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JÓZEF PACZOSKI     

O lasach wschodniej Bułgarji. 

Sur les foréts de la Bulgarie Orientale. 

(Dokończenie). 

Lasy w Oolinie Tunoży koło Paniczerowa. 

Patrząc z gór, widzimy tu 1 ówdzie w dolinie Tundży nawet dość 

obszerne lasy, które z daleka wyglądają wcale nieźle, lecz, gdy się do 

nich wejdzie, stwierdza się, że są one bardzo wyniszczone i przez bydło 

wydeptane. Drzewa występują tam w znacznem rozrzedzeniu. Prze- 

waża wśród nich brzost (Ulmus campestris) gdzie niegdzie przytrafia 

się również i U. effusa, pojedyńcze dęby (Quercus pedunculata var., 

gdzie niegdzie bliżej wody wierzby (Salżx ałba) 1 olsze czarne, topole 

czarne, które wyglądają potwornie wskutek obcinania gałęzi (pnie 

nadzwyczaj zgrubiałe), dzikie grusze 1 jabłonie. Z krzewów występują 

kalina, dereń zwyczajny, świdwa, trzmielina zwyczajna, tarnina, głóg 

jednoszyjkowy, bez czarny, jeżyny (Rubus thyrsoideus R. caesius, 

w postaci lan: Clematis vitalbai dzikie wino (Vitis silvestris G mel.) — 
rzadko. Rośliny zielne, przez bydło pogryzione 1 poniszczone, cze- 

ściowo nadrzeczne, częściowo nadwodne, w nielicznych wyjątkach 

nawpół lesne: Galega officinalis, Geum urbanum, Lampsana com- 

munis, Ranunculus sardous, Galium vernum, Lithospermum purpureo- 

coeruleum, Cichorium intybus, Verbascum blattaria, Cirsium lanceo- 

latum, Humulus lupulus, Stachys palustris, Pulicaria vulgaris, Se- 

necio erraticus, Solanum dulecamara v. persicum, Calystegia sepium, 

Cirsium siculum De., Mentha parietariaefolia Briqu., Brachypodium 
silvaticum, Brunella alba (silnie wypasione miejsca — gdzie niegdzie) 
Nasturtium anceps Rchnb. (var. stenocarpa Sodr.; łodyga wyższa 

od metra), Sium i t. d. Rośliny te grupują się zależnie od zwil- 

gotnienia gleby. Opisany las przytyka bezpośrednio do samej rzeki. 

O kilka km na zachód od opisanych lasów, w dolinie tejże 
Tundzy kolo Tutowo, w lasach brzostowych przytrafiają się poje- 

dyńczo dęby równinowe (Q. pedunc. var.) wiązy górskie w postaci 
dużych drzew, klony polne świdwa a dalej Tamus communis, Peuce- 
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danum alsaticum, Cirsium ligulare Boiss. etc. Las ten od same] 
rzeki znacznie jest oddalony. Takze i podobne do nich lasy widzimy 
w mniejszej lub większej ilości wzdłuż brzegu rzeki Tundży. Tu 
opiszemy jeszcze jeden las z nad Tundży, z tej miejscowości, gdzie 
rzeka ta przebiega już po szerokiej równinie. Takiemi są lasy nad 
Tundżą w okolicach Jamboła. 

O parę km od Jamboła w stronę Zimnicy linja kolejowa prze- 
cina stosunkowo obszerne lasy brzostowe, występujące nad Tundżą, 
1 samą Tundżę. Prócz brzostów widzimy tam tu i ówdzie dęby 
(Quercus pedunculata var.), klony polne i tatarskie, leszczynę 

(Corylus avellana), której, prócz opisywanego lasu i lasów krzewia- 

stych przy tejże lundży na południe od Slivena, na równinach 
wschodniej 1 środkowej Bułgarji, nigdzie więcej nie widziałem 

(występuje ona i kolo Jamboła dość rzadko), głóg jednoszyjkowy, 
deren świdwa, trzmielina europ. (gdzie niegdzie), dzikie róże, Cle- 

matis vitalba, Rubus caesius, wreszcie tarnina (Prunus spinosa), 
otaczajaca swemi zaroślami grupy drzewiaste od przestrzeni bez- 

leśnych, trawiastych, przedzielających sobą skupienia leśne. Przy 

tych zaroślach i po polanach widzimy następujące rośliny zielne: Al- 

thaea cannabina, Echinops banaticus, Opopanax Chironium Koch., 

okazala rosline baldachimowata, ze dwa razy wyzsza od czlowieka, 
Centaurea scabiosa, Peucedanum alsaticum, Lathyrus silvester (enst- 

folius), Asparagus officinalis, Chrysanthemum corymbosum, Inula 

salicina, Trifolium angustifolium, Brachypodium silvaticum, B. pin- 

natum, Artemisia vulgaris, Lampsana communis, Genista tinctoria, 

Agrimonia eupatoria, Clinopodium vulgare, Centaurea stenolepis, 

1 t. d. (czas obserwacji 19 VILI 1981). 

Z powyższych przykładów widzimy, że 1) najniższe tereny 

tej części Bułgarji (zwłaszcza nad rzekami) są siedliskiem lasów 

brzostowych z tym lub innym procentem domieszki równinowego 
dębu bułgarskiego — 1 Że udział roślin prawdziwie leśnych w runie 

tych lasów jest znikomy, przyczem cienistych elementów w nich 
nie widzimy wcale. 

