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Nie zważając na kaprysy wczesnowiosennej aury, przyroda budzi się z 
zimowego snu. Jednym z pierwszych zwiastunów wiosny w Gorcach jest sza-
fran spiski popularnie zwany krokusem. Fioletowe kwiaty wyrastają bezpośrednio 
z ziemi, przebijając się nierzadko przez zalegającą jeszcze na polanach warstwę śnie-
gu. Jest to możliwe, dzięki ciepłu wydzielanemu w pąku kwiatowym. Często zdarza się, że na kwitnące rośliny 
spadnie świeży śnieg. Niezapylone kwiaty zwijają się wówczas ciasno w pąki i rozwijają ponownie, gdy stopnie-
je, natomiast te, które zostały zapylone, więdną.

Gorczańskie polany pokryte fioletowym kobiercem kwitnących krokusów, to widok, który warto zobaczyć. 
Zachęcam do podjęcia trudu wędrówki, na pewno nie pożałujecie. Swoimi wrażeniami podzielcie się z Czytelni-
kami „Salamandry”.

Zapraszam do lektury wiosennego numeru kwartalnika, w którym m.in. zaproszenie do Poleskiego Parku 
Narodowego i na gorczańskie szlaki, wiosenne powroty skrzydlatych mieszkańców Ostoi Gorczańskiej oraz spo-
tkanie z niektórymi przedstawicielami gromady płazów.

 Salamandra

W związku 
z prezentowaną wy-

stawą 17. stycznia br. 
Gorczański Park Naro-

dowy zaprosił mieszkań-
ców Poręby Wielkiej i okolic, 

a także turystów na wykład połączony z pokazem 
multimedialnym pt. „Gorce w Naturze 2000”.  
Dr inż. Jan Loch przekazał zebranym najważ-
niejsze informacje o funkcjonowaniu Europej-
skiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a w szcze-
gólności o zasobach przyrodniczych Ostoi Gor-
czańskiej oraz korzyściach i ograniczeniach wy-
nikających z faktu mieszkania na obszarze chro-
nionym. 

Dla dzieci i młodzieży szkolnej w mie-
siącach styczeń–luty br. GPN zorganizował 
„Spotkania z Naturą 2000”, w ramach których 
uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia 

związane z Europejską Siecią Ekologiczną Na-
tura 2000 i Ostoją Gorczańską. Podczas zajęć 
praktycznych, w oparciu o prezentowane zdję-
cia, uczyli się rozpoznawać gatunki ptaków 
z załącznika 1 Dyrektywy Ptasiej. Poznawali ich 
biologię i ekologię. Zajęcia miały na celu, m.in. 
zachęcić uczniów do prowadzenia samodziel-
nych obserwacji ptaków.

Nakładem Gorczańskiego Parku Naro-
dowego, dzięki dofinansowaniu przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, ukazały się widoków-
ki prezentujące walory przyrodnicze Ostoi Gor-
czańskiej. Widokówki są przeznaczone do roz-
dawnictwa. Otrzymają je, m.in. korespondenci 
kwartalnika „Salamandra” oraz uczestnicy zajęć 
i konkursów organizowanych przez Gorczański 
Park Narodowy, a także turyści na pamiątkę po-
bytu w naszych stronach.

Co nowego u Nas:



Szlakiem polskich
parków narodowych

Portrety mieszkańców 
Ostoi Gorczańskiej

4 5

ubarwienie brzusznej strony. Jaskrawożółte i gra-
natowe plamy pełnią funkcję odstraszającą. W sy-
tuacji zagrożenia kumak odwraca się na grzbiet 
i wypina brzuch pokazując kontrastowe barwy, 
które informują napastnika o trujących właściwo-
ściach płaza. Skóra kumaka jest pokryta licznymi 
brodawkami, w których znajdują się gruczoły ja-
dowe. Mimo wyposażenia obronnego płazy pada-
ją ofiarą zaskrońca oraz tchórza i wydry. 

Poleski Park Narodowy położony jest w środ-
kowej części Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej, 
w malowniczej krainie Polesia Lubelskiego. 
Jest to jeden z trzech Parków w Polsce 
obok Biebrzańskiego i Narwiańskiego, 
utworzony w celu ochrony ekosyste-
mów wodno-torfowiskowych.

Przeszło trzydzieści lat walczo-
no o uratowanie tego skrawka ojczystej 
przyro dy starając się zachować charak-
ter Polesia, jaki znamy ze słów pieśni „Polesia 
czar, to dzikie knieje i moczary”. Zanim jednak 
obszary te zyskały status prawnej ochrony wie-
le hektarów bagien i terenów podmokłych sta-
nowiących ostoję rzadkich gatun ków flory i fau-
ny w sposób bezmyślny, bezpowrotnie osuszono, 
skazując na zagła dę wspaniałą poleską przyrodę.

