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Utworzony w 2005 r. rezerwat przyrody „W¹wóz Huzarów” o powierzchni
2,80 ha, po³o¿ony jest w granicach administracyjnych Gdañska, w po³udniowej
czêœci Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK), w oddziale 147a, b leœnictwa
Matemblewo (Lasy Oliwskie, nadleœnictwo Gdañsk, obrêb Oliwa) i kwadracie
ATPOL DA80a. Obiekt obejmuje poroœniêty lasem polodowcowy parów
o stromych zboczach, stanowi¹cy odnogê Doliny Kociego Rowu, oraz niewielki
fragment terenu przyleg³ego. W dnie parowu znajduje siê b³otnisty, wolno
p³yn¹cy ciek, który w œrodkowej czêœci swojego biegu p³ynie g³ównie pod
powierzchni¹ gleby. Ciek umo¿liwia egzystencjê niektórym wilgociolubnym
gatunkom roœlin i kszta³tuje w du¿ym stopniu okoliczny mikroklimat, sprzyjaj¹cy rozwojowi m.in. grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) oraz
œluzowców (Myxomycetes).
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G³ównym zbiorowiskiem rezerwatu jest Luzulo-pilosae-Fagetum. Obok dominuj¹cego Fagus silvatica, odnawiaj¹cego siê naturalnie w lukach powsta³ych
w drzewostanie, w domieszce roœnie tak¿e Pinus sylvestris oraz Picea abies. Runo
jest ubogie – typowe dla tego zbiorowiska. Wystêpuj¹ te¿ niewielkie p³aty Galio
odorati-Fagetum w postaci typowej oraz ubo¿szej. Wiêksze zró¿nicowanie gatunkowe flory stwierdzono w samym parowie, gdzie wystêpuje m.in. Blechnum
spicant i Veronica montana (por. Mieñko 1990; Wilga 1995). Na dnie parowu
wydzielono niewielkie powierzchniowo zbiorowisko Ÿródliskowe z Glyceria
nemoralis – Glycerietum nemoralis-plicatae.
Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia 2004 r., na obszarze rezerwatu przeprowadzono wstêpne badania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes).
Stwierdzono 3 gatunki nale¿¹ce do klasy woreczniaków (Ascomycetes) i 40
gatunków z klasy podstawczaków (Basidiomycetes). Ich wykaz zamieszczono
poni¿ej w porz¹dku alfabetycznym (E – gatunek wymieraj¹cy, V – nara¿ony
na wymarcie, R – rzadki, I – o nieokreœlonym zagro¿eniu, por. Wojewoda, £awrynowicz 1992):

ASCOMYCETES
Ustulina deusta (Fr.) Petr.
Xylaria hypoxylon (L.) Grev.
X. polymorpha (Pers.) Grev.
BASIDIOMYCETES
Agaricus silvicola (Vittad.) Peck
Albatrellus cristatus (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz  [E]
Amanita fulva (Schaeff.) Pers.
A. rubescens (Pers.: Fr.) Gray
A. virosa (Fr.) Bertillon  [V]
Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst.
Boletus edulis (Bull.: Fr.  [V]
Cantharellus cibarius Fr.
C. tubiformis Bull.: Fr.
Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) O. K. Miller
Cortinarius bolaris (Pers.: Fr.) Fr.
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Kickx
Gloephyllum odoratum (Wulf.: Fr.) Imaz.
Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr.  [R]
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
Psilocybe lateritia (Schaeff.: Fr.) Noordel.
Laccaria amethystea (Bull.) Murril.