Co się tyczy wytwarzania skupień leśnych przez brzost, to 
analogiczne wypadki widzimy w Rosji południowej. Tak np. na 

Chersońszczyźnie w dolinie rzeki Grromokleji (dopływ Juguła, który 

sam jest dopływem Bohu), w miejscowości typowo stepowej, wil- 

dzimy piękną 1 długą wstęgę lasu brzostowego 1). Prócz tego, w tejże 

Chersońszczyźnie, szczątki lasów brzostowych przytrafiają się gdzie 
  

1) O tem obszerniejsza wzmianka w mojej pracy: „Opisanje rostitielnosti 
Chersonskoj gub.“. — 1915, str. 129.
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niegdzie nad Bohem, gdzie wychodzą nawet na stoki wysokiego 

brzegu. Dębowo -brzostowe lasy występują na dolnym Dniestrze 

(np. kosznicki las poniżej Dubosar) i t. d. Z dwóch podstawowych kom- 

ponentów dębowo-brzostowych lasów : dębu 1 brzostu ostatni widocznie 

jest odporniejszy na wpływy, wywierane na assocjacje leśne przez 

człowieka. Przewagę swą pod tym względem zawdzięcza brzost 

zdolności rozmnażania się wegetatywnego przy pomocy wytwarzania 

odroślowych pędów korzeniowych. Jak powszechnie wiadomo, pod 

starym brzostem często widzimy nawet znaczne kolonje pędów, 

które są pochodzenia odroślowego. Przy odnawianiu się lasu, wobec 

tego brzost ma zapewnioną przyszłość nierównie w lepszy sposób, 

niż dąb, który tej właściwości nie posiada 1 wogóle odnawia się 

(z korzenia) nie łatwo. Taki stosunek może radykalnie wpływać na 

procentowe ukształtowanie się drzewostanów ze wspomnianych kom- 

ponentów, przyczem coraz większą przewagę przy niszczeniu lasu 

powinien osiągać brzost, a dąb ostatecznie może nawet całkiem 

zginąć. Na starych mapach wspomniany powyżej las brzostowy nad 

Gromokleją jest nazywany „Sokolą dąbrowąć*, coby mogło wska- 

zywać, że przed wiekami były tam i dęby, które nie mogły się 

ostać wobec destrukcyjnych wpływów człowieka. W każdym razie 

możemy z wielkiem prawdopodobieństwem przypuszczać, że w Bul- 

garji niegdyś dąb na równinie odgrywał nierównie większą rolę, niż 

dziś, i że wiele lasów obecnie brzostowych było raczej dąbrowami. 

Co się tyczy braku roślin prawdziwie leśnych, to jest to nie- 

wątpliwie związane nietylko z suchym klimatem (i suchą glebą) 

niżu bułgarskiego, ale i z samym socjalnym układem dąbrów, które 

nie przedstawiają się tak zagęszczonemi, Jak Inne typy lasów liścia- 

stych. Nawet w masywie białowieskim, jak to udowodniłem w moich 

pracach („Dąbrowy Białowieży* i „Lasy Białowieży*, 

dąbrowy odznaczają się bardzo małym procentem roślin cieniowych, 

które w innych typach lasów Białowieży tuż obok mogą występować 

w masach. Prócz tego dąbrowy Białowieży dają przytułek całemu 

szeregowi roślin, właściwych miejscom więcej otwartym 1 poza 

obrębem dąbrów w Białowieży nie rosnących. 

W miejscowościach nieco wyżej już wzniesionych nad poziomem 

morza, a więc położonych bliżej łańcuchów górskich, spotykamy 

dąbrowy złożone z innych gatunków dębów, przyczem brzost już 

zupełnie znika z drzewostanów. | 

Na przykład koło st. Dźambazito (24 VIII. 19381), położonej 

o 15 km na SW od Starej Zagory, widzimy w wielu miejscach 

młode laski, zarośla i pojedyńczo śród pól porozrzucane dęby, nale- 

żące do Quercus cerris. Miejscowość ta przybliża się znacznie do
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gór, które zaczynają się wyraźnie w pewnem oddaleniu na N. Jednak 
jest to jeszcze kompletna równina. Przecina ją mała rzeczka idąca 
z gór. Gdzie niegdzie w niej jest jeszcze woda, lecz struga tej 

ostatniej tu 1 ówdzie przerywa się całkowicie. Chociaż rzeczka ta 

posiada dość szerokie 1 głębokie koryto, lecz, przynajmniej w obecnym 

czasie, nie posiada żadnego wpływu na kształtowanie się gleby, na 

której rosną laski Q. cerris. Gleba jasna. Drzewa większe, owocu- 

jące, wszystkie należą do wspomnianego Q. cerris. Krzewiasto wy- 

rastające dęby należą nie tylko do Q. cerrts, lecz także do Q. lanu- 

ginosa, Q. pedunculata var. i zdaje się, do Q. conferta. Gdzie nie- 

gdzie przytrafia sie Crataegus monogyna, Acer tataricum 1 poje- 
dyneze grusze. Brzostu widzialem tylko kilka okazow. W miejscach 

o więcej spustoszonej roślinności przytrafi się pojedyńczo i gdzie 

niegdzie Paliurus aculeatus. Ponieważ laski te, jak również podobne 

lm, występujące, po drodze (wzdłuż linji kolejowej) do Zagory, sa 

całkowicie dla bydła dostępne, są one wypasione do ostatnich granic. 

Zresztą wszędzie dużo się widzieć daje poschniętej specyficznej ko- 

niczyny Trifolium vesiculosum, która chętnie wyrasta po pastwiskach. 

Z roślin, choć trochę przypominających normalną dla takich dąbrów 

roślinność, udało się zauważyć, jako rzadkość, Asparagus offici- 

nalis (szparag zwyczajny) i jeszcze rzadziej charakterystyczny dla 

widnych lasów szparag cieńkolistny (4. tenuifolius). Prócz tego 

znalazłem Dianthus tenuiflorus Griseb. 1 zeschniętą już bez liści 

Ferulago sp., 1 więcej nic godnego zanotowania. 

