni- 

culatus, a gdzie niegdzie widzieć się dają zbite duże kępy darniaste 

Agropyrum ruthenicum '), które są charakterystyczne dla słonawych 

gruntów nadmorskich. Wszystko to są elementy hydrofilowe, zaro- 

ślom Paliurusowym w normalnych warunkach niewłaściwe. Dodać 

jeszcze należy, że śród Paliurus występują tu i ówdzie oddawna 
już suche źdźbła Chrysopogon Gryllus, przepięknej dużej trawy, cha- 

rakterystycznej dla puszt węgierskich (kserofit), oraz prawie wszędzie 

pomiędzy krzewami kwitnie jesienna Scilla (S. autumnalis), która 

obficie wyrasta w pewne lata na suchych dnach czasowych jezior 

stepowych (pody) w Rosji południowej. W powyższy sposób widzimy 

w jednem 1 tem samem miejscu pomieszanie kserofitów, hydrofitów, 

a nawet 1 halofitów. Przypuszczać należy, że to obniżenie występo- 

wało kiedyś śród lasu dębowo-brzostowego (zabagniające się nie- 

wielkie obniżenia śród lasów dębowych widzimy i dziś w północnej 

Chersońszczyźnie, w Rosji; wogóle równiny, pozbawione stoku 

zewnętrznego, mają tendencję do wytwarzania czasowych zbiorni- 

ków wody). Gdy lasy zostały wycięte i przekształcone w pola, 
"a obniżenia, jako nieodpowiednie dla kultury zbożowej, przekształ- 

cono w pastwiska, zmienił się i w obniżeniach typ szaty roślinnej, 
przyczem mogło nastąpić nawet pewne zasolenie terenu. Powstałe 

wskutek wypasania solniska, o typowem zupełnie złożeniu gleby 
1 roślinności, można obserwować w Rosji południowej (patrz pracę 

autora: „Pławniewyje sołoncy w nizowjach Dniepra*, — „Trudy 
Bot. Sada Juriewsk. Uniw.* T. XIII, 1912). Ponieważ wypasanie 

prowadzi do pewnej kserofityzacji, mogły wskutek tego pojawić się 
  

|) Bułgarska roślina jest jednakowa z rasą rosyjską, opisaną pod nazwą 

A. rigidum ruthenicum Grieseb. (porówn. Paczoski: ,Chersonskaja Flora“ 

I, p. 259). W bulgarskich florach jest ona nazywana A. elongatum Host. Jed- 

nakowo nie jest ona identyczna z zachodnioeuropejską rasą, lecz przedstawia 

odrębną rasę (Agropyrum elongatum ruthenicum Richter), właściwą wschod- 
niej Europie.
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takie rośliny, jak Paliurus 1 Chrysopogon, które również nie były 

przedtem temu obniżeniu właściwe, lecz które rosły obok w tejże 
dąbrowie. 

Najwięcej typowo 1 na znacznej przestrzeni występują lasy 

dębowe koło st. kolejowej Car Asparuch. W odległości mniej 

więcej 4 kilometrów od ostatniej w stronę Nowej Zagory linja ko- 

lejowa przecina las dębowy, którego mniejszy odcinek położony jest 

na N od toru kolejowego, a nierównie większy wyciąga się wogóle 

na S w postaci bardzo długiej, lecz niezbyt szerokiej wstęgi. Wła- 

ściwie ten las nie przedstawia litego masywu, lecz jest poprzedzie- 
lany polanami, obficie wśród niego porozrzucanemi. Miejscowość zu- 

pełnie równa. O kilka kilometrów na W podnosi się łańcuch Kara- 

dża Daghu, przebiegający z W na O. Gleba gdzieniegdzie przed- 

stawia ślady okresowego podmakania. Wobec tego, że las ten wy- 

stępuje pośród pól, wypasanie jego jest możliwe tylko wtedy, 

kiedy zboże zostanie zebrane. Powoduje to naturalnie nierównie 

lepsze zachowanie roślinności, aniżeli w innych lasach, przylegają- 

cych do dróg, gdzie bydło ma dostęp w każdej porze roku. Las 

młody, jak i wszędzie za nielicznemi wyjątkami w Bułgarji. (Czas 

obserwacji 2. VIII. 1931). Jak powiedziane było wyżej, sam las 

poprzerywany jest licznemi polanami. Składa się więc on z maleń- 
kich masywów i polan zmieniających się ustawicznie. Podstawowemi 

drzewami są: dęby równinowe (patrz wyżej opisanie tej rasy), 

oraz brzosty (Ulmus campestris; pojedynczo przytrafiają się i U. 

