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Szata roślinna rezerwatu przyrody „Muńcoł”  
w Beskidzie Żywieckim
 
Vegetation of the “Muńcoł” Nature Reserve (the Żywiec Beskids)
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„Muńcoł” jest jednym z pięciu rezerwatów przyrody położonych w polskiej części grupy Wielkiej 
Raczy w Beskidzie Żywieckim. Poza interesującą szatą roślinną zasługuje na uwagę ze względów 
ekoturystycznych, ponieważ jego granicą przebiega znakowany szlak pieszy. Na obszarze rezerwa-
tu stwierdzono występowanie pięciu zbiorowisk roślinnych: dwóch nieleśnych – łopuszyny z le-
piężnikiem białym oraz zbiorowisko rzeżuchy gorzkiej i śledziennicy skrętolistnej – i trzech le-
śnych: żyznej buczyny karpackiej, dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego oraz jaworzyny 
ziołoroślowej. Spośród 112 gatunków roślin naczyniowych 44 są wymienione w Czerwonej liście 
województwa śląskiego, a 11 to gatunki chronione. Na szczególną uwagę zasługuje liczna popula-
cja śnieżyczki przebiśnieg.

Wstęp

Beskid Żywiecki jest jednym z ciekawszych 
pod względem przyrodniczym regionów w kra-
ju, o czym świadczy utworzenie w jego obrębie 
Babiogórskiego Parku Narodowego, a także wie-
lu rezerwatów przyrody. Szczególnie interesują-
cym fragmentem Beskidu Żywieckiego, zarów-
no dla turystów, jak i przyrodników, jest gru-
pa Wielkiej Raczy, w której po polskiej stronie 
istnieje pięć rezerwatów przyrody – Bu to rza, 
Śrubita, Dziobaki, Oszast i Muńcoł. Ostat ni 
z nich jest zlokalizowany na bocznym grzbiecie 

pasma, rzadko odwiedzanym przez tury stów, 
mimo iż przebiega tamtędy szlak tu ry stycz ny. 
Re zerwat stanowi ostoję nie tylko natu  ralnej 
roślinności leśnej, lecz także jest ważnym frag-
mentem zasięgu występowania dużych ssaków. 
W rezerwacie wykształciły się płaty jaworzyny 
ziołoroślowej – zbiorowiska skrajnie rzadkiego 
w Polsce (GIOŚ 2012; Wilczek i in. 2014). Ce-
lem pracy jest przedstawienie zróżnicowania 
szaty roślinnej rezerwatu przyrody „Muń coł”, 
z wyłączeniem brioflory, która była już przed-
miotem odrębnego opracowania (Stebel i in. 
2011).