W miejscowościach suchszych 1 kamienistych widzimy nieraz 

całe lasy z dębu omszonego złożone. Tak np. koło Cirpana (po- 
między St. Zagora i Płowdiwem; 21 VIII 1981) widzimy taki las 

na równinie z lekka się pochylającej od strony gór, które niedaleko 

od tej miejscowości przechodzą. Gleba ciemna, spękana od posuchy, 

gdzie niegdzie mniej lub więcej wyraźnie kamienista. Równina ta 

na znacznej przestrzeni jest pokryta dość równomiernie dębami 
(Quercus lanuginosa) w pestaci niewielkich drzew owocujących 

i tylko gdzie niegdzie bardzo rzadko występujących w postaci obgry- 

zionych krzewów. Odległość pomiędzy drzewami jest bardzo znaczna ; 

Inniej więcej jedno drzewo oddalone jest od drugiego o kilkadziesiąt 

kroków. Bardzo rzadko przytrafiają się pojedyńcze drzewa Q. cerrts, 

niewielkie, lecz owocujące. Pomiędzy dębami, grupami nie wysokie 

zarośla Paliurus aculeatus. Tam, gdzie kończą się grupy Paliurusa, 

gleba jest wszędzie pokryta trawą — Andropogon ischaemon, po- 

nieważ las ten jest właściwie pastwiskiem. Nieliczne rośliny, które 

unikły wyjadania i wydeptywania, albo należą do kolących, 

(up. Carthamus lanatus — bardzo dużo, Centaurea solstitialis, Ctr-
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sium talicum, Pienomon Acarna — dużo), albo są dla bydła prawie 
niejadalne (Xeranthemum annuum, Digitalis lanata), albo, rosnąc 
śród zarośli Paliurus'a, znajdują w nim ochrone (Inula britannica — 
często, Peucedanum alsaticum P. minutifolium Janka — rzadko). Prócz 
tego, gdzie niegdzie widzieć można nieliczne obgryzione krzewy Crata- 
egus monogyna. Zresztą, tam zanotowałem jeszcze następujące rośliny : 

Diplachne serotina, Daucus carota, Teucrium polium, Lactuca saligna, 

Crucianella ozyloba, Fragaria (liscie srod Pauliurus’a), Silene den- 

sitlora, Tunica prolifera, Hypericum perforatum, Althaea connabina, 

Salvia virgata Ait., Cirsium lanceolatum, Plantago lanceolata, Cru- 

pina vulgaris, Bupleurum asperuloides Heldr. 1 B. z cyklu „Ge- 
rardi“, 

Już właściwie w górach, po stokach w dolnej części nieraz 
występuje w większej ilości w postaci krzewiastej lub niewielkich 

drzewek jeszcze jeden gatunek dębu, mianowicie Quercus conferta 
Kit. Takie zarośla po stokach Karadźa-Daghu widziałem np. koło 

przystanku kolejowego Jagoda pomiędzy St. Zagorą i Tutowo. Ro- 

ślinność zielna wybitnie kserofitowa. Wreszcie w Sibljakach i poza 

ich obrębem w górach występuje jeszcze dąb bezszypułkowy 
(Quercus sessiliflora Salisb.), który zachodzi najwyżej ze wszyst- 
kich miejscowych dębów. 

Zaczynając od podgórzy, zwykle pojawia się obficie krzewiasto 
rosnący grab wschodni (Carpinus orientalis), na równinie nie ros- 

nący. Wraz z innemi krzewiasto się rozwijającemi drzewami (cha- 

rakterystycznym jest jesion mannowy — Fracinus ornus) 1 krzewami 

wytwarza on niskopienne lasy (śibljaki), które były opisane w mojej 

poprzedniej pracy o roślinności Bułgarji. Roślinność zielna śibljaków 
jest wybitnie kserofitowa i prawdziwych roślin leśnych w swoim 

składzie nie zawiera. 

W górach, zwykle powyżej 400 m zaczynają się pojawiać buki 

(Fagus silvatica), które wytwarzają już prawdziwe lasy. Jednak 

lasy te, wskutek nadmiernego ich wyrębywania, z reguły są młode, 

i rzadko gdzie można spotkać grubsze drzewo. Tak grubych buków, 

jakich jeszcze jest dużo w Bośni (całe lasy), tu, w Bułgarji już 

wcale niema. Najlepiej jeszcze zachowane lasy bukowe widziałem 

koło st. kolejowej Krastec (896 m nad morzem) na Starej planinie 

(linja Stara Zagora - Gornaja - Orechowica - Ruse). Lasy tam są czysto 

bukowe i tem są ciekawe, że gdzie! niegdzie w podszyciu widzimy 

tam wiśnię laurową w postaci odmiany krzewiastej (Prunus Lau- 

rocerasus var. Schipkaensis Spath.). 

Nieco na NW od stacji Krostec, zaczyna się jar głęboki, lecz 

niezbyt szeroki, ciągnący się z góry do dołu po stoku góry. Samo
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dno przedstawia częściowo wysychający i przerywany potok górski. 

