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Geneza badań

1. Wypowiedź w prasie dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jana Reklewskiego
„– Te wyłączone grunty od setek lat i tak podlegają urbanizacji. Nie przedstawiają istotnej przyrodniczej wartości, nie ma tam 
przedmiotów ochrony cennych dla parku. Cenne gatunki tam nie występują”. Gazeta Wyborcza Kielce 24.05.2019

„– Ten teren był przedmiotem inwentaryzacji przyrodniczej w ramach przygotowań do prac nad planem 
ochrony parku w 2012 roku i wtedy zespół ekspertów nie stwierdził na tym obszarze istotnych wartości 
przyrodniczych. Jest to teren zurbanizowany” eMRadio 7.09.2020

2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

3. Wniosek o badania naukowe na Łyścu w 2019 roku złożony przez Stowarzyszenie MOST

4. Zgoda na badania wydana przez dyrektora ŚPN, cofnięta po około miesiącu

5. Kolejny wniosek o badania do Ministra Środowiska Michała Wosia w 2020 r złożony przez 
Stowarzyszenie MOST

6. Minister wydaje zgodę. Następnie po 2 miesiącach ogłasza kolejny projekt rozporządzenia nie 
czekając na wyniki badań







Cel: 



Zespół



Metoda
• Owocników grzybów poszukiwano na ziemi, na drzewach, na drewnie oraz na ściółce, penetrując cały ww. 

obszar podczas każdego pobytu. Zebrany materiał oznaczono przy pomocy mikroskopu świetlnego Biolar
PZO z kontrastem Nomarskiego przy użyciu obiektywów 100x. Preparaty mikroskopowe przygotowywano z 
zasuszonych okazów – w wodzie, odczynniku Melzera, roztworze czerwieni Kongo w amoniaku, roztworze 
wodorotlenku potasu KOH 

• Chrząszcze, prostoskrzydłe, pajęczaki



Metoda

• Porosty i mszaki, rośliny ale też ssaki (poza nietoperzami) gady, płazy i ptaki



Obszar badań























Wyniki
1. Grzyby wielkoowocnikowe

• 54 gatunki

• Wśród nich 19 to gatunki chronione, rzadko występujące, zagrożone

• 15 nowych gatunków dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego:

Ceriporia purpurea – grzyb uważany za wymierający w Polsce

Datronia mollis – gatunek rzadki w Górach Świętokrzyskich

Henningsomyces candidus i Pluteus diettrichii – bardzo rzadko notowane w Polsce

Inonotus cuticularis – rzadki w Polsce i w Górach Świętokrzyskich

Phlebia centrifuga – grzyb uważany za wymierający w Polsce

Pleurotus dryinus – bliski zagrożenia

oraz taksony pospolite w kraju: 

Bolbitius vitellinus, Fuscoporia ferruginosa, Haplotrichum conspersum, Peziza micropus, Phellinus conchatus, Pholiota
gummosa, Pluteus atromarginatus i Schizopora flavipora
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2. Mszaki



2. Porosty

• Biedronecznik zmienny Punctelia subrudecta

Gatunek objęty w Polsce ochroną ścisłą, znajdujący się na czerwonej liście jako narażony 
na wymarcie o kategorii VU.

• Szarzynka skórzasta Parmelia tiliacea

Gatunek objęty w Polsce ochroną ścisłą, znajdujący się na czerwonej liście jako narażony 
na wymarcie o kategorii VU (na czerwonej liście porostów zagrożonych w Górach 
Świętokrzyskich z 2003 posiada kategorie CR – na granicy wymarcia)

• Tarczownica pogięta Parmelia submontana

Gatunek objęty w Polsce ochroną ścisłą, znajdujący się na czerwonej liście jako narażony 
na wymarcie o kategorii VU (na czerwonej liście porostów zagrożonych w Górach 
Świętokrzyskich z 2003 posiada kategorie RE – regionalnie wymarły).

• Pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa

Objęta ochroną częściową, znajdująca się na czerwonej liście porostów jako gatunek bliski 
zagrożenia (w kategorii NT).
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3. Entomologia
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3. Pajęczaki

W czasie 4 kontroli na 1,35 ha 25 gatunków w tym:

• 1 gatunek nowy dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego: Clubiona marmorata

Gatunek dość rzadko w Polsce spotykany, być może z uwagi na tryb życia, gdyż jest to pająk 
zamieszkujący korę oraz dziuple drzew. W Polsce wymieniany z około 30 stanowisk rozproszonych w 
południowej i centralnej części kraju 

• 2 gatunki nowe dla Gór Świętokrzyskich: 

• Mermessus trilobatus 

Jest obcym gatunkiem inwazyjnym pochodzącym z Ameryki Północnej, który od lat 80. rozprzestrzenia 
się w Europie. 

• Opilio saxatilis

Gatunek rodzimy w ostatnich dekadach wykazuje szybką ekspansję, stąd bywa spotykany znacznie 
liczniej niż jeszcze w II połowie XX wieku. 
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4. Ptaki
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4. Pozostałe
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4. Pozostałe









Zagrożenia
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Wnioski