Mimo niesprzyjających warunków i szeregu 
przeciwności, dzięki uporowi i zaan gażowaniu 
działaczy ochrony przyrody oraz wielu wybit-
nych naukowców 1 maja 1990 roku udało się 
utworzyć Poleski Park Narodowy i w ten sposób, 
w ostatniej niemal chwili, uratować niewielkie 

fragmenty nieosu szonych jeszcze torfowisk i ba-
gien. W 1994 roku Park został znacznie powięk-

szony. Obecnie jego powierzchnia to oko-
ło 9764 ha, a powierzchnia otuliny oko-

ło 14 000 ha.
Najważniejszym elementem 

przyrody Parku są tereny podmokłe, 
torfowiska i ba gna, które rozległo-

ścią i stanem zachowania ustępują je-
dynie Bagnom Biebrzań skim. Mozaiko-

wy układ zbiorowisk roślinnych, a szczególnie 
powierzchni łąkowo-torfowiskowych, wodnych, 
leśnych i polnych sprawia, że występuje tu wie le 
osobliwości świata roślin i zwierząt.

Polesia czar 

jezio
ro

 łu
Kie. F ot. michał KaźmierczaK

ŻuraWie. Fot. raFał sieK

Zapraszam na niezwykłą wędrówkę, pod-
czas której poznasz nie tylko unikalną, okry-
tą mgłą tajemniczości przyrodę Polesia, ale rów-
nież jego ciekawą historię i kulturę. Rozpocznij 
ją wraz ze śpiewem ptaków, gdzie poranna mgła 
na rozlewiskach i torfowiskach odsłoni niezapo-
mniany widok z wieży. Ścieżki dydaktyczne po-
prowadzą Cię przez najciekawsze tereny Par ku, 
a kładki i pomosty na nich zainstalowane pozwo-
lą przebyć najbardziej niedo stępne bagna i mo-
kradła Poleskiego Parku Narodowego.

Anna Myka-Raduj
Poleski Park Narodowy
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Płazy są związane z dwoma skrajnie róż-
nymi środowiskami. Dorosłe osobniki spędza-
ją życie na lądzie, zaś ich jaja i larwy rozwijają 
się w wodzie. Z tego powodu, każdego roku pła-
zy odbywają dwie ważne wędrówki. Wiosną uda-
ją się do zbiorników wodnych, a latem powracają 
na ląd. Z 18 krajowych gatunków płazów w Gor-
cach żyje 8. Przedstawię trzy z nich, które mają 
szczególne znaczenie w europejskim systemie 
ochrony przyrody Natura 2000. 

Kumak górski
Jeden z mniejszych płazów. Nie jest ropu-

chą, ani żabą. Należy do odrębnej rodziny – ku-
makowatych (zwanej też ropuszkowatymi). Od 
wiosny do jesieni możemy go zobaczyć w ma-
łych zbiornikach wody – płytkich i nasłonecznio-
nych. W swoim środowisku doskonale się ma-
skuje, gdyż jego skóra na grzbietowej stronie cia-
ła ma gliniastą barwę. Zaskakująco odmienne jest ŻółW błotny.  
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Salamandra opowiada
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Okres godowy kumaka trwa z przerwa-
mi od maja aż do sierpnia. W kałużach i okre-
sowo wypełnionych wodą rowach można wów-
czas obserwować grupki tych płazów liczące po 
kilka lub kilkanaście osobników. Głos kuma-
ka górskiego jest cichy, gdyż samce nie posiada-
ją zewnętrznych worków rezonacyjnych. Kum-
kające samce nadymają całe ciało i unoszą się 
na powierzchni wody wykonując co kilka chwil 
energiczne ruchy tylnymi kończynami. Przez te 
„kopnięcia” na wodzie powstają rozchodzące się 
kręgi, które innym samcom sygnalizują zajęcie 
terytorium. Pary kumaków łączą się w amplek-
sus, czyli uścisk godowy. Samica składa skrzek 
w małych, luźnych kłębach, łącznie od kilku do 
około 300 jaj. Kijanki wylęgają się z jaj już po 
4–5 dniach. Po około 2 miesiącach kończy się 
metamorfoza i małe kumaki osiągając ok. 2 cm 
długości stają się miniaturkami dorosłych. 

