
Cypripedium calceolus
L.
Obuwik pospolity

Magnoliophytina [=Angiospermae], Liliopsida 
[=Monocotyledoneae], Orchidaceae – storczykowate
[wg niektórych autorów: Cypripediaceae – obuwikowate]

Opis gatunku

Bylina k∏àczowa osiàgajàca wysokoÊç do 50 cm. Z k∏àcza
o Êrednicy 5–10 mm (cz´sto rozga∏´zionego) wyrasta pro-
sty, szorstko ow∏osiony, zielony p´d. LiÊcie sà, podobnie jak
p´d, krótko ow∏osione. Ich liczba waha si´ od 2 do 5,
na p´dach generatywnych – zwykle 4. Majà 3–11 cm sze-
rokoÊci i 6–17 cm d∏ugoÊci, kszta∏t jajowaty do szerokolan-
cetowatego, sà ostro zakoƒczone, cz´sto na kraw´dziach
fa∏dowane. Okaza∏e, intensywnie pachnàce kwiaty wyrasta-
jà na szczycie p´du, zwykle pojedynczo, rzadziej po 2 lub 3.
Trzewikowata war˝ka, o kraw´dziach podwini´tych do wn´-
trza, ma 20–30 mm d∏ugoÊci, 15–20 mm szerokoÊci i wy-
sokoÊci. Jej barwa jest cytrynowo˝ó∏ta, rzadko zielonawo-
˝ó∏ta lub bia∏a. W cz´Êci nasadowej wa˝ki znajdujà si´
przezroczyste „okienka”, a wewnàtrz – szeregi bia∏ych, we∏-
nistych w∏osków (1–2 mm) i czerwonych plamek. Dzia∏ki
okwiatu majà barw´ czerwonobrunatnà, jedynie u nasady
sà zielone, wewnàtrz g∏adkie, na zewnàtrz ow∏osione. Gór-
na zewn´trzna dzia∏ka okwiatu i boczne zewn´trzne osiàga-
jà 45 mm d∏ugoÊci i 15–20 mm szerokoÊci. Dzia∏ki we-
wn´trzne sà znacznie w´˝sze, Êrubowato skr´cone. Zalà˝-
nia – wàskocylindryczna, 20–30 mm d∏ugoÊci, lekko ∏uko-
wato wygi´ta. Owocem jest beczu∏kowatocylindryczna to-
rebka o d∏ugoÊci do 30 mm, tak˝e nieco ∏ukowato wygi´ta.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki 
przy identyfikacji gatunku

Kwitnàce osobniki obuwika sà bardzo charakterystyczne
i bardzo ∏atwe do rozpoznania. Natomiast w stanie wege-
tatywnym mo˝na go pomyliç z innymi storczykami: przede
wszystkim kruszczykiem szerokolistnym Epipactis hellebori-
ne i bu∏awnikiem wielkokwiatowym Cephalanthera dama-
sonium. Gatunki te nie majà charakterystycznego ow∏osie-
nia p´dów i liÊci (u kruszczyka tylko na nerwach), ich liÊcie
sà mniej okaza∏e, liczniejsze i zwykle t´pe. 
M∏ode osobniki ciemi´˝ycy czarnej Veratrum nigrum majà
liÊcie wi´ksze, eliptyczne, o charakterystycznym pod∏u˝nym
˝ebrowaniu i pozbawione sà ow∏osienia.

Biologia gatunku

Forma ˝yciowa
Obuwik pospolity jest roÊlinà wieloletnià – geofitem k∏à-
czowym – zimujàce pàczki znajdujà si´ na podziemnych

k∏àczach. Wegetacj´ rozpoczyna w kwietniu, nieco wcze-
Êniej pojawiajà si´ p´dy kwiatonoÊne. Sezon wegetacyjny
koƒczy we wrzeÊniu i paêdzierniku.
Rozwój zarodka jest, podobnie jak u innych storczyków,
uzale˝niony od obecnoÊci grzyba mikoryzowego Hizoctonia
repens (podstawczaki Basidiomycetes) (Pi´koÊ-Mirkowa,
Mirek 2003). Infekcja grzybem nast´puje wczeÊnie. Pierw-
sze 3–4 lata rozwoju osobnika przebiegajà, w glebie – roz-
wój ten odbywa si´ kosztem grzybni. Pe∏ny cykl rozwojowy
– od nasienia do nasienia – trwaç mo˝e od 6 do 15 lat. 
Obuwik pospolity nale˝y do roÊlin d∏ugowiecznych. Wiele
okazów osiàga 30 lat, obserwowano tak˝e roÊliny po-
nad stuletnie (Kull 1999).