Wzdłuż tego potoku na wilgotnej kamienistej (łupkowej) glebie, 

zacienionej przez wyrastający dokoła las czysto bukowy, widzimy 

dużo roślin, charakterystycznych wogóle dla potoków górskich: 
Angellica, liście Petasites, Prenanthes purpurea, Impatiens noli tan- 

gere, Galeopsis ochroleuca, Circaea lutetiana, Telekia speciosa... Nieco 

wyżej (dalej od samego potoku, ale w najbliższem z nim sąsiedztwie), 

widzimy (16 VIII 1931) dużo Carex masima (rzadziej C. silvatica), 

Atropa Belladonna, paprocie (Athyrium filix femina, Aspidium 

filit mas, A. spinulosum), Rubus Bayeri Focke... Po tych stokach pod 

bukami gdzie niegdzie występuje z początku pojedyńczo, a później 

w postaci całych zarośli Prunus Laurocerasus schipkaensis (zwykle 

nieco wyższe, niż po kolano). Śród wiśni laurowej, dość dużo wszę- 

dzie wspomnianego Rubus Bayeri. Zresztą kamienista gleba tego 

lasu pokryta jest suchemi liśćmi (i tylko tam, gdzie dużo spływa 

wody deszczowej, martwej pokrywy z liści brak). Gdzie niegdzie 

podszytowe krzewy laurowej wiśni znikają, i tam dość dużo zwykle 

bywa Zuzuła albida. Zresztą w wielu miejscach, jak wspomnieliśmy, 

runa i podszycia brak zupełny. W innych partjach lasów koło 

st. Krostec, jak i wogóle w innych miejscowościach, zwiedzanych 

podczas mej podróży, wiśni laurowej nie widziałem wcale. 

Lasy dokoła st. Krostec są czysto bukowe. Tylko w jednem 

miejscu śród lasu widziałem kilka dzikich jabłoni (Pirus malus), 

i w jednym młodym lesie bukowym, od brzegu rosło trochę krze- 

wiastej osiczyny w postaci Populus tremula var. Freini. Koło 

sąsiedniej stacji kolejowej — Płoczkowce (510 m) razem z bukiem 

występuje dużo grabu zwykłego (Carpinus betulus). 

Wogóle w lasach bukowych koło st. Krostec, jak również 

w bezpośredniem pobliżu z lasami (brzegi lasów, polany nie wielkie 

śródleśne), zanotowałem następujące rośliny (prócz wymienionych 
powyżej): 

Asperula odorata Festuca silvatica 

Aremonia agrimonioides F. gigantea 

Nees. Mercurialis perennis 

Succisa pratensis Melica unitlora 

Lappa nemorosa Kern. Salvia glutinosa 

Dentaria bulbifera Potentilla tormentilla 

Galium vernum Scop. Genista tinctoria 

Sanicula europaea Laserpitium pruthenicum 

Lysimachia nummularia Lactuca muralis 

Brachypodium silvaticum Fragaria vesca
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Lampsana communis Fuphorbia amygdaloides 
Polygonatum multiflorum Rubus idaeus 

All. Companula patula 
Pteridium aquilinum Cynosurus cristatus 
Geranium Robertianum Stachys silvatica 
Dactylis glomerata Galeopsis tetrahit 
Veronica officinalis Leucanthemum vulgare?) 
Carex leporina var. argy- Silene inflata 
roglochin K och. Urtica dioica 

Viola silvatica Hypericum hirsutum. 
Digitalis grandiflora 

W spisie powyższym nazwy najwięcej cieniowych roślin sa 
wydrukowane kursywą tłustą. Widzimy z tego, że rośliny lasów 
bukowych są jeżeli nie liczyć wiśni laurowej, wyłącznie ele- 
mentami środkowo-europejskiemi. Flora ta jednak jest 
nieco zubożała, ponieważ brak w niej pewnych charakterystycz- 
nych roślin leśnych (np. Asarum europaeum, Stellaria holostea), które 
występują jeszcze po lasach koło Sipki (Solidago virga aurea, Sa- 
cifraga rotundifohia — skały zacienione, Polypodium vulgare — skały 
zacienione, Carer remota, Salix caprea, Epipactis, Campanula tra- 
chelium), Płaczkowiec (Cystopteris fragilis — skały w lesie, Car- 
pinus bełulus, Oralis acetosella — zacieniony jar leśny; wogóle 
więcej tej roślny w zbadanej w tym roku części Bułgarji nie wi- 
działem), Jenina pod Kazanłykiem (Prunus avium — las mieszany 
bez huka — rzadko) i Zmeyovo pod Stara Zagora (Primula offcinalis, 
Pulmonaria officinalis, Orobus niger, Carex digitata). Drzew szpil- 
kowych, w opisywanej części Bułgarji aż po morze brak?. Tylko 

w dolnej części gór koło Jenina pod Kazanłykiem występuje dużo 
jałowca południowego (Juniperus orycedrus L.) i dość wysoko w gó- 
rach (prawie że u górnej granicy buka) przytrafia się zwykły jało- 
wiec (J. communis.) koło Slivena. Nawet takie drzewa, jak osika 
= 

' Przy tej okazji zaznaczę, że Leucanthemum rotundifolium DC., uwa- 

żane dotąd za endemiczną roślinę karpacką (od Pilska i Babiej Góry po Kar- 

paty siedmiogrodzkie), zostało przezemnie znalezione w Bośni przy potoku gór- 

skim, spływającym z góry SŚtit koło Sebeśica, w miejscowości bardzo oddalonej 
od osiedli niezbyt rzadko (kw. 80 VII 1929). Roślina bałkańska absolutnie niczem 
się nie różni od karpackiej. Las bukowo-jodłowy (z domieszką świerka), poło- 

żony nieco wyżej nad tym potokiem, gdzie wyrasta Leucanth. rotundiy. został 

opisany w pracy mojej: „Lasy Bośni* (str. 27). Sebesic położony jest w po- 

wiecie Fojnickim. | | 

2 Sosnę czarną widziałem tylko w zachodniej części tego obszaru (okolice 

Kazantyka), ale, zdaje się, była ona tam posadzona.
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1 brzoza, przytrafiają się tam bardzo rzadko w postaci krzewiastej. 
Brzozę widziałem tylko koło SŚlivena, a osikę (wyłącznie w postaci 
var. Fretnt), prócz Slivena, tylko koło Krastca i Sipki 1to w bar- 

dzo niewielkiej ilości. 