Traszka karpacka
Endemit karpacki. Jest najmniejsza wśród 

krajowych traszek, osiąga 10 cm długości. Jej 
populacja w Gorcach należy do najliczniejszych 
w Polsce, jednak bezpośrednia obserwacja tych 
zwierząt nie jest łatwa. Przez większą część roku 
prowadzą skryty tryb życia w dolnoreglowych 
lasach mieszanych. Ukrywają się w butwiejących 
kłodach. Zakamarki w zmurszałym drewnie to 
również schronienia na czas zimowej hiberna-
cji. Podobnie jak inne traszki, w wodzie poja-
wia się wiosną. Gody odbywa głównie w maju 
i czerwcu. Najchętniej wybiera płytkie zbiorni-
ki z miękką roślinnością, ale zdarza się, że ko-
rzysta z rowów i kolein. Cechuje ją stosunkowo 

jasne, brunatnooliwkowe ubarwienie grzbieto-
wej strony ciała z jasnym paskiem przez środek. 
Brzuch jest pomarańczowy. Szata godowa samca 
jest jeszcze bardziej kontrastowa, a dodatkowo 
zdobi go poszerzona płetwa ogonowa i nitkowa-
ty wyrostek na końcu ogona.

Gdy woda jest przejrzysta, możemy oglądać 
gody traszek odbywające się na dnie zbiornika. 
Samiec, podpływając do samicy zagradza jej 
drogę i wachluje ogonem, przekazując sygnały 
zapachowe. Jeśli samica go zaakceptuje, zajmu-
je on pozycję przed swą wybranką i powoli kro-
cząc z wygiętym ogonem składa spermatofory, 
czyli pakiety śluzu z plemnikami. Samica idąc 
tuż za samcem pobiera spermatofory za pomo-
cą kloaki, po czym oddala się, by wkrótce zło-
żyć jaja. Tylnymi nogami zgina liście wodnych 
roślin i w zagięciach składa po jednym jaju po-
krytym lepkim śluzem. Po około 30 dniach wy-
lęgają się larwy. Mają one widoczną płetwę ogo-
nową oraz zewnętrzne skrzela, co w powiększe-
niu nadaje im niezwykły „wyraz”. Dorosłe trasz-
ki wkrótce po odbyciu godów wracają do lądo-
wego życia, zaś przeobrażone młode wychodzą 
z wody nieco później. 

Traszka grzebieniasta
Najrzadziej spotykana traszka w Gorcach. 

Dotychczas stwierdzono tylko 2 stanowiska tego 
płaza – stawy dworskie w Porębie Wielkiej oraz 
Pucołowski Staw, leżący poza granicami GPN 
lecz w obszarze Natura 2000 „Ostoja Gorczań-
ska”. Chętnie zasiedla większe i głębsze zbiorniki 
z gęstą roślinnością. Jest największą z krajowych 
traszek – samice osiągają 18 cm długości. Ubar-
wienie grzbietowej strony ciała jest bardzo ciem-
ne, prawie czarne. Spodnia strona jest pomarań-
czowa w czarne, owalne plamki. Samce w okresie 
godowym wyróżniają się okazałym grzebieniem 
na głowie i grzbiecie, z którym wyglądają jak mi-
niaturowe smoki. Ten „smoczy wyraz” mają też 
wyrośnięte larwy z dużymi skrzelami zewnętrz-
nymi. Zarówno dorosłe, jak i larwy tego gatunku 
są bardzo żarłoczne. W wodzie polują nie tylko 
na bezkręgowce, ale też na drobne rybki i mniej-
sze larwy płazów. Na lądzie żywią się nagimi śli-
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Wiosenne 
przyloty ptaków

Nadchodzi wiosna. Coraz dłuższy dzień 
jest sygnałem dla przyrody do pobudki z zimo-
wego uśpienia. Stopniowo rozwijają się pąki na 
drzewach i krzewach, zakwitają pierwsze rośli-
ny. Z terenów zimowania przylatują ptaki, by za-
łożyć gniazdo i wydać potomstwo. Powroty za-
czynają się już w lutym. Pierwsi przybysze mają 
przewagę, gdyż mają duży wybór miejsc do za-
łożenia gniazda. Muszą jednak przetrwać częste 
nawroty zimy, kiedy to jeszcze mroźne i śnież-
ne dni przeplatają się z ciepłymi i słonecznymi. 
Najwięcej gatunków powraca w okresie od koń-
ca marca do połowy kwietnia, ostatnie pojawia-
ją się w maju.

