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KRYSTYN IZDEBSKI 

Istniejące i projektowane rezerwaty leśne 
województwa lubelskiego z uwzględnieniem 

ich osobliwości florystycznych 

Существующие и проектированные лесные резерваты 
Люблинского Воеводства с учётом флористических особенностей 

Forest Reserve Grounds and Planned Future Reserves Covering Pecul- 
iar Floristic Features in the Lublin District 

W adliwy system gospodarki leśnej w okresie przed- i powojennym 
oraz dewastacje wojenne nie wyniszczyły całkowicie naszych lasów. 

W miejscach odosobnionych, trudniej dostępnych lub słabiej zaludnio- 
nych województwa lubelskiego zachowały się piękne fragmenty leśne 
o charakterze naturalnym, a często i pierwotnym. Obecnie 11 z nich ma 
prawa rezerwatów przyrody. W celu poznania ich fauny, flory i typu 
zbiorowisk leśnych przeprowadzono w niektórych z nich częściową lub 
całkowitą inwentaryzację oraz dokładne badania naukowe. Otrzymane 

tą drogą wyniki pozwoliły na krótką charakterystykę chronionych obiek- 
tów. 

ISTNIEJĄCE REZERWATY 

Jak wspomniałem, w woj. lubelskim istnieje 1l prawnie zatwierdzo- 
nych rezerwatów leśnych o ogólnej powierzchni 1 389,46 ha (ryc. 1). 

Wszystkie te rezerwaty położone są na terenie lasów państwowych. 

Obrocz. Rezerwat leży w oddziałach 107 d, 108 d, 109a ,118b,c, 119a,b, 

120a, b (powierzchnia podlegająca ścisłej ochronie — 70,97 ha) leśn. 

Obrocz i Florianka, nadl. Zwierzyniec (0,5 km na południe od stacji kole- 

jowej Zwierzyniec). Rezerwat zajmuje szczytowe partie i zbocza góry 

Nart oraz przylegające do niej obniżenia. Szczyt, środkowe i górne par- 

tie stoków porasta las bukowy lub jodłowo-bukowy typu buczyny kar- 

packiej (Fagetum carpaticum). W dolnej części zboczy oraz w obniże- 

niach przylegających do Nartu występuje bór jodłowy (Abietum poloni- 

cum). W rezerwacie występuje wiele rzadkich przedstawicieli runa les- 

nego, jak: starzec Fuchsa (Senecio Fuchsit), przetacznik górski (Veronica 

montana),. żywiec. gruczołowaty (Dentaria glandulosa), ż. cebulkowaty 

(D. bulbifera), pokrzyk wilcza-jagoda (Atropa belladonna), paprotnik kol- 
czysty (Polystichum lobatum), czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum), 
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cz. Slatkowaty (A. victorialis — ryc. 5), widlak wroniec (Lycopodium: se- 
lagoj, buławik czerwony (Cephalanthera rubra), b. wielkokwiatowy 
(C. clba), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), kruszczyk sze- 
rokclistny (Epipactis latifolia), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis). Nie- 
które z wymienionych roślin reprezentują element górski na niżu, inns 
należą do roślin chronionych. 

Utworzenie rezerwatu (Mon. Polski r. 1957, nr 11, poz. 78) ma na celu 
ochronę zespołów buczyny karpackiej i boru jodłowego z rzadkimi przed- 
stawicielami fauny i flory. Rezerwat Obrocz nie został dotąd opraco- 
wany pod względem naukowym. Wzmianki florystyczne znajdujemy 
w pracach Krotoskiej i wsp. (11), Izdebskiego (6,7), Fijal- 
kowskiego i Izdebskiego (3). Rezerwat Obrocz wymienia rów- 
nież Jarosz (9). 
Bukowa Góra. Rezerwat leży w oddziałach 59 d, g, h, i, k, 1, m, n; 57; 58; 

