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GRZYBY PODLEGAJĄCE OCHRONIE GATUNKOWEJ
NA TERENIE NADLEŚNICTWA SARNAKI
Legally protected species of fungi in the Sarnaki Forest District
(eastern Poland)
ABSTRAKT: Przedstawiono wykaz i krótki opis 37 stanowisk 10 gatunków grzybów podlegających
ochronie prawnej, znalezionych na terenie Nadleśnictwa Sarnaki, w latach 2006-2010.
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ABSTRACT: This work presents a list and a short description of the 37 localities of 10 species of fungi
under legal protection found in the Sarnaki Forest District in the years 2006-2010.
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Wstęp
Nadleśnictwo Sarnaki, podobnie jak zdecydowana większość nadleśnictw w Polsce,
posiada bardzo skąpe dane o mykobiocie, w
tym również o gatunkach prawnie chronionych, występujących na obszarach znajdujących się pod ich zarządem. Dotychczas opublikowano informacje o występowaniu na terenie Nadleśnictwa Sarnaki trzech gatunków
grzybów chronionych: siedzunia sosnowego
Sparassis crispa (Szczygielska i Ciosek 2000,
Ciosek 2002), ozorka dębowego Fistulina
hepatica (Szczepkowski 2008) i czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (Szczepkowski i Kozłowski 2009). W Programie
Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Sarnaki
(Program 2005) można znaleźć informacje
o występowaniu jedynie dwóch gatunków
grzybów chronionych, tj. o siedzuniu sosnowym i purchawicy olbrzymiej Langermannia
gigantea. Oznacza to, że na tak dużym obsza-

rze zarejestrowano do tej pory tylko cztery
gatunki grzybów podlegających ochronie.
Celem pracy jest przedstawienie danych
o nowych stanowiskach chronionych gatunków grzybów znalezionych w latach 20062010, głównie w północnej części Nadleśnictwa Sarnaki.
Teren badań
Nadleśnictwo Sarnaki zajmuje najbardziej wysunięty na wschód obszar województwa mazowieckiego. Od strony północnej oddziela je od województwa podlaskiego
rzeka Bug, natomiast od południa graniczy
z województwem lubelskim. Swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje około 100 tys.
ha powierzchni, w obrębie której mieści się
cały powiat łosicki i część powiatu siedleckiego. Nadleśnictwo zarządza lasami Skarbu
Państwa o powierzchni 10,4 tys. ha, w jego
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