Ten wyjątkowy czas zachęca do podję-
cia obserwacji ptaków. Niektóre, jak np. szpak 
i śpiewak dają się łatwo podglądać, gdy żerują na 
wytopionych spod śniegu trawnikach i grząd-
kach. W okresach powrotu zimy (a w 2013 roku 
zdarzało się to jeszcze w kwietniu) ptaki nadal 
gromadzą się przy karmnikach. Oprócz sta-
łych bywalców odwiedzają je także: zięba, ma-

kolągwa i kulczyk. Warto dokładniej przyglą-
dać się dachom, przewodom elektrycznym i in-
nym eksponowanym miejscom w pobliżu za-
budowań, na których odpoczywają np. kopciu-
szek, pliszka siwa, oknówka i dymówka. Nawet 
w czasie krótkiej wycieczki po okolicy można 
usłyszeć wzlatującego nad polami skowronka, 
a na bezlistnych gałązkach krzewów wypatrzyć 
kapturkę i piegżę. Wcześniej jednak trzeba zaj-
rzeć do książki lub internetu – nie tylko prze-
studiować ryciny ptaków, 
ale także przeczy-
tać czym charak-
teryzują się po-
szczególne ga-
tunki: jakie 
jest ich upie-
rzenie, wiel-
kość, sylwet-
ka i zacho-
wanie. 

makami i larwami owadów oraz dżdżownicami.
Wiosną, gdy stopi się śnieg warto wybrać 

się na spacer w dolinę potoku Turbacz, Olszo-
wego lub Kamienicy, gdzie znajdują się nie-
wielkie stawki, przygotowane przez GPN spe-
cjalnie dla płazów. Cierpliwy obserwator może 
być świadkiem ważnych wydarzeń z życia tych 
zwierząt.

Mariola Stefanik
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Pojawienie się jaskółki zgodnie z tradycją 
zwiastuje rychłą wiosnę, choć jak mówi przysło-
wie jedna jaskółka wiosny nie czyni. W sąsiedz-
twie ludzi przebywają dwa gatunki jaskółek. 
Pierwsza powraca dymówka. Ptaki zazwyczaj 
przylatują w dużych stadach w połowie kwietnia. 
Zwracają na siebie uwagę hałaśliwym zachowa-
niem. Po upływie ok. dwóch tygodni pojawia się 
oknówka.

Łatwiej usłyszeć niż zobaczyć pierwiosn-
ka. Jego piosenka składa się z dwóch powtarza-
jących się sylab: klip, klap. Bardzo łatwo można 
ją rozpoznać i zapamiętać. 

Kapturka wyróżnia się spośród innych 
pokrzewek większymi rozmiarami i czapeczką 
na głowie – u samca czarną, u samiczki – brązo-
wą. To pospolity gatunek, związany z terena-
mi pokrytymi roślinnością krzewiastą. 
Swoją obecność sygnalizuje bar-
dzo głośnym melodyjnym 
śpiewem.

Piegża jest gatunkiem związanym z gęsty-
mi krzewami i zaroślami, gdzie buduje gniazdo. 
Występuje nawet w małych ogrodach w pobliżu 
zabudowań. Należy do rodziny pokrzewek. Do 
naszych ogrodów przybywa w połowie kwietnia 
z zimowisk położonych we wschodniej Afryce, 
głównie w Etiopii. 

Kukułka – przylatuje na przełomie kwiet-
nia i maja. To gatunek trudny do obserwacji po-
nieważ przebywa głównie w koronach wysokich 
drzew. Samca łatwo natomiast rozpoznać po cha-
rakterystycznym kukaniu. Samica składa poje-

Zięba to pospolity ptak, zasiedlający tere-
ny zadrzewione. Przylatuje już pod koniec lute-
go. Zdarza się, że niektóre osobniki zostają u nas 
na zimę. Samiec wyróżnia się barwnym upierze-
niem, samica jest mniej kolorowa. 

Za pierwszego zwiastuna wiosny w naszych 
okolicach uznawany jest skowronek, którego 
zgodnie z przysłowiem święta Agnieszka wypusz-

Własne odkrycia można zestawić z zeszłorocznymi, prowadzonymi w otoczeniu Dyrekcji Gorczań-
skiego Parku Narodowego i zapisać w poniższej tabeli. W ten sposób powstanie „kalendarz przylotów”.

cza z mieszka. Już w lutym można obserwować 
tego płowobrązowego ptaka, gdy wzlatuje nad 
polami ze śpiewem i zawisa w powietrzu trzepo-
cząc skrzydłami. 

Pojedyncze szpaki powracają pod koniec 
lutego, ale większe stada pojawiają się na po-
czątku marca. Ptaki żerują na wytopionych spod 
śniegu trawnikach. Po krótkim odpoczynku zaj-
mują dziuple i budki lęgowe.