Rozmna˝anie generatywne
Termin zakwitania obuwika uzale˝niony jest od warun-
ków klimatycznych: na po∏udniu Polski kwitnienie rozpo-
czyna si´ w po∏owie maja, na pó∏nocy – z 2–3-tygodnio-
wym opóênieniem. Zale˝y tak˝e od warunków lokalnych:
wysokoÊci nad poziomem morza, ekspozycji, zwarcia
warstwy krzewów lub drzew. Obuwik koƒczy kwitnienie
w po∏owie lipca. Zapylenie jest krzy˝owe, biorà w nim
udzia∏ pszczo∏y-samotnice z rodzajów Andrena, Lasio-
glossum i Halictus. Najcz´stszym goÊciem sà samce An-
drena haemorhoa. Owady zwabiane sà do wn´trza war˝-
ki sygna∏ami wzrokowymi – szeregami czerwonych pla-
mek i chemicznymi – kwiaty wydzielajà silny, przyjemny
zapach przypominajàcy wanili´ i cytryn´, podobny tak˝e
do feromonów tych b∏onkówek (Szlachetko, Skakuj 1996,
Szlachetko 2001). 
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Kwiat obuwika jest przyk∏adem kwiatu pu∏apkowego. Brzeg
war˝ki jest podwini´ty do Êrodka i silnie woskowany. Owad
zwabiony sygna∏ami optycznymi i chemicznymi wpada
do wn´trza war˝ki. Tam, kierowany fa∏szywymi sygna∏ami
nektarowymi – szeregiem plamek, w∏oskami i Êwiat∏em wpa-
dajàcym z okienek, podà˝a ku nasadzie war˝ki ocierajàc si´
o du˝e, tarczowate znami´ (na którym pozostawia mas´ py∏-
kowà, jeÊli wczeÊniej odwiedzi∏ inny kwiat obuwika). Nast´p-
nie zostaje oblepiony woskowatà masà py∏kowà (Szlachet-
ko, Skakuj 1996, Szlachetko 2001). ObecnoÊç zapylaczy
wp∏ywa na owocowanie – 10–57% kwiatów zawiàzuje na-
siona. Samozapylenie jest nieefektywne. Torebki zaczynajà
dojrzewaç w sierpniu, oko∏o miesiàc po zapyleniu. Zawiera-
jà bardzo liczne (6000–17000), drobne nasiona przenoszo-
ne przez wiatr (Kull 1999), a rozsiewanie (anemochoria)
trwa od wrzeÊnia do paêdziernika.

Rozmna˝anie wegetatywne
Obuwik pospolity rozmna˝a si´ tak˝e wegetatywnie przez
podzia∏ k∏àczy (Brzosko, Werpachowski 1998).

Aspekty populacyjne

W zale˝noÊci od stanowiska, liczba osobników w populacji
jest bardzo ró˝na – od kilku do kilku tysi´cy. Struktura prze-
strzenna jest skupiskowa. Liczba p´dów wyraênie zale˝y
od warunków siedliskowych, przede wszystkim od iloÊci
Êwiat∏a – w niewielkim ocienieniu obserwowano k´py sk∏a-
dajàce si´ z oko∏o 70 p´dów; pod zwartym drzewostanem
zwykle rosnà pojedynczo. Liczba p´dów w obserwowanych
populacjach waha si´ z roku na rok, jednoczeÊnie liczba
k´p jest stabilna (Brzosko, Werpachowski 1998). Na jed-
nym z najwi´kszych stanowisk obuwika w rezerwacie „Mi-
cha∏owiec” na Wy˝ynie Krakowsko-Cz´stochowskiej w cià-
gu ostatnich 45 lat stwierdzono gwa∏towne zmiany liczeb-
noÊci. Po poczàtkowym spadku z 4–5 tys. w 1955 r. do 470
osobników (p´dów) w 1992 r., obserwowano wzrost liczeb-
noÊci populacji do 1462 osobników, w tym 64 kwitnàcych.
(Michalik, Michalik 2000). 