59 z wyłączeniem pododdziału c, południowo-wschodniej części oddz. 
60 d; 80 c i wschodniej części pododdz. b; 81 z wyłączeniem pododdz. a, s; 
62—35 (powierzchnia podlegająca ochronie Ścisłej 115,59 ha, częściowej 
82,83 ha, razem 198,42 ha) leśn. Obrocz, nadl. Zwierzyniec (stacja kole- 
jowa Zwierzyniec Wieś, w odległości 0,5 km na południe od osady Zwie- 
rzyniec). Bukowa Góra jest krawędzią wysoczyzny, opadającą większymi 
lub mniejszymi terasami do doliny Wieprza. Rezerwat położony jest 
częściowo na samej wyniosłości, częściowo też na jej zboczach i na dnie 
doliny. Budowa geologiczna i stratygrafia gleb oraz pasowy układ roślin- 
ności w rezerwacie pozostają w związku z urozmaiconą topografią tere- 
nu. Szczyt i górne partie wzniesienia pokrywa las bukowy lub bukowo- 
-jodłowy, reprezentujący zespół buczyny karpackiej (Fagetum carpati- 
cum -— ryc. 2). Środkowe i dolne części zbocza oraz skrawek doliny 
Wieprza zajęte są przez bór jodłowy (Abietetum polonicum). W rezer- 
wacie zwraca uwagę piękny drzewostan z licznymi przestojami buka (do 
4l m wysokości i ponad 3m obwodu na wysokości piersi) oraz występo- 
wanie rzadkich przedstawicieli fauny i flory. Z najciekawszych roślin 
spotykanych w rezerwacie można wymienić: kokorycz pustą (Corydalis 
cava), starca gajowego (Senecio nemorensis), miodunkę miękkowłosą 
(Pulmonaria mollissima), widłaka wrońca (Lycopodium selago), przetacz- 
nika górskiego (Veronica montana), podkolana zielonawego (Platanthera 
chlorantha), zanokcicę skalną (Asplenium trichomanes), lepiężnika bia- 
łego (Petasites albus). 

Wydzielenie i uznanie Bukowej Góry za rezerwat przyrody (Mon. 
Polski, r. 1957, nr 75, poz. 465) ma na celu ochronę pięknych drzewosta- 
nów bukowych, jodłowo-bukowych i jodłowych, wchodzących w skład 
zespołów buczyny karpackiej i boru jodłowego oraz zabezpieczenie licz- 
nych przestojów drzew, rzadkich przedstawicieli fauny i flory. Najlepiej 
poznana jest dotąd bogata i urozmaicona fauna rezerwatu. Liczne prace 
zoologiczne z Bukowej Góry zestawili Skuratowicz i Urbań- 
ski (20). Badania florystyczne, ekologiczne i geobotaniczne przeprowa- 
dzili tutaj Sokołowski (15), Sulma (17), Skuratowicz (18, 19), 
Tobolewski (21), Krotoska i wysp. (11), Matuszkiewicz 
i wsp. (13), Izdebski (5. 7), Fijałkowski i Izdebski (3). 
Bukową Górę wymienia również Jarosz (9). 

Nart-Czerkies. Rezerwat zajmuje malowniczy, wyraźnie wydzielający się 
z otaczających sztucznych lasów sosnowych i mieszanych kompleks leśny 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie istniejących | 5 
i projektowanych rezerwatów leśnych Ryc. 3. Bukowa Góra. Przestój buka 

na terenie woj. lubelskiego * (ponad 3 m obwodu w pierśnicy) 
© rezerwaty 
1 Obrocz, 

©) projekt. 
2 Bukowa Góra, 

Czerkies, 4 Bachus, 5 Kozie Górki, 
6 Jata, 7 Szum, 6 Czartowe Pole, 
9 Tanew, a — Stoki, b — Horodyszcze, 

rezerwaty Fot. K. Izdebski 
3 Nart 

c — Zielone, d — Niemce, e — Ma- 
Ziarki, f — Krzywe, g — Kamienna 

Góra 

PŁ 

A 
é 
io 

  
Ryc. 2. Bukowa Góra. Fragment bu- 
czyny kanpackiej (Fagetum carpaticum) 