Pliszka siwa przylatuje na początku marca. 
To pospolity, niepłochliwy gatunek. Ptaka moż-
na obserwować w pobliżu zabudowań, a także nad 
brzegami potoków i większych rzek, gdy biega po 
ziemi, kiwając długim ogonkiem. Gniazdo zakła-
da, m.in. w niszach, w półotwartych dziuplach, 
wykorzystuje także różnorodne zakamarki w mu-
rach budynków.

Makolągwa powraca w połowie marca. 
Czasem można ją obserwować przy karmniku – 
szczególnie podczas chwilowego powrotu zimy. 
Żeruje także na najwcześniej dojrzewających na-
sionach osiki, topoli i wierzby.

Śpiewak jest łatwy do obserwowania na 
trawniku, w sadzie, kiedy z ziemi wybiera dżdżow-
nice. Żywi się także ślimakami i owadami. Samiec 
swoją obecność oznajmia długą głośną piosenką, 
składającą się z powtarzających się dźwięków.

Kopciuszek jest gatunkiem, który zadomo-
wił się przy siedzibach ludzkich. Zakłada gniazdo 
w szczelinach murów, dachów, przy kominach.

Bocian biały zajmuje stale to samo gniaz-
do, położone zazwyczaj w sąsiedztwie domostw. 
Dlatego przylot tego gatunku jest bardzo łatwy do 
odnotowania. 

Kulczyka obserwować można od poło-
wy kwietnia.Wyróżnia się wśród innych ptaków 
soczystą, żółtą barwą, dominującą w upierzeniu 
urozmaiconym czarnym paskowaniem. Jego głos 
przywodzi na myśl „dzwonienie” pękiem kluczy – 
stąd może jego nazwa.

Nazwa 
gatunku

Pierwsza obserwacja gatunku w 2013 roku  
w okolicy Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej

Pierwsza obserwacja gatunku w 2014 roku  
w.........................................................

Zięba 19.02

Skowronek 28.02

Szpak 7.03

Pliszka siwa 7.03

Bocian biały -

Makolągwa 16.03

Śpiewak 22.03

Kopciuszek 7.04

Pierwiosnek 10.04

Kulczyk 11.04

Dymówka 14.04

Kapturka 14.04

Piegża 26.04

Kukułka 1.05
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Stwierdzono tu także występowanie traszki 
grzebieniastej – największego krajowego przed-
stawiciela tej grupy płazów ogoniastych. W od-
różnieniu od innych gatunków traszek w śro-
dowisku wodnym przebywa od wiosny do je-
sieni. W okresie godowym samiec wyróżnia się 
silnie ząbkowanym fałdem skórnym na głowie 
i grzbiecie.

Wody i brzegi stawów są miejscem żerowa-
nia ptaków, z których w szczególności cztery ga-
tunki są warte uwagi: krzyżówka, nurogęś, plisz-
ka siwa i pliszka górska. 

Najłatwiejszym obiektem obserwacji jest 
krzyżówka, kaczka występująca pospolicie na te-
renie całej Polski. Kolorowo ubarwiony samiec 
wyraźnie różni się od brązowej, brunatno nakra-
pianej samicy. Takie maskujące upierzenie przy-
daje się podczas wysiadywania jaj. Drapieżnikom 
trudno dostrzec ptaka siedzącego na gnieździe. 
Krzyżówka żywi się roślinami i bezkręgowcami 
wodnymi. Podczas żerowania zanurza w wodzie 
górną część ciała, zadzierając do góry kuper. Taki 
sposób zdobywania pokarmu cechuje kaczki na-
leżące do grupy „pływających”. 

Przez cały rok w stawach żyją ryby: karaś 
srebrzysty, płoć i śliz. Stwierdzano tu także karpia 
i strzeblę potokową. Stałym mieszkańcem jest pi-
jawka końska, pospolity przedstawiciel pierście-
nic. Z pomostu można oglądać jak sprawnie pły-
wa lub przemieszcza się „krocząc” po dnie. Taki 
sposób poruszania umożliwiają jej doskonale 
rozwinięte mięśnie. Wbrew obiegowym opiniom 
nie jest pasożytem odżywiającym się krwią, ale 
drapieżnikiem polującym na drobne zwierzęta 
wodne: m.in. ślimaki i larwy owadów. Sama sta-
nowi pokarm dla krzyżówki, zaskrońca i ryb. 

Bogactwo zwierząt przywabia nad stawy 
drapieżniki. Czasem, pod osłoną nocy, miej-
sce to odwiedza wydra. Przychodzi z pobliskie-
go potoku Porębianka w poszukiwaniu pożywie-
nia: ryb, ślimaków i żab. Pozostawia tropy odbite 
na brzegu oraz ślady żerowania. 