Charakterystyka ekologiczna

Autekologia
Obuwik pospolity wyst´puje w warunkach Êredniego lub
niewielkiego ocienienia, mo˝e tak˝e rosnàç w otwartych
zbiorowiskach (murawy kserotermiczne) lub w lasach li-
Êciastych o Êrednim zwarciu drzewostanu. Preferuje gleby
ubogie w azot, o odczynie zbli˝onym do oboj´tnego. Naj-
cz´Êciej sà to r´dziny, od p∏ytkich do czarnoziemnych, wy-
tworzone z dolomitów, wapieni i margli, rzadziej czarno-
ziemy, gleby brunatne i aluwialne. Charakterystycznà ce-
chà tych gleb jest du˝a zasobnoÊç w wapƒ. Gatunek zwià-
zany z glebami Êrednio uwilgotnionymi lub zmiennowilgot-
nymi, ale tylko do pewnego stopnia znosi susz´ letnià
(Oberdorfer 1990); szczególnie m∏ode osobniki wymaga-

jà sta∏ej, umiarkowanej wilgotnoÊci (Corkhill 1996).
Ekologiczne liczby wskaênikowe Êwiat∏a, temperatury, re-
akcji (odczynu gleby) i trofizmu (azotu) wynoszà odpowied-
nio: wg Ellenberga i in. (1992): L = 5, T = 5, R = 8, 
N = 4; wg Zarzyckiego i in. (2002): L = 3, T = 5–3, R = 5,
Tr = 4. 

Zbiorowiska roÊlinne, z którymi gatunek
jest zwiàzany
Obuwik osiàga optimum swego wyst´powania w zbiorowi-
skach okrajkowych, zaroÊlach kserotermicznych i lasach
o luênym drzewostanie. Zbiorowiska te, wraz z murawami
kserotermicznymi, tworzà cz´sto mozaiki przestrzenne,
w których bytujà populacje obuwika. Zbiorowiska okrajko-
we zaliczane sà do klasy Trifolio-Geranietea. Towarzyszà
one zaroÊlom kserotermicznym (Rhamno-Prunetea: Berbe-
ridion, Prunion fruticosae), które budujà ró˝ne gatunki ró˝
Rosa spp., g∏ogów Crataegus spp., tarniny Prunus spinosa,
berberysu zwyczajnego(Berberis vulgaris, a tak˝e mezofil-
nym zaroÊlom leszczynowym (Potentillo albae-Quercion
petraeae, z rz´du Quercetalia pubescenti-petraeae, z kla-
sy Querco-Fagetea). Osobniki obuwika wyst´pujà
na okrajkach, jak te˝ wnikajà w luêne zaroÊla i w p∏aty mu-
raw (Festuco-Brometea). Nie wyst´pujà wÊród g´stych krze-
wów i w luênych, niskich murawach ze wzgl´du na zbyt du-
˝e ocienienie lub zbyt intensywne Êwiat∏o.
Kluczowe dla bytowania populacji obuwika w lasach sà
warunki Êwietlne (Wika, Bernacki 1984, Brzosko, Werpa-
chowski 1991). Najlepsze warunki wyst´pujà w lukach
drzewostanu – wywo∏ane zarówno przyczynami naturalny-
mi (wiatro∏omy, po˝ary), jak i antropogenicznymi (nad-
mierna eksploatacja drzewostanu, linie oddzia∏owe, linie
energetyczne). Pod wzgl´dem fitosocjologicznym zbiorowi-
ska leÊne mo˝na okreÊliç jako Êwietlistà dàbrow´ (Potentil-
lo albae-Quercetum z rz´du Quercetalia pubescenti-petra-
eae), bory mieszane (Querco roboris-Pinetum, Serratulo-Pi-
netum, zwiàzek Dicrano-Pinion z klasy Vaccinio-Piceetea),
oraz z klasy Querco-Fagetea: ˝yzne buczyny ni˝owe (Galio
odorati-Fagenion), ciep∏olubne buczyny (Cephalanthero-
-Fagenion) i gràdy (Tilio-Carpinetum, Galio sylvatici-Carpi-
netum). W górach i na wy˝ynach wyst´puje w tak˝e w p∏a-
tach buczyny karpackiej i sudeckiej (Dentario glandulosae-
-Fagenion), ciep∏olubnych buczynach i jedlinach (Cepha-
lanthero-Fagenion).
Obuwik pospolity zwiàzany jest ze zbiorowiskami z dyna-
micznego kr´gu Êwietlistej dàbrowy (Potentillo albae-Quer-
cetum). Preferuje te fitocenozy, które kszta∏tujà si´ w proce-
sie sukcesji wtórnej na porzuconych polach i nieu˝ytkowa-
nych murawach lub w wyniku regeneracji silnie przekszta∏-
conych fitocenoz leÊnych. 

