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Beskidów Zachodnich -  największego regionu 
polskich Karpat, jest redagowane przez pra
cowników Pracowni Naukowo-Edukacyjnej 
Gorczańskiego Parku Narodowego. Tom 1 
(2006) zawiera prace przedstawione na kon
ferencji „Wartości, problemy, rola społeczna 
i przyszłość parków narodowych w Polsce”, 
zorganizowanej w 2005 r. z okazji jubileuszu 
25-lecia Gorczańskiego PN. Ten Park, chro
niący przyrodę pasma Gorców, uważanego za 
najbardziej reprezentatywną część Beskidów, jest 
ważnym ogniwem w ochronie przyrody Karpat 
Zachodnich. Stosunkowo dobrze zachowana na 
dużych obszarach w obu piętrach reglowych 
puszcza karpacka, pozwala bowiem na prowa
dzenie w Gorcach długoterminowych obserwacji 
przemian naturalnych i zniekształconych gór
skich ekosystemów leśnych.

Prezentowany tom otwierają referaty oko
licznościowe o historii (W. Różański), szacie 
roślinnej i jej dotychczasowych badaniach 
(A. Mcdwecka-Kornaś) oraz o ochronie dzie
dzictwa kulturowego i krajobrazowego GPN 
(U. Janicka-Krzywda). Kilkanaście opracowań 
oryginalnych dotyczy zarówno przyrody nieoży
wionej, jak i świata roślinnego i zwierzęcego.

OCHRONA BESKIDÓW ZACHODNICH

„Ochrona Beskidów Zachodnich” (ISSN 
1896-2300) to nowe wydawnictwo ciągłe 
o charakterze popularno-naukowym. Czasopi
smo, które ma służyć upowszechnianiu wiedzy 
o obszarach chronionych leżących w obrębie
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Tom zamyka dział zatytułowany „Koncepcje, 
projekty, polemiki”. Wybrane tytuły prac opu
blikowanych w pierwszym tomie czasopisma 
przybliżą Czytelnikowi Wiadomości Botanicz
nych jego tematykę. Tom ten zawiera m.in. 
artykuły: Wykształcenie i funkcjonowanie lejów 
źródliskowych potoków gorczańskich (D. Wroń
ska); Wpływ asymetrii masywu Babiej Góry’ na 
piętrowość fizycznogeograficzną (P. Hałat); 
Zróżnicowanie florystyczne i ekologiczne ro
ślinności przypotokowej w masywie Babiej Góry 
(A. K. Uziębło, S. Ciapała); Procesy odnowie
niowe w reglu górnym Gorczańskiego Parku 
Narodowego (K. Przybylska, L. Bujoczek); 
Występowanie kornika drukarza Ips typograhus 
L. w uszkodzonych przez wiatr drzewostanach 
świerkowych masywu Kudłonia w Gorczań
skim Parku Narodowym (W. Grodzki, J. Loch, 
P. Armatys); Znaczenie korytarzy ekologicznych 
dla funkcjonowania obszarów chronionych na 
przykładzie Gorców (I. Kawecka); Monitoring 
Przyrody w kontekście Dyrektywy Siedliskowej 
i Ptasiej (D. Radziwiłł).

Nie podano, w jakim cyklu ma się uka
zywać omawiane czasopismo. Tom 1 został 
wydany w układzie jednołamowym, w forma
cie 248 x 18 mm, ma kolorową, lakierowaną 
okładkę, a jego objętość wynosi 207 stron. Wy
dawcą jest Gorczański Park Narodowy.
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