Po wiosennych roztopach w otoczeniu sta-
wów zaczynają rozwijać się rośliny. Na podmo-
kłym terenie, wśród olszyn powyżej górnego 
stawu, w kwietniu zakwita obficie knieć błotna. 
W zagajniku porastającym skarpy bieleją zawil-
ce. W maju obsypują się pachnącymi kwiatami 
głogi. Wiele z nich to sędziwe okazy, wyróżnia-
jące się drzewiastą formą. 

W wodach stawów zaczyna zielenić się 
okazała pałka szerokolistna – ekspansywna ro-
ślina przyniesiona tu prawdopodobnie przez 
kaczki krzyżówki. Co kilka lat usuwa się ją 
z dna zbiornika. W czerwcu, na wysokich ło-
dygach z wąskimi liśćmi pojawiają się kwiato-
stany tworzące kolby. Znane wszystkim gru-
be i wałkowate „pałki” tworzą kwiaty żeńskie, 
kwiatostany męskie są luźniejsze. Przy brze-
gu górnego stawu rośnie jeżogłówka gałęzi-
sta, roślina z tej samej rodziny co pałka wą-
skolistna. Nazwa rośliny wiąże się z kuli-
stym kształtem kwiatostanów. Na wodzie 
wyróżniają się także jasno zielone, duże 

eliptyczne liście żabieńca babki wod-
nej. Korzeń tej rośliny wykorzystywa-

no w medycynie ludowej, m.in. do 
leczenia chorób układu moczowe-

go i nadciśnienia.
Ewa Strauchmann

W pierwszych dniach marca stawy zaczy-
na odwiedzać nurogęś, kaczka z grupy „nurku-
jących”. Żywi się rybami, które łowi zanurza-
jąc całe ciało głęboko w wodzie. Pojawiają się 
tu 2–3 pary. Są bardzo płochliwe, dlatego trud-
no je obserwować podczas żerowania. Codzien-
nie w godzinach porannych odbywają loty godo-
we nad parkiem dworskim. Ptaki zasiedlają duże 
dziuple w pniach starych drzew. Poza okresem 
lęgowym nurogęś widuje się czasem na pobliskiej 
Porębiance. 

W tym okresie pojawia się tu także pliszka 
siwa. Jej krewniaczka – pliszka górska dopiero 
w kwietniu powraca z rejonu Morza Śródziemne-
go. Oba gatunki żerują nad wodą. Mają podobną 
sylwetkę, charakteryzującą się długim ogonkiem. 
Różnią się m.in. kolorystyką upierzenia; u plisz-
ki górskiej wyróżnia się żółta barwa. 

Wiosna nad stawami  
w parku dworskim w Porębie Wielkiej

Stawy w parku dworskim hrabiów Wodzic-
kich w Porębie Wielkiej to system niewielkich 
sztucznych zbiorników wodnych, wykorzysty-
wanych dawniej do hodowli ryb. Istniały w tym 
miejscu już w II połowie XVII wieku, co wyka-
zują zapisy w inwentarzu dóbr wielkoporębskich. 
Naniesiono je także na mapy z 1848 r. i 1931 r. 
Dzięki staraniom Gorczańskiego Parku Narodo-
wego w latach 2006–2007 odtworzono zbiorniki, 
wokół brzegów poprowadzono ścieżki, wybudo-
wano mostki i pomost. 

Zbiorniki wodne i ich otoczenie to środowi-
sko życia wielu gatunków zwierząt: bezkręgow-
ców, ryb, płazów i ptaków. Są stosunkowo łatwymi 
i jednocześnie interesującymi obiektami obserwa-
cji przyrodniczych, szczególnie wiosną. Zatem za-
praszam na wyprawę do parku dworskiego w Po-
rębie Wielkiej z lornetką i odpowiednim atlasem. 

O tej porze roku stawy są miejscem rozrodu 
płazów: żaby trawnej i ropuchy szarej. Po odby-
ciu godów i złożeniu jaj dorosłe osobniki wracają 
na ląd. Przez kilka tygodni w wodzie można ob-
serwować skrzek, kijanki oraz młode obu gatun-
ków, na które poluje zaskroniec.

dynczo jaja do gniazd innych gatunków pta-
ków.W krótkim czasie musi znaleźć dom dla 
kilkunastu podrzutków.

Czasem można zobaczyć gatunki odwie-
dzające naszą okolicę tylko podczas przelo-
tów. W ubiegłym roku, 14.04.2013 r. nad wsią 

Olszówka obserwowany był dudek, natomiast 
3.05.2013 r. na górze Chabówka widziany był 
drozd obrożny, dla którego środowiskiem 
życia są lasy i polany położone wysoko w gó-
rach.