Żeby skończyć z opisem tego, co jeszcze można nazwać lasem, 
pozostaje parę słów powiedzieć o lasach wierzbowych doliny Du- 

naju. Koło Ruse, nieco w górę od tego miasta wzdłuż rzeki widzimy 

dość znaczny obszar lasu nadrzecznego. Zajmuje on teren nieco 

wyższy u samej wody, który jest odcięty od wysokiego brzegu Du- 

naju szerokim pasem niższym. Wobec tego teren, pokryty lasem, 

podczas wylewu wód na wiosnę, przedstawia się w postaci wyspy. 

Ponieważ roślinność nad dużemi rzekami kształtuje się pod wpływem 

takiego czynnika specyficznego, jakim jest pokrycie okresowe terenu 

przez wodę, więc poziom miejscowości względem poziomu wody 

w rzece 1 odległość danego punktu od koryta rzeki jest momentem 

decydującym w tem kształtowaniu. Im miejscowość jest niższa, tem 
dłużej woda wiosenna się tam zatrzymuje, tem większa warstwa 

wpływa na świat roślinny. Im bliżej samego koryta rzeki, tem na 

na ogół większy jest wpływ materjału ziemnego, przenoszonego 

przez wodę. 
Na wspomnianej „wyspie* wyraźnie widzimy wpływ wymie- 

nionych czynników. Teren najwyższy pokryty jest drzewostanem 

wierzbowym (Sałżz alba), śród którego w postaci pojedyńczych drzew 

przytrafiają się topole czarne. Zwykle w takich lasach, zalewanych 

na wiosnę na dłuższy czas, spotykamy i topolę białą, lecz tej na 

opisywanej wyspie nie widziałem. Niewątpliwą jednak jest rzeczą, 

że w innych podobnych lasach nad Dunajem, występujących tam 

obficie, i białe topole muszą się znajdować. Gleba, piaszczysto -ilasta, 

pokryta jest masą Agrostis alba. Gdzie roślinność jest rzadsza, wi- 

dzimy również perz (Agropyrum repens). O ile teren jest niższy, 

występują tylko wierzby, a roślinność zielna znika prawie całko- 

wicie, ponieważ nie może przenosić zhyt długiego pokrycia przez 

wodę. Wogole, z tego powodu roślinność dużych rzek jest w gatunki 

uboga. Łatwo też tam się rozradzają niektóre chwasty, zdolne do- 

stosować się do ciężkich warunków bytowania. Koło Ruse do takich 

chwastów, masami wyrastających, należy Xanthium strumarium. 

Między lasem wierzbowym i wysokim brzegiem rzeki widzimy pas 

nieco obniżony, obecnie nawet wierzb pozbawiony, chociaż siewek 

wierzbowych występują tam nadzwyczajne masy. Gleba tam ilasta, 

wysychająca pod koniec lata do tego stopnia, że, pękając głęboko 

(szerokie szczeliny), przedstawia się w postaci porozdzielanych pry- 

zmatów. W tym pasie, śród roślin dla takich warunków pospolitych
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(Scirpus Michellianus, Gnaphalium uliginosum), znalazłem (27 VIII 
1951) u wysokiego brzegu Dunaju Gltnus lototdes Li., roślinę dotąd 
w Bułgarji nie notowaną (opis: Hayek — „Prodr. Florae Penin- 
sulae Balcanicae* — I, p. 165), znaną jednak z południowej części 
półwyspu. Glinus przytrafial sie tam dość często. Być może, że on 
jest tylko elementem zawleczonym. Pod samym wysokim brzegiem 
Dunaju, który przedstawia wzniesienie lesowe i pokryty jest prze- 
ważnie roślinnością trawiastą, w znacznym stopniu stepową (całe 

platy Stipa capillata), występują w postaci nawet dość wielkich 
płyt skały wapienne, zalewane przez wody wiosenne. 

Teraz pozostaje jeszcze przytoczyć parę przykładów takiego 
głębokiego przekształcenia początkowo roślinności leśnej, że już 

dziś ona Żadną miarą do tej kategorji zaliczona być nie może. Taka 
jest np. frygana (phrygana), która składa się z niskich kolczastych 
podkrzewów. 

Zanim damy tu opis prawdziwej frygany, musimy jeszcze za- 
znaczyć, że przez nadmierne wygryzanie nawet takich zarośli śibli- 
jakowych, jak Paliurus'owe, otrzymuje się typ postaciowo bardzo 
do frygany zbliżony. Paliurus, jako dość wysoki krzew kolczasty, 
o ileby nie był przez bydło obgryzany, musi wytworzyć śibljak 
w postaci zarośli trudnych do przebycia. Jednak 1 on, gdy pastwisko 
jest nadmiernie wypasane, bywa obgryzany, przyczem ostatecznie 
nawet do takiego stopnia, że przekształca się w poduszkowate niskie 
wytwory, pokrywające nieraz ogromne obszary. Ponieważ wysokość 
ciągle obgryzanych pędów jest bardzo niewielka, więc takie zarośla 

mogą być nawet mało co wyższe, niż na stopę, czyli że otrzymują 
one wygląd frygany, nie będąc nią zasadniczo, ponieważ frygana 
odrazu wytwarza się przez krzewy o bardzo niskim wzroście. Pseu- 
dofrygana paliurus'owa, o ile nieco zmniejszyć wypasanie, odrazu 
przekształca się w śibljak bez zmiany swych komponentów. Frygana 
również może się przekształcić w śibljak, lecz musi u niej przedtem 

nastąpić zmiana komponentów. 
Podjeżdżając do st. kolejowej miasta Aitos we wschodniej 

Bułgarji, rzuca się w oczy teren niemal do ostatnich granic przez 

bydło wypasiony, który przechodzi i na podnoszące się tuż obok 

toru kolejowego niewysokie góry. Wzgórza te ze swemi łupkowemi 

skałami ciemnemi, wypasione przez bydło i wypalone przez słońce, 

są wprost straszne. Mamy tu przykład do jakiego stopnia może być 

zniszczona przyroda przez nieoględną i rabunkową gospodarkę ludzką. 