effusa Willd.). Gdzieniegdzie dominują dęby, gdzieniegdzie brzo- 

sty. Prócz tego widzimy tam pojedyńcze grusze (Pirus communis), 

oraz krzewy: Cotinus coggygria, Rosa sp., Cornus mas, С. sangut- 

nea, Crataegus monogyna, Acer tataricum, Paliurus aculeatus (obficie 

po pcianach i wogóle, gdzie drzewostan nie jest zbyt gęsty), Pru- 

nus spinosa (tarnina; — obficie po brzegach skupień drzewiastych 

i krzewiastych). Zarośla zwarte są zwykle tak gęste, że przedrzeć 

się przez nie niepodobna. Powoduje to zanik pod niemi wszelkiej 

roślinności zielnej. Tylko od brzegów, gdzie nie jest tak gęsto 

j gdzie dopływa więcej światła, przytrafiają się: Arum sp. (z doj- 

rzałemi owocami), Fragaria (liście), Viola silvatica, Lithospermum 

purpureo-coeruleum, Carex (z cyklu C. muricata). Po miejscach 

więcej otwartych, pokrytych gdzieniegdzie Paliurus' em lub krzewami 

tarniny, flora zielna jest już znacznie urozmaicona. Tam widzimy: 

Hypericum perforatum, Campanula bononiensis, ©. rapunculus, bar- 

dzo oryginalny żółto kwitnący goździk Dianthus aridus Janka 

v. puberulus Velen.), przytrafiający się wcale nierzadko (więcej 

go nigdzie nie widziałem; jest on rośliną endemiczną dla wschodniej
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Bułgarji), Chrysanthemum corymbosum, Ornithogallum narbonense 
(suche głąbiki), Peucedanum alsaticum, Senecio jacobaea, Dactylis 

glomerata, Trifolium angustifolium (bardzo okazala koniczyna o kwia- 

tach purpurowych, obecnie juz sucha), Potentilla recta, Veronica or- 
chidea, Asparagus officinalis, Verbascum phoeniceum (juz suche), 
Arabis hirsuta, Lactuca saligna, Cephalaria transsilvanica, Carex 

Schreberi (w postaci var. rumelica Velen.; gdzieniegdzie), Allium 

paniculatum, A. rotundum, Althaea connabina, Silene densiflora, 

Crucionella oxyloba Janka, Achillea setacea, Stachys germanica, 
Potentilla argentea, Dianthus pallens, Tordylium maximum, Bupleu- 

rum Gerardi lacg. 1 B. affine Sadl., Diplachne serotina, Torilis 
wnfesta, Melica ciliata, Melandryum eriocalycinum Bois., Opopanaz 

hispidus (rzadko), Digitalis lanata, Eryngium campestre, gdzienie- 

gdzie roślinność zbliża się dość znacznie do stepowej. W takim wy- 

padku na tle poschniętej zupełnie Festuca (b. obficie lecz bez kwia- 

tow 1 owoców; z grupy 7. ovina?) występuje gdzieniegdzie Chry- 

sopogon gryllus (poschnięty) 1 Andropogon ischaemum, oraz Gontoh- 

mon Besserianum. W miejscach o roślinności więcej zniszczonej (od 

pól) widzimy rośliny więcej o charakterze ruderalnym: Centaurea 
calcitrapa, Carthamus lanatus, Cirsium italicum DU., C. lanceolatum, 

Lactuca scartola, Picnemon Acarna, Cichorium imntybus, Trifolium 

vesiculosum'). Las ten miałem możność badać przez bardzo krótki 

czas. Zasługuje on na szczególną uwagę tem bardziej, że w krajach 

górskich badacze poświęcają zwykle cały czas górom 1 mało się 

interesują roślinnością niżową. 