Ewa Strauchmann
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na spotkanie z Gorcami
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zmierza do odtworzenia lasu – naturalnego zbioro-
wiska w naszej strefie klimatycznej. 

Wędrując warto przyjrzeć się mijanym krze-
wom. Wśród nich spotkamy tarninę, 

głóg i dziką różę. Jeśli na 
wycieczkę wybierzemy 
się na przełomie kwiet-
nia i maja to trafimy na 
pełnię ich kwitnienia. 
Kwiaty i owoce tych 
krzewów od dawien 
dawna używano w ce-
lach leczniczych. Herba-

ta z zebranych w pogod-
ny dzień i wysuszonych 

kwiatów tarniny działa moczopęd-
nie i łagodnie przeczyszczająco. Napar z kwiatów 
głogu obniża ciśnienie, wspomaga pracę serca po-
prawiając jego ukrwienie. 

Po przejściu 1,7 km osiągamy kulminację 
Chabówki. Przed nami Potaczkowa (746 m n.p.m.) 
z krzyżem milenijnym. Na lewo, od północy ku za-
chodowi wieloplanowa panorama grzbietów gór-
skich. Wśród najbliższych Luboń (1022 m n.p.m.) 
oraz Szczebel (977 m n.p.m.) – szczyty Beskidu Wy-

Wiosna nie zawsze sprzyja wędrówkom. Wie-
lu zniechęca topniejący, „zapadający się” śnieg oraz 
błotniste szlaki. Dlatego dziś chciałabym zapropo-
nować wycieczkę szlakiem spa-
cerowym „Z widokiem na 
Babią”, z którego śnieg 
znika wcześniej niż gdzie 
indziej. Jeśli aura będzie 
nam sprzyjać to czeka nas 
przyjemny spacer w słoń-
cu z pięknymi widokami 
na Gorce, Babią Górę oraz 
okoliczne pasma górskie Be-
skidów Zachodnich. 

Szlak prowadzi z osiedla 
Porębscy w Porębie Wielkiej – 
GPS: 49o36’40,64’’ N; 20o3’38,9’’ E na górę Chabów-
ka i schodzi do doliny potoku Porębianka, w pobli-
żu Dyrekcji GPN. Początkowo wędrujemy utwar-
dzoną, polną drogą w kierunku zachodnim. Mi-
jamy położone obok drogi zabudowania i powoli 
wchodzimy w teren pól uprawnych i pastwisk. Po 
przejściu około 1 km, po prawej stronie, kilkadzie-
siąt metrów od drogi stoi drewniana szopa. Skrę-
camy w prawo, prawie pod kątem prostym, w kie-
runku budynku. Powoli wychodzimy na otwartą 
przestrzeń. Za nami (warto odwrócić się do tyłu) 
roztacza się szeroka panorama Gorców z wszyst-
kimi ważniejszymi wzniesieniami Gorców, łącznie 
z najwyższym Turbaczem (1310 m n.p.m.). Otacza-
ją nas wąskie paski uprawianych pól poprzedziela-
nych mniej lub bardziej widocznymi miedzami. 
Ten mozaikowy krajobraz, niestety powoli odcho-
dzi w zapomnienie. Zaprzestanie gospodarki rolnej 
rozpoczyna zjawisko zwane sukcesja wtórną, któ-
rej przejawem są mijane małe, brzozowe zagajniki. 
Na gruntach nieużytkowanych rolniczo przyroda 

Z widokiem na Babią
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Do klasyfikacji organizmów żywych i ich nazywania stosuje się system binominalny (dwuimien-
ny). Opracował go szwedzki botanik Karol Linneusz (1707–1778). Nazwa każdego organizmu składa się 
z dwóch wyrazów: pierwszy określa nazwę rodzajową w formie rzeczownika (w języku łacińskim pisana 
dużą literą), drugi jest nazwą gatunku, tzw. epitet gatunkowy w formie przymiotnikowej (pisany z małej li-
tery), np. Boletus edulis czyli borowik szlachetny.

Wasze zadanie polega na połączeniu nazwy rodzajowej i gatunkowej przedstawicieli płazów 
żyjących w Gorczańskim Parku Narodowym:

NaZWy rOdZajOWe NaZWy GatuNkOWe
żaba górska

ropucha górski
kumak grzebieniasta

salamandra karpacka
traszka plamista
traszka szara
traszka trawna
traszka zwyczajna

Odpowiedz na pytanie: Które z płazów występujących na terenie Gorczańskiego Parku 
Narodowego są chronione również w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ? 