L. laccata (Scop.: Fr.) Berk & Broome
Lactarius fluens Boud.
L. rufus (Scop.: Fr.) Fr.
L. volemus (Fr.) Fr.
Mycena pura (Pers.: Fr.) P. Kumm.
Oudemansiella mucida (Schrad: Fr.) v. Höhn  [V]
Pholiota flammans (Batsch: Fr.) P. Kumm.
Polyporus varius (Pers): Fr.
Rozites caperatus (Pers.: Fr.) P. Karst.
Russula adusta (Pers.: Fr.) Fr.
R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
R. delica Fr.
R. fellea (Fr.: Fr.) Fr.
R. cfr. grata Britzelm.
R. mairei Singer
R. ochroleuca (Pers.) Fr.
R. rosea Pers.
R. vesca Fr.
R. virescens (Schaeff.) Fr.
Suillus variegatus (Schwein.: Fr.) O. Kuntze
Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Kühner ex Gilbert
X. pascuus (Pers.) Krombh.
Xerula radicata (Rels.: Fr.) Dörfelt

Stwierdzone w postulowanym rezerwacie gatunki macromycetes nale¿¹
g³ównie do symbiotroficznych ryzobiontów zwi¹zanych z lasami liœciastymi
i mieszanymi, np. Russula rosea i Lactarius volemus. Murszej¹ce drewno bukowe
lub zamieraj¹ce buki s¹ pod³o¿em dla niektórych ksylobiontów, np. dla Fomes
fomentarius i Oudemansiella mucida [V]. Na pniakach po wyciêtych œwierkach
wystêpuje doœæ rzadka Gloephyllum odoratum, a pod dojrza³ymi œwierkami odnotowano m.in. Gomphidius glutinosus [R].
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Wœród zamieszczonych w spisie gatunków grzybów wielkoowocnikowych,
na uwagê zas³uguj¹ bardzo rzadki w Polsce Amanita virosa [V] oraz Albatrellus
cristatus [E] (por. Gumiñska, Wojewoda 1985; Wojewoda, £awrynowicz 1992).
W latach 90., przy po³udniowym skraju rezerwatu kilkakrotnie notowano Lactarius deterrimus Gröger, zauwa¿ono tak¿e Armillaria mellea (Vahl: Fr.) P. Kumm.
s. l. Podczas tegorocznych badañ, w miejscu jej dotychczasowego owocnikowania, np. na pniakach œwierkowych, stwierdzono wystêpowanie ryzomorfów.
W dojrza³ym drzewostanie poza rezerwatem, kilkanaœcie metrów od jego
wschodniej granicy zauwa¿ono Boletinus cavipes (Klotzsch ex Fr.) Kalchbr. [E].
W Polsce gatunek ten wystêpuje g³ównie w ni¿szych po³o¿eniach górskich,
w granicach naturalnego zasiêgu modrzewia Larix spp., z którym tworzy mikoryzê (Svrèek, Vanèura 1993); na ni¿u, gdzie jego symbiont jest sadzony, pojawia
siê znacznie rzadziej. Natomiast w Galio odarati-Fagetum festucetosum, oko³o 50 m
od granicy rezerwatu napotkano Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk. [I];
by³ tu wczeœniej odnotowany w latach 90. (Wilga 2001). Oba wymienione powy¿ej rzadkie i zagro¿one w Polsce gatunki s¹ umieszczone na liœcie macromycetes
pod œcis³¹ ochron¹ (Rozporz¹dzenie... 2004).
Ze wzglêdu na du¿¹ ró¿norodnoœæ gatunkow¹ roœlin naczyniowych (117
gatunków, w tym 7 chronionych i 6 zagro¿onych na Pomorzu Zachodnim,
por. Buliñski i in. 1989; Mieñko 1990; ¯ukowski, Jackowiak 1995), a zw³aszcza
z powodu wystêpowania lokalnej populacji Blechnum spicant licz¹cej 92 okazy
(por. Mieñko 1990), „W¹wóz Huzarów” w 2005 r. w³¹czono do sieci obszarów
podlegaj¹cych ochronie rezerwatowej na obszarze TPK. Walory przyrodnicze
rezerwatu niew¹tpliwie podnosi obecnoœæ grzybów wielkoowocnikowych
(wstêpnie stwierdzono 43 gatunki), spoœród których kilka taksonów podlega
ochronie lub jest zagro¿onych.
Podany powy¿ej wykaz prawdopodobnie nie obejmuje wszystkich gatunków macromycetes wystêpuj¹cych na tym terenie, konieczne s¹ kolejne badania, m.in. w okresie wiosny i póŸnej jesieni.
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