Fot. K. Izdebski 
  

* Od chwili napisania artykułu niektóre 

Ryc. 4. Nart Czerkies. Fragment lasu 
jodłowo-bukowego (zespół Fagetum 

carpaticum) 
Fot. K. Izdebski 

rezerwaty zaprojektowane zostały zatwierdzone. 
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położony między górą Nart i lasem Czerkies (od gajówki Czerkies). 
W skład jego wchodzą oddziały: 91—93; 102—104; i15 a,b,d; 139 d, k; 
140; 141 а, с; 142Ъ, с; 153—156; 164—168 а; 176 с, а; 177; 178 а (powierz- 
chnia podlegająca ochronie ścisłej 380,56 ha, częściowej 99,95 ha; razem 
400,51 ha) leśn. Kruglik, nadl. Zwierzyniec (5 km od stacji kolejowej 
Zwierzyniec lub Krasnobród). Rezerwat ma kształt podkowy, któ- 
rej ramiona obejmują od północy grunty wsi Obrocz. Jego teren jest 
bardzo urozmaicony. Oprócz licznych, kopulastvch pagórów rezerwat 

NE przecinają malownicze jary śŚród- 
+... leśne, porośnięte przez piękne 

, drzewostany jodłowo-bukowe 
z domieszką grabu i wiązu gór- 
skiego. Topografia terenu, sto- 
sunki glebowe i układ roślinności 
są podobne jak w rezerwatach 

e ę _  Obrocz i Bukowa Góra. Na wy- 
3% _ с  soką wartość naukową i gospo- 

a _ darczą chronionego obiektu (Mon. 
Polski, r. 1957, nr 10, poz. 74) 

NAUK. > es składają się naturalne drzewosta- 
AŻ а. Sa m ny bukowe lub jodłowo-bukowe 

Ryc. 5. Obrocz. Kępa czosnku siatxo- (zespół Fagetum carpaticum — 
watego (Allium victorialis) | ryc. 4) i jodłowe (Abietum polo- 

Fot. K. Izdebski . . " . 
nicum) z licznymi przestojami 

drzew i niezwykle urozmaiconym runem leśnym, wśród którego wystę- 
puje wiele elementów górskich i roślin chronionych. Na szczególną uwa- 
ве zasługuje występowanie w rezerwacie paprotnika Brauna (Polysti- 
chum Braunii), p. kolczystego (P. lobatum), czosnku siatkowatego (Allium 
victorialis), lepiężnika białego (Petasites albus), nasięźrzału pospolitego 
(Ophioglossum vulgatum), widłaka wrońca (Lycopodium selago), starca 
Fuchsa (Senecio Fuchsii), żywca gruczołowatego (Dentaria glandulosa), 
2. cebulkowego (D. bulbifera), kokoryczki pustej (Corydalis cava), buła- 
wika czerwonego (Cephalanthera rubra), b. wielkokwiatowego (C. alba), 
kruszczyka szerokolistnego (Epipactis latifolia), podkolanu zielonawego 
(Platanthera chlorantha), p. białego (P. bifolia), paprotnicy sudeckiej 
(Cystopteris sudetica), gnieznika leśnego (Neottia nidus-avis), groszku 
wschodniego (Lathyrus laevigatus), pępawy błotnej (Crepis paludosa), 
orlika pospolitego (Aquilegia vulgaris). Rezerwat nie doczekał się dotąd 
opracowania naukowego. Wzmianki o Nart-Czerkiesie znajdujemy w pra- 
cach Krotoskiej i wsp. (11),:Fijatkowskiego (2), Izdeb- 
skiego (6, 7) oraz Fijatkowskiego i Izdebskiego (3). | 