Od samego toru kolejowego, a więc od równiny, pojawiają się tu 

1 ówdzie niskie poduszkowate krzewiny, wyglądające bardzo specy- 

ficznie i należące do Astragalus arnacantha MB. Przytrafią się one
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również gdzie niegdzie i po nagich skałach łupkowych, ale w tym 
pasie nadzwyczaj intensywnego oddziaływania bydła na roślinność 
nie mogą one, jak nie mogą i inne rośliny, wytworzyć czegoś, coby 
można było nazwać asocjacją roślinną. Po tych nagich skałach, lub 
też koło nich na kamienistej glebie, widzimy (oprócz Astragalus 
arnacantha) gdzie niegdzie pojedyńcze okazy lub bardzo niewielkie 
grupy roślin najwięcej wytrzymałych, których drobny wzrost i mała 
dostępność skał chroni od zagłady. Beda to: Alyssum montanum, 
Thymus sp., Asplenium septentrionale, Asperula cynanchica, Dianthus 

campestris MB., D. pinifolius Sibth. et Sm., Alsine glomerata 
Fenzl., A. verna L., Stachys leucoglossa Grieseb., Tunica prolifera 

Scop., Koeleria rigidula Simonk., Hypericum barbatum Jacq., 

Centaurea sp. Satureja coerulea Janka... Po pastwisku kamienistem: 
Artemisia austriaca, Achillea leptophylla, Andropogon ischaemon..., 

nawet pojedyńcze darninki ostnicy stepowej (Stipa copillata)... 

W miarę oddalania się od miasta, roślinność staje się obfitsza 

1 bogatsza. Jeszcze dalej na stokach wzgórzy zarysowują się nawet — 

lasy (Sibljaki). Pomiędzy temi ostatniemi i pustkowiem okolic samego 
miasta widzimy dobrze rozwinięte asocjacje fryganowe. Oto opis 
takiej frygany (9 VIII 1981): 

Kopulaste kamieniste (łupki) wzgórza słoneczne całkowicie po- 
kryte poduszkowato wyrastającemi, szarawemi, kolczastemi krzewinami 

Astragalus arnacantha. Jednak Astragalus nie tworzy całkiem bitych 
zarośli, lecz "rasta porozrzucanemi poduszkami, pomiędzy któremi 
kamienista gleba częściowo jest naga, częściowo nie gęsto pokryta 

następującemi roślinami: Najwidoczniejszą i najczęściej się przytrafia 
ostnica stepowa (Stipa capillata), która tu nie wypuszcza jednak tak 

wielkich darni, jak na stepie, lecz darninki jej są drobne ze słabo 
rozwiniętemi łodygami, ponieważ gleba jest b. sucha i jałowa; 
nierównie rzadziej występuje Andropogon ischaemon, trawa tak 

charakterystyczna dla suchych pastwisk podgórzy w Bułgarji; przy- 

trafiają się darninki suchej już Koelerta rigidula, darnie Festuca sp. 

(już zupełnie poschniętej i bez owoców), dość dużo Diplachne serotina, 
która tu nie jest wysoka, jak to bywa w Bułgarji na więcej sprzyja- 

jących stanowiskach, zresztą: Xeranthemum annuum (wszędzie dużo), 

Alyssum montanum, Alsine glomerata (poschnieta), Centaurea sp., 

Teucrium polium, Velezia rigida (poschnięta), Ziziphora capitata 

(już całkiem sucha), Asperula cynanchica, Stachys leucoglossa, 

Achillea leptophylla, Crupina vulgaris (sucha), Euphorbia myrst- 

nites, Passerina annua, Linum austriacum, Anthemis tinctoria, Achillea 

depressa Janka (rzadko), Silene canica, Chrysocoma villosa DC... 

...Frygana wygląda wogóle szaro, bo i rośliny są szare i również
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szarą jest kamienista gleba, która wszędzie prześwieca pomiędzy 
skąpą roślinnością. 

Wyżej opisanej frygany występuje śibljak, w który frygana 
stopniowo przechodzi. Z początkiem pojawiają się śród Astragalus'a 
pojedyńcze krzewy Paliurus aculeatus, które jeszcze są znacznie 
poobgryzane, krzewiny Jasminum fruticans, gdzie niegdzie poje- 
dyńcze krzewy Crataegus monogyna, Frazinus ornus (pojed.), 
wschodni grab (Carpinus orientalis pojed.) i wreszcie wszystko 
to przechodzi w zwarty śibljak, śród którego występują już w miej- 
scach wolniejszych i wyższe rośliny zielne (np. Anthericum ramosum, 
Asparagus verticillatus, Dictamnus fracinella, Oryzopsis holeiformis). 