Siedliska 
(wg Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej)
6210- 1– murawy kserotermiczne na pod∏o˝u zasobnym

w wapƒ, nawiàzujàce do zbiorowisk stepowych;
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9130- 1– ˝yzne buczyny – ni˝owe, wy˝ynne i dolnoreglo-
we ˝yzne lasy bukowe;

9150- 1– ciep∏olubne buczyny storczykowe – lasy bukowe
z du˝ym udzia∏em gatunków Êwiat∏olubnych,
zwiàzane z pod∏o˝em wapiennym;

9170-1 – gràd Êrodkowoeuropejski – wielogatunkowy las
liÊciasty z dobrze wykszta∏conà warstwà krze-
wów;

9170-2 – gràd subkontynentalny – d´bowo-lipowo-gra-
bowy las z domieszkà drzew iglastych;

91I0-  1– ciep∏olubne dàbrowy – umiarkowanie ciep∏o-
lubne, Êwietliste, bogate florystycznie lasy d´-
bowe.

Rozmieszczenie geograficzne

Wyst´powanie na Êwiecie
Obuwik pospolity jest gatunkiem cyrkumborealnym wyst´-
pujàcym w Europie, Azji (Syberia, Korea, Chiny) oraz
w Ameryce Pó∏nocnej, zarówno w cz´Êci Êrodkowo-po∏u-
dniowo-wschodniej, jak i na zachodzie (Meusel i in. 1965,
Hulten, Fries 1986). W Europie zwarty zasi´g tego gatun-
ku obejmuje kraje ba∏kaƒskie, kraje Europy Ârodkowej,
Ukrain´, kraje nadba∏tyckie oraz po∏udniowà cz´Êç euro-
pejskiej Rosji (Tutin i in. 1980). Rozproszone stanowiska
znajdujà si´ tak˝e w Wielkiej Brytanii, Skandynawii, pó∏-
nocno-wschodniej Hiszpanii, pó∏nocnych W∏oszech, Fran-
cji, Niemczech i Szwajcarii.
Stanowiska obuwika pospolitego notowano na ró˝nych
wysokoÊciach: od poziomu morza a˝ do 2700 m n.p.m.
w Szwajcarii (Davies i in. 1984). 

Wyst´powanie w Polsce
W Polsce podano dotychczas 246 stanowisk (Zajàc, Za-
jàc 1997, 2001, Pi´koÊ-Mirkowa, Mirek 2003, por. tak˝e
Âwieboda 1976, Bàba, Kucharczyk 2001). Koncentrujà si´
one w pasie Pojezierzy, na Wy˝ynach Polskich oraz w Su-
detach (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie,
pó∏nocna cz´Êç wielkopolskiego, kujawsko-pomorskie,
warmiƒsko-mazurskie, lubelskie, Êwi´tokrzyskie, ma∏opol-
skie, Êlàskie i dolnoÊlàskie). Na Nizinach Ârodkowopol-
skich, w Karpatach i na Pó∏nocnym Podkarpaciu notowany
bardzo rzadko (województwo mazowieckie i pó∏noc-
na cz´Êç ma∏opolskiego). Obecnie najwi´ksze zag´szcze-
nia stanowisk znajdujà si´ na Wy˝ynie Lubelskiej, Roztoczu
oraz w po∏udniowej cz´Êci Wy˝yny Krakowsko-Cz´sto-
chowskiej (województwa lubelskie i ma∏opolskie). Poza tym
obuwik wyst´puje sporadycznie na Pomorzu Gdaƒskim
(Ostrzycki Las), Pojezierzu Mazurskim (Mazurski PN, rezer-
wat „Grz´dy“), Mazowszu, Kotlinie Sandomierskiej, Dol-
nym Âlàsku (Góry Kaczawskie, okolice Jawora), w Karpa-
tach (Beskid Âlàski, Tatry, Pieniny). Wyst´puje od oko∏o 100
do 1180 m n.p.m. – na Kopieƒcu Wielkim w Tatrach (Pi´-
koÊ-Mirkowa, Mirek 2003).

