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Reliktowa sosna na Sokolicy – zapis wydarzeń 
po uszkodzeniu drzewa

Relict pine tree at Sokolica – a record of events after the damage to the tree
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W trakcie akcji ratunkowej TOPR-u 6 września 
2018 roku, na skutek silnego podmuchu stru-
mienia powietrza wytworzonego przez wirnik 
helikoptera, doszło do złamania głównego pędu 
słynnej reliktowej sosny rosnącej na szczycie 
Sokolicy (Fot. 1, 2).

Po szczegółowych oględzinach i konsulta-
cjach ze specjalistami od chirurgii drzew oraz 
ocenie stanu złamanej sosny, dyrekcja Pieniń-
skiego Parku Narodowego (PPN) podjęła decyzję 
o odcięciu zwisającej gałęzi. Odcięty fragment 
sosny przetransportowano i zabezpieczono 
w dyrekcji PPN. Rana powstała po złamaniu pędu 
została dokładnie oczyszczona i zakonserwowana 
preparatem grzybobójczym (Fot. 3). W dolnej 
części sosny pozostała gałąź, która nie doznała 
żadnego uszczerbku. Złamany konar poddano 
wstępnym pomiarom, wykonano szczegółową 
dokumentację fotograficzną oraz odpowiednio 
zabezpieczono przed wysychaniem (Fot. 4).

Z inicjatywy członka Rady Naukowej PPN 
dr hab. inż. Jana Bodziarczyka dyrekcja Parku po-
djęła decyzję o powołaniu zespołu badawczego, 
który mógłby wszechstronnie zbadać pęd, głów-
nie pod kątem organizmów go zasiedlających, 
określenia wieku oraz dendrochronologii. Podjęto 
także próbę trwałego zakonserwowania i zabez-
pieczenia złamanego fragmentu sosny dla celów 
edukacyjnych i ekspozycyjnych w dyrekcji PPN. 

Fot. 1. Reliktowa sosna pienińska na szczycie Sokolicy, stan 
przed i po uszkodzeniu, fot. J. Bodziarczyk
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Fot. 2. Miejsce złamania głównego pędu, fot. J. Bodziarczyk

Fot. 3. Zabezpieczenie rany w miejscu odłamanego pędu środ-
kiem grzybobójczym przez Marcina Trybałę, 9.09.2018 r., fot. 
M. Lempa

Fot. 4. Złamany konar sosny przed dyrekcją Pienińskiego PN. 
W dolnej części widoczna nekroza wywołana przez patogeny, 
10.09.2018 r., fot. K. Karwowski

Fot. 5. Pobranie prób przez dra hab. R. Kościelniaka w celu 
oznaczenia porostów, dyrekcja Pienińskiego PN, 24.09.2018 r., 
fot. K. Karwowski
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Fot. 6. Wyznaczenie miejsca do pobrania wywiertu w celu 
określenia wieku złamanej gałęzi. Od lewej: dr hab. inż. Jan 
Bodziarczyk, dr hab. inż. Czesław Bartnik, dyrekcja Pieniń-
skiego PN, 2.10.2018 r., fot. A. Połtowicz

Fot. 7. Zabezpieczenie wywiertu do badań dendrochronologicznych przez dr inż. Elżbietę Muter (z prawej), dyrekcja Pieniń-
skiego PN, 2.10.2018 r., fot. J. Kozik

Fot. 8. Konserwacja aparatu asymilacyjnego przez specjali-
stów ze Stowarzyszenia Kulturalnego ARTES, 11.10.2018 r., 
dyrekcja Pienińskiego PN, fot. K. Karwowski
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W skład 10-osobowego zespołu badawczego 
weszli: prof. dr hab. Krystyna Boratyńska z Insty-
tutu Dendrologii PAN w Kórniku, która podjęła 
się analizy anatomicznej i morfologicznej igieł 
sosny, dr hab. Robert Kościelniak z Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie, który podjął 
się opisania bioty porostów zasiedlającej złamany 
pęd (Fot. 5), dr Paweł Kojs, dr Aldona Gizińska 
i dr Adam Miodek ze Śląskiego Ogrodu Botanicz-
nego w Mikołowie PAN zobowiązali się do szcze-
gółowej analizy anatomicznej drewna, a dr hab. 
Maciej Skorupski z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu podjął się zbadania fauny roztoczy. 
W grupie badawczej znaleźli się też pracownicy 
naukowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie: dr hab. inż. Czesław Bartnik 
– mykolog (Fot. 6), dr inż. Elżbieta Muter – zaj-
mująca się dendrochronologią (Fot. 7) oraz dr inż. 
Radosław Wąsik, który podjął się zbadania wła-
ściwości fizyczno-mechanicznych drewna. Zespół 
wsparli też pracownicy Parku: mgr inż. Piotr 

Chachuła, mgr Joanna Kozik i dr inż. Grzegorz 
Vončina. Kierowanie całym zespołem powierzono 
dr. hab. inż. Janowi Bodziarczykowi z Zakładu 
Bioróżnorodności Leśnej Wydziału Leśnego 
w Krakowie – inicjatorowi naukowego przedsię-
wzięcia i współautorowi niniejszego doniesienia. 

Aktualnie w różnych jednostkach naukowych, 
reprezentowanych przez w/w naukowców, trwają 
szczegółowe badania nad fragmentem złamanej 
sosny. Po zakończeniu badań planowane jest 
całościowe opracowanie i wydanie monografii 
w wydawnictwie PPN.

Po pobraniu prób do badań laboratoryjnych 
przystąpiono do konserwacji gałęzi dla celów 
ekspozycyjnych. Specjaliści ze Stowarzyszenia 
Kulturalnego ARTES z Poznania nasączyli cały 
pęd specjalnym roztworem konserwującym tkanki 
roślinne. Po kilku tygodniach pęd zabezpieczono 
środkiem grzybo- i owadobójczym, a krótkopędy 
wzmocniono lakierem i farbami w celu przywró-
cenia pierwotnych barw (Fot. 8).