Bachus. Rezerwat lezy w oddzialach 34, 35, 46, 47 (powierzchnia podle; 
gająca ochronie ścisłej 82,59 ha) leśn. Sawin, nadl. Chełm (w. odległości 
3 km na północny północno-wschód od wsi Sawin, w pobliżu szosy Chełft 
Włodawa). Teren pagórkowaty z niezwykle urozmaiconymi stosunk Ar 
glebowymi (występują leje krasowe) oraż interesującą fauną i florą. 
małym obszarze, dzięki różnorodnym warunkom siedliskowym, wystę- 
puje 6 następujących zbiorowisk leśnych: 1) bór mieszany sosnowo-dębo- 
wy (Pineto-Quercetum serratuletosum), 2) bór mieszany wilgotny (Quer- 
ceto-Pinetum), 3) grond typowy (Querceto-Carpinetum typicum), 4) grond 
wilgotny (Querceto-Carpinetum stachyetosum silvaticae), 5) ols zwy- 
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czajny (Cariceto elongatae-Alnetum), 6) śródleśne zbiorowisko łąkowe 
turzycy pospolitej (ze związku Caricion fuscae). Wysoką wartość nau- 
kową i gospodarczą zawdzięcza Bachus występowaniu naturalnych drze- 
wostanów, złożonych z dębu bezszypułkowego (na północno-wschodniej 
granicy zwartego zasięgu), klonu, jesionu, jaworu i urozmaiconego runa, 
wśród którego na szczególną uwagę zasługują: czosnaczek pospolity (Al- 
liaria officinalis), orlik pospolity (Aqutlegia vulgaris), podejźrzon ruto- 
listny (Boritrichum multifidum), kokorycz pusta (Corydalis cava), tu- 
rowka lesna (Hierochloé australis), groszek wschodni (Lathyrus laeviga- 
tus), nasiezrzat pospolity (Ophioglossum vulgatum), ciemiezyca biata lub 
c. zielona (Veratrum album lub V. Lobelianum), widłak wroniec (Lyco- 
podium selago), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), podkolan biały (Pla- 
tanthera bifolia), p. zielonawy (P. chlorantha). Zatwierdzony rezerwat 
(Mon. Polski, 1958 r., nr 63, poz. 361) został opracowany dwukrotnie 
przez Fijałkowskiego (1, 4). 

Kozie Górki. Rezerwat leży w oddziale 9ce (powierzchnia podlegająca 
ochronie częściowej 40,74 ha) uroczyska Kozłówka, ieśn. Rutka, nadl. 
Kozłówka (2 km na zachód od stacji kolejowej Wandzin). Teren lekko 
falisty. Rezerwat zajmuje garb rozmytej moreny środkowo-polskiego 
zlodowacenia. W podłożu zalegają suche piaski słabo gliniaste, przewar- 
stwione zwietrzałymi żwirami. W rezerwacie występuje las dębowy 
(Quercus sessilis) z nieznaczną domieszka grabu i sosny. Drzewostan 
roznowiekowy z licznymi przestojami (ponad 200-letnimi) debu bezszy- 
pułkowego i urozmaiconym runem, nawiązującym do zespołu boru mie- 
szanego (Pineto-Quercetum). Wśród rzadszych przedstawicieli runa leś- 
nego zwraca uwagę duża ilość turówki leśnej (Hierochloe australis). 
Uznanie Kozich Górek za rezerwat (Mon. Polski, 1998 r., nr 659, poz. 384) 
ma na celu ochronę naturalnego, niezwykle tu ekspansywnego drzewo- 
stanu dębu bezszypułkowego w pobliżu wschodniej granicy jego zasięgu 
naturalnego. Rezerwat nie został dotąd opracowany pod względem nau- 
kowym. Jego inwentaryzację przeprowadził w tym roku mgr inż. M. 
Barszczewski. 