Oprócz Astragalus arnacantha, w Bułgarji wschodniej wystę- 
pują jeszcze dwa inne gatunki Astragalus'a, spokrewnione z 4. arna- 
cantha 1 postaciowo bardzo do niego podobne. Są to: A. Jankae Degen 

et Boiss. 1 A. żhracicus Grieseb. Pierwszy z nich jest jeszcze 

więcej kolący niż 4. arnacantha, a drugi posiada kolce jeszcze 

dłuższe niż 4. Jankae (do 8 cm długości). Oba one również mogą, 

wyrastając gromadnie, wytwarzać frygany. Elementy ostatniej, zło- 

żone z 4. Jankae (z domieszką czasem pojedyńczych okazów 4. źhra- 

cicus), widzimy np. koło Sotiry, o kilka km na O od Slivena 1). Jednak 

tam one nie zajmują tak wielkich przestrzeni, jak powyżej opisana 
frygana z okolic Aitosa. Związek i tej frygany z wypasaniem 

wzgórzy suchych i kamienistych przez bydło jest widoczny. Z tego 

jednak nie należy zresztą robić wniosku, że frygana „ost czemś, co 

dopiero przez człowieka zostało wytworzone. W danym wypadku 

mamy do czynienia ze spotęgowaniem i rozszerzeniem zjawiska, 

którego elementy niewątpliwie poprzedzały działalność ludzką. 

Największe jednak spustoszenie w świecie roślinnym wytwarza 
się wtedy, kiedy i samo podłoże zostanie radykalnie przez działa|- 
ność człowieka przekształcone. O 22 km na zachód od Warny, koło 

st. kolejowej Gebedźże (Kebedże) widzimy ogromne obszary po 
stokach niewysokich gór przekształcone w piaszczystą pustynię, 
której geneza najwidoczniej jest połączona z nadmiernem wypasaniem 

przez bydło na tle specyficznych warunków substratowych lokalnych. 

Na północ od doliny, po której przebiega tor kolejowy od 

Warny do Sumena, prawie naprzeciw samej stacji ciągnie się grzbiet 

5) Adamović: „Vegetationsverhiltnisse der Balkanliinder* 1909, Р. 196, 

wspomina o fryganie z A. thracicus na stokach gory Barmuk pod Slivenem 

(przedstawione tam jest również fotograficzne zdjęcie, tab. XXI). Osobiście tam 

widziałem tylko pojedyńcze okazy wspomnianego Astragalus a. A. Jankae 

i A. thracicus są endemicznemi roślinami wschodniej części półw. bałkańskiego, 

a A. arnacantha występuje prócz tego w Krymie i w kraju Zakaukaskim.
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skalisty, wapienny prostopadle do samej doliny, w której widzimy 

po znacznem zwężeniu ponowne rozszerzenie systemu Dewneńskiego 

jeziora - limanu, łączącego się ostatecznie pod Warną zwężoną jeszcze 

raz strugą z morzem. Grzbiet ten, ciągnący się w górę, w jednem 

miejscu jest przerwany głęboką doliną maleńkiej rzeczki, wpa- 

dającej do systemu jeziora Dewneńskiego. Otóż po tej przerwie, 

na wschód od grzbietu wapiennego widzimy ogromne sfalowane 

obszary, pokryte przeważnie piaskami, częściowo nieco ustalonemi, 

częściowo będącemi w ruchu. Gdzie niegdzie w najwyższej części 

tej górskiej pustyni piaszczystej widzimy obnażone skały wapienne 

i ich grupy, przyczem skały te tu i ówdzie przedstawione są w po- 

staci słupów, nieraz dwa razy od człowieka wyższych (patrz załą- 

czone tu zdjęcie fotograficzne ryc. 2), lub ścian. Cały ten teren, pokryty 

piaskami białawemi, lub szarawemi (gdzie niegdzie piasek, lepiej 

scementowany, jest koloru rudawego), przedstawia ciekawy przykład 

zniszczenia, które zapoczątkowane było przez wypasanie (i, widocznie, 

nieoględne przerębywanie rosnącego tam niegdyś mieszanego lasu 

typu podgórskiego, właściwie nisko górskiego, którego szczątki 1 do 

dziś przechowały się gdzie niegdzie, a na zachód od grzbietu wy- 

stępują w postaci śibljaków i teraz), a i śród zniszczonego terenu 

lub około niego na zniszczonem pastwisku dużo jest Pałturus, Car- 

pinus orientalis, Crataegus monoyyna 1 niewielkie drzewka grusz 

(Pirus communis). Piaszczysto - gliniaste podłoże, pozbawione roślin- 

ności leśnej i systematycznie rozbijane kopytami zwierząt, traciło 

coraz więcej swe części drobne, gliniaste, które przez wiatry 

zostały zupełnie wywiane. (ięższe piaszczyste cząsteczki, poru- 

szane przez wiatr, niszczyły dalej pierwotne podłoże, potęgując 

zniszczenie. Tej erozji eolicznej najlepiej przeciwstawiły się skały 

wapienne, które widzimy tam, skąd piasek został wywiany. Że 

mamy tam do czynienia ze zjawiskiem nowem, możemy wywnlos- 

kować z tego, że tu i ówdzie śród tej pustyni piaszczystej widzimy 

pojedyńcze drzewa (stare) lipy srebrzystej (Tuia argentea; 

takich drzew naliczyłem wszystkiego trzy), występujące zupełnie 

samotnie i owocujące, chociaż korzenie ich w swej górnej części są 

mniej lub więcej przez wydmuchiwanie piasku obnażone. Ponieważ 

obecne warunki dokoła tych lip są takie, że w żaden sposób nie 

możemy przypuścić, ażeby w ich obecności nowe drzewo mogło 

powstać i utrzymać się, więc widoczną jest rzeczą, że lipy te wyrosły 

oddawna, kiedy warunki były potemu nierównie odpowiedniejsze. 