Status gatunku

Prawo mi´dzynarodowe: 
Konwencja Berneƒska (1979) – Za∏àcznik I; 
Konwencja Waszyngtoƒska (1975) – Za∏àcznik II;
Dyrektywa Siedliskowa (1992) – Za∏àcznik II, IV.

Prawo krajowe:
Ochrona gatunkowa – Êcis∏a, od 1946 r.

Kategorie IUCN:
„Czerwona lista IUCN” (1996) – nie uwzgl´dniono; 
„Polska czerwona ksi´ga roÊlin” (Kaêmierczakowa,
Zarzycki 2001) – VU;
„Czerwona ksi´ga roÊlin naczyniowych Karpat Pol-
skich” (Pi´koÊ-Mirkowa, Mirek – w druku) – EN.

Wyst´powanie na obszarach chronionych
SpoÊród wspó∏czeÊnie wyst´pujàcych stanowisk nieco po-
nad po∏owa znajduje si´ na obszarach chronionych (Pi´-
koÊ-Mirkowa, Mirek 2003). Sà to parki narodowe: Bie-
brzaƒski, Wigierski, Kampinoski, Roztoczaƒski, Ojcowski,
Pieniƒski i Tatrzaƒski oraz liczne rezerwaty. Wi´kszoÊç ist-
niejàcych stanowisk w pó∏nocnej i zachodniej Polsce chro-
nionych jest jako rezerwaty cz´Êciowe. Stan zabezpieczenia
stanowisk w pasie Wy˝yn Polskich jest zró˝nicowany:
w cz´Êci zachodniej ochronà obj´ta jest wi´kszoÊç stano-
wisk, w cz´Êci wschodniej (województwo lubelskie) – mniej
ni˝ po∏owa. Prowadzone zabiegi ochronne w rezerwatach
i parkach narodowych sà skuteczne.

Stan i dynamika populacji, 
potencjalne zagro˝enia

Stan i dynamika populacji
W ca∏ym obszarze wyst´powania w Europie obuwik pospo-
lity jest gatunkiem zanikajàcym (Michalik 1975). 
SpoÊród 246 znanych z literatury oraz z okazów zielniko-
wych stanowisk obuwika w Polsce obecnie potwierdzono
oko∏o po∏owy (53%, Pi´koÊ-Mirkowa, Mirek 2003). Zani-
k∏y stanowiska na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym
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Âlàsku. Poza nielicznymi populacjami brak szczegó∏o-
wych danych o ich dynamice. Stanowiska monitorowane
wykazujà najcz´Êciej fluktuacj´ liczby p´dów przy stabil-
nej liczbie k´p; np. rezerwat „Sterczów-Âcianka“, gdzie
wyst´puje w liczbie kilkuset k´p (R. Kaêmierczakowa
materia∏y npbl.).

Potencjalne zagro˝enia
Najwa˝niejsze przyczyny zanikania populacji obuwika to:
• zrywanie kwiatów na bukiety, wykopywanie roÊlin i prze-

noszenie do ogrodów; sta∏o si´ to przyczynà wygini´cia
wi´kszoÊci stanowisk wokó∏ aglomeracji miejskich (Bà-
ba, Kucharczyk 2001);

• gospodarcze wykorzystanie lasów: ods∏anianie przy zr´-
bach, zbyt du˝e zwarcie drzewostanów, przebudowa
drzewostanów z liÊciastych na iglaste (Wika, Bernac-
ki 1984, Michalik, Michalik 2000, Brzosko, Werpachow-
ski 1991);

• naturalne procesy regeneracji fitocenoz leÊnych i proce-
sy sukcesji wtórnej, które prowadzà do zwi´kszenia
zwarcia krzewów i drzewostanów, np. w Ojcowskim PN,
gdzie obuwik roÊnie w buczynie o du˝ym zwarciu drzew
w ciàgu ostatnich dwóch lat nie stwierdzono kwitnienia
(Bàba, Kucharczyk 2001).

Inne zagro˝enia wymagajàce jeszcze udokumentowania:
• zanieczyszczenie powietrza prowadzàce do zakwasze-

nia gleb.