Jata. Rezerwat leży w oddziałach 44—46, 55—58, 66—69, 87—92 (powierz- 
chnia podlegająca ścisłej ochronie 335,21 ha) leśn. Jagodne, nadl. Kryń- 
szczak (18 km od stacji kolejowej Łuków). Urozmaiconym stosunkom 
geolągicznym, geomorfologicznym, hydrologicznym i glebowym towa- 
rzyszy zróżnicowanie zbiorowisk leśnych. Na terenie rezerwatu wystę- 
pują zbiorowiska boru bagiennego, boru jodłowo-sosnowego, boru sosno- 

wego z kostrzewą owczą, wilgotnego grondu jodłowo-dębowo-grabowego 
i olsu jesionowo- -olszowego. W runie leśnym rośnie wiele rzadszych ga- 
tunków, jak: widłak wroniec (Lycopodium selago), turowka lesna (Hte- 
rochloé australis), strzęplica polska (Koeleria polonica), kruszczyk rdza- 
woczerwony (Epipactis atropurpurea), k. szerokolistny (E. lattfolia), pod- 
kolan biały (Platanthera bifolia), obuwik pospolity (Cypripedium calce- 
olus), orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), sasanka otwarta (Pulsatilla 
patens), żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), koniczyna łubinowata 
(Trifolium lupinaster). Uznanie Jaty za rezerwat przyrody (Mon. Polski, 
1952 r., nr A-69, poz. 1049) ma na celu ochronę naturalnych zbiorowisk 
leśnych z jodłą (na północno-wschodniej granicy jej zasięgu naturalne- 
go); urozmaiconym runem leśnym i fauną, Za wydzieleniem rezerwatu: 
przemawiały poza tym względy natury dydaktycznej, estetycznej i histo- 
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rycznej. Rezerwat Jata został opracowany przez Szatera (16) i Nie- 
działkowskiego (14). Inwentaryzację przeprowadzili tutaj w okre- 
sie powojennym Fijałkowski i zespół pracowników pod kierow- 
nictwem R. Racinowskiego. 

Topór. Rezerwat leży w oddziałach 94 k, m; 95 c, d, f; 96 f-i; 97 f, g; 
138 c, f; 139 a. c (chroniona powierzchnia 56, 53 ha) leśn. Jagodne, nadl. 
Kryńszczak (21 km od stacji kolejowej Łuków lub Siedlce). Utworzenie 
rezerwatu (Mon. Polski, 1959 r., nr 103) miało na celu ochronę zbioro- 
wisk leśnych z dobrze odnawiającą się i ekspansywną tu jodłą (na NE 
granicy jej zasięgu naturalnego). Rezerwat Topór opracował naukowo 
Niedziałkowski (14). 

Szum. Rezerwat leży w oddziałach 175 c; 210b, k, l, m, n, o; 2111 g, i, 
К, |, m, n; 212h (powierzchnia podlegająca ścisłej ochronie 16,96 ha) leśn. 
Górecko, nadl. Tereszpol; ciągnie się on pasem o szerokości 400 m i o dłu- 
gości 2 km, wzdłuż potoku Szum między Góreckiem Kościelnym i G. Sta- 
rym (5 km od stacji kolejowej Krasnobród). Jako jeden z najpiękniej- 
szych fragmentów leśnych Zamojszczyzny przedstawia on malowniczy 
przełom potoku spływającego z Roztocza do Kotliny Sandomierskiej. 
Skaliste dno doliny tworzy liczne progi i wodospady. Na zbo- 
czach rośnie las sosnowy i jodłowy. W runie leśnym występuje wiele 
rzadkich gatunków, jak: zanokcica skalna (Asplenium trichomanes), 
z. zielona (A. viride), skrzyp olbrzymi (Equisetum maximum), widłak 
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Ryc. 6. Czartowe Pole. Wodospad sSo- Ryc. 7. Progi Tanwi 
potu poniżej Harmenii Fot. A. Kęsik 

Fot. A. Kęsik 

wroniec (Lycopodium selago), parzydto lesne (Aruncus silvester). Utwo- 
rzony rezerwat (Mon. Polski, 1958 r., nr 63, poz. 361) ma charakter kraj- 
obrazowo-lesny; wzmianki florystyczne lub faunistyczne z jego terenu 
zamieszczone są w pracach Skuratowicza (18, 19) oraz Kro- 
toskiej i wsp. (11). Rezerwat Szum wymienia Jarosz (9). 