Stare zaś drzewo, z zagłębionemi należycie korzeniami, OCZYWIŚCIE, 

może łatwiej przenosić i zasypywanie przez piasek i wydmuchiwanie 

substratu przez wiatr. Widzimy więc, że wspomniane lipy są szczątkami
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lasu, który kiedyś tam wyrastał. Wobec tego musimy przyjść do 
wniosku, że przynajmniej w pewnych partjach opisywanej pustyni, 
czy pastwiska, mamy do czynienia ze zjawiskiem nowem, którego 
początek odnieść należy do najbliższej przeszłości (100—150 lat). 

W miejscach, gdzie piasek jest wywiewany, widzimy nie tylko 
skały wapienne, ale i słupy piaszczyste, które powstają na skutek 
wyrastania tam krzewów berberysu (Berberis vulgaris), korzeniami 
swojemi ochraniających lokalnie teren od zniszczenia, jakiemu pod- 
legają substraty całkowicie roślinności pozbawione. Krzewy berbe- 
rysu, tworząc tamę dla piasku przez wiatr przenoszonemu, powodują 
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Ryc. 2. Słupy wapienne śród pustyni piaszczystej w Gebedże pod 
Warna. 

również powstawanie niewielkich pagórków piaszczystych (diun), co 
znacznie urozmaica cały ten obszar. W dolnej części obszaru pias- 
kowego przytrafia się również gdzie niegdzie i głóg (Crataegus 
monogyna)j w postaci odmiany drobnolistnej o dużych kolcach. 

Z. roślin zielnych widzimy (80. VIII 19381) tu i ówdzie poroz- 
rzucane po piasku, jak to jest wogóle dla tego substratu charakte- 

rystyczne, w mniejszej lub większej ilości: Panicum sanguinale 
oraz z rasą P. s. ciliare (obficie), Tragus racemosus (dużo), Cynodon 
dactylon, Diplachne serotina, Corispermum nitidum, Teucrium 
chamaedrys, Centaurea euxina Velen. (roglina endemiczna o bardzo 
niewielkim zasiągu — skały wapienne i piaski), Mollugo cerviana, 

Helichrysum arenarium (rzadko), Silene supina M B., Kochia arenaria, 

Linaria euxina Velen., Scirpus holoschaenus var. filifcrmis
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(Rchnb.) — gdzie niegdzie, Euphorbia Gerardiana Ja са. у. saxicola 
Velen. (piaski koło skał, nie często), Asperula cynanchica, Dianthus 
nardiformis Janka (piaski koło skał — nie rzadko), Fumana pro- 
cumbens Dun., Plantago arenaria, Sedum (z grupy acre — zupełnie 
zeschnięte), Alyssum montanum L. (skały wapienne zasypywane przez 
piaski i koło nich — dość dużo), Alsine verna L. (piaski koło skał), 
Jastone Jankae Neilr. (nie wszędzie: po piaskach koło skał), 
Thymus sp., Calamintha patavina (1 egz.), Vincetoricum officinale 
(nikłe okazy — rzadko). Po zachwaszczonych piaskach w dolnej 
części przytrafia się Xanthium spinosum. Wreszcie tylko po skałach 
wapiennych, zasypywanych przez piasek, nie przechodząc wcale na 
czyste piaski: Paronychia Kapela Kern. i Koeleria splendens. Presl. 

Jak widać z przytoczonego tylko co spisu, roślinność pias- 
ków z Gebedże nie składa się z prawdziwych psamofitów. Jako 
ostatnie mogą być 'uważane tylko cztery gatunki, których nazwy 
są odmiennym drukiem wyodrębnione. Obecność tych kilku psamo- 
fitów na obszarze piasków bynajmniej nie przedwiecznym łatwo 
da się wytłumaczyć tem, że rośliny te przywędrowały niedawno 
z piasków nadmorskich, które są od Gebedże tylko o 20 km od- 
dalone. Reszta roślin to są albo gatunki o szerokiem rozmieszczeniu; 
wyrastające w rozmaitych warunkach, albo elementy skał wapiennych, 
występujące w postaci przygodnych psamofitów, co się uwydatnia 
tem, że wyrastają one koło Gebedże nie tylko na piasku, ale i po 
skałach wapiennych. Nawet Silene supina MB., której sama nazwa 
wskazuje na związek z piaszczystym substratem, jest mimo to 
elementem, zasadniczo charakterystycznym dla miejsce wapienno- 
kamienistych, występującym wtórnie i na piaskach. Widzimy to nie 
nietylko w Rosji południowej, gdzie się znajduje zasiąg tej Stlene 
lecz nawet 1 w Bułgarji wschodniej, gdzie ona rośnie w miejscach 
skalistych 1 kamienistych (np. koło Slivena). Myli się wobec tego 
prof. Stolanov, twierdząc, że S. supina jest rośliną właściwą tylko 
piaskom nadmorskim 1). 

Z powyższego widzimy, że element pustyni górskiej koło 
(rebedże przedstawia ciekawy przykład przekształcenia w czasach 
nowszych terenu leśnego w pustkowie. 

  

  

  

') Po piaskach nadmorskich w obrębie Bułgarji występują w rzeczywistości 
dwa inne pokrewne gatunki, przez autorów fory bułgarskiej nie wyróżnione. 
Mianowicie: Silene pontica Brandza (opisana z Dobrudży), która rośnie po 
piaskach nad morzem koło Warny — i O. thymifolia Sibth. et Sm,, (opisana 
z lurcji), rosnąca obficie w podobnych warunkach koło Anchialo, Burgasa 
1 Sozopola w Butgariji.