Na zachód od st. Car Asparuch, w stronę Starej Zagory, wi- 

dzimy tu i ówdzie porozrzucane gdzieniegdzie laski dębowe, młode 
lub w postaci krzewiastej wyrastające. Śród tych zarośli dużo jest 

miejsc przez krzewy i drzewa nie zajętych, gdzie występują liczne 
rośliny miejsc więcej otwartych. Prócz dębów niżowych 1 brzostów, 

stanowiących podstawę tych lasków i zarośli, przytrafiają się rów- 

nież gdzieniegdzie i krzewiasto zwykle wyrastające dęby — Quer- 

cus cerris i Q. lanuginosa, Acer compestre 1 A. tataricum. Prócz 

tego tarnina (ob. f. — Prunus spinosa), Ligustrum vulgare (gdzie- 

niegdzie), tworząca czasem całe niewielkie kolonje Rosa gallica, 

Папу Clematis vitalba, ma się rozumieć Paliurus aculeałus etc. Koło 
przystanku Gorno Botjowo i o kilka kilometrów położonego od 
niego (w stronę St. Zagory) drugiego przystanku — Kalitinovo 
śród tych zarośli widzimy masę roślin zielnych. Oprócz tych, które 
  

1) W miejscach podmakających okresowo: Lythrum virgatum, Lysima- 

chia nummularia, Inula britannica etc.
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już wymieniliśmy w opisie lasu koło st. Car Asparuch, widzimy tam: 

Serratula tinctoria (pospol.), która tu, jak zresztą wszędzie na 

Bałkanach, występuje w formie całolistnej, przepiękną Lychnis 

coronaria (gdzieniegdzie) Orobus niger gdzieniegdzie (jest to jedna 

z bardzo niewielu leśnych roślin, które występują w lasach brzo- 

stowo-dębowyvch), Hieracium umbellatum, Physospermum aqutilegifo- 

lium, Inula salicina (obficie całemi kolonjami), Erythraea centaurium 
(rzadko), Centaurea stenolepis, Geranium sanguineum, Euphorbia lu- 

ctda (obficie), Trifolium montanum, Lysimachia punctata (1 okaz), 

Verbascum austriacum, Genista tinctoria, Filipendula hexapetala 

(duzo), Cirsium ligulare Bois., Veronica orchidea Crantz. var. 

(z rozgałęzionemi często łodygami, jak u V. spuria), Origanum vul- 

gare, goździk olbrzymi (Dianthus giganteus D'Urv.), dość pospolity 

w Bułgarji, Echinops sphaerocephalus, Betonica officinalis, Galium 

verum, Clinopodium vulgare, Agrimonia eupatoria, Picris hieraciot- - 

des etc. 

W opisanym rejonie, jak już wspominaliśmy, prócz lasków 

prawie wszędzie widzimy porozrzucane po polach pojedyńcze dęby, 
które tam zawsze są grubsze, niż te, które widzimy w lasach. Nie 

dojeżdżając do Nowej Zagory, widzimy śród pola całą dość znaczną 

grupę starych dębów. Jednak dęby tej grupy są rozrzucone dość 

rzadko. Śród nich niemal około ij, część są to suche drzewa, 

w znacznym stopniu nawet już pozbawione gałęzi; tylko najgrubsze 

konary jeszcze sterczą w rozmalte strony. Ź tego widać, że ludność 

miejscowa nie tylko nie niszczy drzew polnych (prócz Quercus 

pedunculata var. po polach gdzieniegdzie widzimy i Q. cerris — 

o tem niżej, oraz dzikie grusze i brzosty), lecz odwrotnie dba o ich 

zachowanie. Zresztą w dolinie kazanłyckiej (dolina Tundży) po- 

między Tutowo 1 Dabowo (dab po bułgarsku znaczy dąb) stare 

drzewa (dęby 1 brzosty) tworzą coś podobnego do lasu (b. rzadko 

rozrzucone drzewa). Niestety roślinność zielna pod tem1 drzewami 

jest wypasiona do szczętu. (Dokończ. nast. ). 

  

 