Czartowe Pole. Rezerwat leży w oddziałach 158 h, i, k; 159 h, i; 170£, 6; 
171c,d; 172d; 184h; 1961; 197h,i,k (powierzchnia podlegająca ścisłej 
ochronie 63,71 ha) leśn. Hamernia, nadl. Józefów (6 km od stacji kolejo- 
wej Długi Kąt). Niezwykle urozmaicony, malowniczy przełom rzeki S0- 
pot o stromych brzegach i licznych, niskich wodospadach (ryc. 6). Wzdłuż 
brzegów ciągnie się pas lasu olszowego z bujnym runem leśnym. Zbocza 
porasta las sosnowy z domieszką jodły i świerka. Utworzony rezerwat 
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(Mon. Polski, 1958 r., nr 63, poz. 363) ma charakter krajobrazowo-lesny. 
Wymienia go Jarosz jako Czartowe Pole-Sopot (9). 

Tanew. Rezerwat leży w oddziałach 175 a—d, f, g; 178i, k; 179 h; 191d, 
i,g,h (powierzchnia podlegająca ścisłej ochronie 41,33 ha) leśn. Rybnica 
i Głuchy, nadl. Susiec (2 km od stacji kolejowej Susiec). Rezerwat ciąg- 
nie się wzdłuż Tanwi i jednego z jej dopływów Jelenia, tworzącego 
w swym łożysku 8 wodospadów oddalonych od siebie o 20—50 m. Naj- 
okazalszy wodospad ma do 1,80 m wysokości. W bagnistych rozszerze- 
niach dna występują fragmenty lasów olszowych; na zboczach rośnie 
las iglasty z przewagą jodły. Utworzony rezerwat (Mon. Polski, 1958 r., 
nr 62, poz. 355) ma charakter krajobrazowo-leśny. 

Maziarki. 60-letni las sosnowy i sosnowo-dębowy pochodzenia sztuczne- 
go na płytkiej rędzinie kredowej. W runie leśnym zwraca uwagę duża 
ilość obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus) i innych rzadkich ga- 
tunków (w tym roślin kserotermicznych). Projektowany rezerwat o po- 
wierzchni 2,49 ha wchodzi w skład oddziału 55ce uroczyska Maziarki, 
nadl. Kosobudy (8 km od stacji kolejowej Zwierzyniec Wieś). Teren leśny 
został zabezpieczony drewnianym ogrodzeniem. Badania florystyczne 
przeprowadziła tu M. Izdebska (8). O rezerwacie wspominają 
również Fijałkowski i Izdebski (3), a o małym frag- 
mencie leśnym położonym w sąsiedztwie projektowanego rezerwatu pisał 
Urbański (22). 

PROJEKTOWANE REZERWATY 

W woj. lubelskim (ryc. 1) projektuje się 8 rezerwatów przyrody *. Nie- 
które z nich mają otrzymać wkrótce należne im prawa rezerwatów. 

Stoki. Widny bór sosnowy z domieszką jodły i świerka na glebie zbieli- 
cowanej wytworzonej z piasków luźnych. W runie występuje licznie 
zimozioł północny (Linnaea borealis), osiągający miejscami 100°/e pokry- 
cia. Projektowany rezerwat o powierzchni około 0,5 ha leży na terenie 
lasów państwowych w oddziale 183 leśn. Słupy, nadl. Kosobudy (4 km 
od stacji kolejowej Zwierzyniec lub Zwierzyniec Wieś). Wzmianki o Sto- 
kach znajdujemy w pracach Skuratowicza (18), Jarosza (9) 
Krotoskiej i wsp. (11), Fijałkowskiego i Izdebskiego 
(3), Kozaka (12). 