Ochrona gatunku i jego siedlisk

Propozycje dotyczàce gatunku
Niezb´dna jest szczegó∏owa inwentaryzacja stanowisk
obuwika na terenie ca∏ego kraju, szczególnie poza obsza-
rami chronionymi. Dotyczyç to powinno w szczególnoÊci
gruntów prywatnych (np. stanowiska w województwie lu-
belskim). Te populacje, ze wzgl´du na brak zabezpiecze-
nia, sà najsilniej zagro˝one wygini´ciem.

Propozycje dotyczàce siedlisk
Do utrzymania populacji leÊnych obuwik wymaga stoso-
wania zabiegów ochrony aktywnej (okresowego przeÊwie-
tlania drzewostanów). Podobne czynnoÊci nale˝y przepro-
wadzaç w zaroÊlach, by nie doprowadzaç do zbyt du˝ego
zwarcia krzewów i ocienienia obuwików.
W nieu˝ytkowanych lub silnie zaburzonych murawach po-
jawiajà si´ p∏aty trzcinnika piaskowego Calamagrostis
eigejos. Ze wzgl´du na bardzo ekspansywny charakter tej
roÊliny wymaga ona aktywnego zwalczania. Istotnà rol´
w zachowaniu populacji rosnàcych na gruntach prywat-
nych (liczne populacje w woj. lubelskim) pe∏niç powin-
na akcja edukacyjna. Obuwik mo˝e w tym przypadku s∏u-
˝yç jako gatunek parasolowy („umbrella species”)
w ochronie silnie zagro˝onych gatunków ciep∏olubnych
oraz siedlisk muraw kserotermicznych i Êwietlistej dàbrowy.

Przyk∏ady obszarów obj´tych dzia∏aniami
ochronnymi
Czynna ochrona populacji obuwika prowadzona jest
w parkach narodowych w ramach operatów ochrony flory.
Zachowanie stanowisk tego gatunku jest tak˝e uj´te w pla-
nach ochrony rezerwatów i niektórych nadleÊnictw. 
W rezerwacie „Sterczów-Âcianka“ zabiegi czynnej ochrony
polegajà na usuwaniu drzew i krzewów (R. Kaêmierczako-
wa materia∏y npbl.), podobnie w rezerwacie „Micha∏o-
wiec“ (W. Bàba materia∏y npbl.) i w rezerwacie „¸abunie“,
gdzie wycinane sà krzewy i poszerzane polany. 

Kierunki i zakres badaƒ naukowych

Poza obserwacjami populacji w ramach monitoringu przy-
rodniczego prowadzi si´ badania izolowanych populacji
w Biebrzaƒskim PN (Brzosko, Werpachowski 1991, 1998).
Powinny byç przeprowadzone poszerzone badania auteko-
logiczne nad reakcjà populacji na zabiegi czynnej ochro-
ny. Badania te winny obejmowaç tak˝e grzyby mikoryzowe. 

Monitoring

Badaniami w ramach ogólnopolskiego monitoringu przy-
rodniczego obj´tych jest 9 populacji obuwika: w parkach
narodowych – Ojcowskim, Tatrzaƒskim i Pieniƒskim oraz
na Garbie T́ czyƒskim, na Pojezierzu Kaszubskim, na Poje-
zierzu Mràgowskim, na Wy˝ynie Krakowsko-Cz´stochow-
skiej (rezerwaty: „Micha∏owiec“ i „Sterczów-Âcianka“) oraz
na Wy˝ynie Wo∏yƒskiej (rezerwat „¸abunie“).
Program monitoringu populacji powinien byç poszerzony
i skorelowany z planami ochrony rezerwatów, parków
krajobrazowych i nadleÊnictw. Obserwacje te winny obejmo-
waç coroczne szacowanie liczebnoÊci p´dów i k´p, intensyw-
noÊci kwitnienia i struktury przestrzennej oraz zmian tych pa-
rametrów pod wp∏ywem zabiegów czynnej ochrony. W przy-
padku populacji rosnàcych poza rezerwatami w lasach nale-
˝y Êledziç wp∏yw gospodarki leÊnej na dynamik´ populacji.

W opracowaniu wykorzystano niepublikowane dane: Ró˝y
Kaêmierczakowej, Wojciecha Bàby, Edwarda Walusiaka,
Leszka Bernackiego, Iwony Wróbel, Jerzego Kruszelnickiego.
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