Horodyszcze. Projektowany rezerwat dla ochrony zimoziołu północnego 
(Linnaea borealis) w oddziale 64 uroczyska Horodyszcze, nadl. Kosobudy 
(7 km od stacji kolejowej Zwierzyniec Wieś). Zimoziół tworzy kilka 
zwartych kęp w prześwietlonym borze jodłowym na płytkiej rędzinie 
kredowej. Kilkuarowe powierzchnie w Horodyszczach i Stokach są za- 
bezpieczone drewnianym ogrodzeniem. O projektowanym rezerwacie 
wspominają: Fijałkowski i Izdebski (3), Izdebski (7) i Ko- 
zak (12). 

Zielone. Dwa projektowane rezerwaty dla ochrony zimoziołu północne- 
go (Linnaea borealis) w oddziałach 201 i 202 uroczyska Zielone. leśn. 
Zielone, nadl. Krasnobród (5 km na południowo-zachód od osady Kra- 
snobród). Zimoziół północny tworzy kilka zwartych kęp w widnym bo- 

  

  

* Patrz notka na Str. 29. 
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rze jodłowym z domieszką sosny (oddz. 201) i mieszanym z przewagą 
jodły na glebie zbielicowanej wytworzonej z piasków luźnych. Dwie kil- 
kuarowe powierzchnie zostały zabezpieczone płotem drewnianym. Nau- 
kowo opracował je Kozak (12). 

Niemce. Starodrzew sosnowy na piasku gliniastym z dużą ilością otocza- 
ków wapiennych w głębi. Trzy zwarte skupienia zimoziołu północnege 
(Linnaea borealis)j występują na powierzchni około 0,5 ha, w oddziale 
żla,b uroczyska Kozłówka, leśn. Jawidz, nadl. Kozłówka (4 km na 
wschód od stacji kolejowej Bystrzyca). Stanowisko zostało wykryte 
przez M. Barszczewskiego. 

Krzywe. Piękny fragment lasu jodłowo-bukowego z domieszką osiki 
i przestojów lipowych. W urozmaiconym runie leśnym występują ele- 
menty górskie. Projektowany rezerwat o powierzchni około 130 ha leży 
na terenie lasów państwowych w oddziałach 25, 26, 42, 43, 69, 70 uro- 
czyska Krzywe, nadl. Kosobudy (8 km od stacji kolejowej Zwierzyniec 
Wieś). O rezerwacie wspominają Fijałkowski i Izdebski (3). 
Kamienna Góra. Pasmo wzniesień pokrytych lasem mieszanym z udzia- 

łem sosny, jodły, grabu i buka, z bogatymi w rzadkie skamieliny od- 
krywkami wapiennymi (Senon — Kreda) oraz ze znanym w okolicy „Pła- 
czącym kamieniem*. W runie leśnym występuje: śnieżyczka przebiśnieg 
(Galanthus nivalis), zanokcica skalna (Asplenium trichomanes), z. muro- 
wa (A. ruta-muraria), widiak wroniec (Lycopodium selago), w. sptasz- 
czony (L. complanatum), przetacznik górski (Veronica montana). Projek- 
towany rezerwat o powierzchni ok. 60 ha wchodzi w skład oddziałów 
114, 175, 185 i 4F leśn. Florianka, nadl. Zwierzyniec. Wzmianki z tego 
terenu znajdujemy w pracach Skuratowicza (18, 19), Kroto- 
skiej i wsp. (11) oraz Fijałkowskiego i Izdebskiego (3). 
Kamienną Górę wymienia również Jarosz (9). 3 
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