Na odpowiedzi czekam do 25. kwietnia 2014 r.

spowego. W  najdalszym planie charakterystyczna 
sylwetka Królowej Beskidów – Babiej Góry (1725 m 
n.p.m.). Na prawo od niej pasmo Policy (1369 m 
n.p.m.), a na lewo masyw Pilska (1557 m n.p.m.). 

Na wschodzie rozciągają się grzbiety Gorców 
i pojedyncze góry Beskidu Wyspowego.

Dalej skręcamy ostro (pod kątem prostym) 
w prawo, w polną ścieżkę (zielony szlak tury-
styczny), która przecinając dalej niewielki lasek 
(ok.1  km) schodzi do parku dworskiego hrabiów 
Wodzickich. Po drodze warto wstąpić do dyrekcji 
Gorczańskiego Parku Narodowego. Od poniedział-
ku do piątku, w godz. 7.30–15.00 można obejrzeć 
tu wystawy fotograficzne oraz nabyć wydawnic-
twa dotyczące Parku. Przed nami jeszcze ponad ki-
lometr spaceru do punktu skąd rozpoczęliśmy wę-

drówkę. Po drodze stawy dworskie... Po pokona-
niu ok. 500 m wąską, asfaltową drogą powracamy 
na osiedle Porębscy. Na spacer połączony z obser-
wacjami, wykonywaniem zdjęć zaplanować należy 
około 3–4 godziny.

Krystyna Popko-Tomasiewicz
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Mały Przyrodnik 
obserwuje kijanki

Zapewne każdy z Was obserwował nieraz kijanki, z których wyrosną małe żaby, albo ropuchy lub 
kumaki. Czy jednak potrafilibyście powiedzieć, jak długo żyją, czym się żywią i na czym polega ich 
przemiana? Jak wygląda larwa traszki? Czy też jest kijanką? Przez wirtualną lupę przyjrzyjmy się ki-
jankom kumaka górskiego oraz larwom traszek. Zobaczmy to czego nie widać gołym okiem.

Jak wyglądają?
Kijanki kumaka górskiego wylegają się z jaj po upływie tygodnia od ich złożenia. Mają nie-

spełna jeden centymetr długości (ok. 6–10 mm) i wyglądają jak małe ciemne „przecinki”. Przez kil-
ka pierwszych dni życia nic nie jedzą, lecz korzystają z zapasu żółtka wypełniającego ich przewód po-
karmowy. Rosną jednak szybko i już po kilku dniach zmieniają wygląd. Głowa połączona z tułowiem 
tworzy kształt gruszki, zakończonej długim „ogonkiem”. Pyszczek, czyli otwór gębowy otoczony ro-
gowymi szczękami i ząbkami ma niepowtarzalny kształt, po którym naukowcy potrafią rozpoznać ga-

tunek płaza. Poniżej otworu gębowego kijanki mają specjalną przylgę, którą 
przyczepiają się do roślin, kamieni lub innych podwodnych przed-

miotów. Oddychają podobnie jak ryby skrzelami, które są ukry-
te pod skórą i dla nas niewidoczne. 

Larwy traszek nie przypominają wyglądem kijanek. 
Nie mają dużej, krągłej główki, lecz są bardziej podobne do 

postaci dorosłych, choć na początku brak im kończyn. Larwy 
traszki karpackiej wylęgają się z jaj dopiero po upływie miesią-

ca od ich złożenia i mają wtedy ok. 6 mm długości, a dorastają do 
ok. 3,5 cm. Larwy traszki grzebieniastej to olbrzymy wśród larw traszek. 

Odpowiedz na pytanie: Które z płazów występujących na terenie Gorczańskiego Parku Naro-
dowego są chronione również w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ? 
Odpowiedzi na zagadki z poprzednich numerów:

Salamandra nr 38 – jesień 2013: Krzyżówka z hasłem: Gorce w Naturze, Wilcze przysłowia i powiedzenia: 
1. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka, 2. Ciągnie wilka do lasu, 3. Wilczy apetyt, 4. I wilk syty i owca cała, 5. Człowiek, człowiekowi wil-

kiem, 6. Nie wywołuj wilka z lasu, 7. Patrzeć wilkiem, 8. O wilku mowa, a wilk tu, 9. Wilk w owczej skórze, 10. Nie taki wilk straszny, jak go ma-
lują. Zagadki ze stron dla najmłodszych: 1. Wilcza rodzina to wataha, 2. W rodzinie Szarusia jest 6 osobników. Upominki za prawidłowe roz-
wiązanie zagadek z nr 38 otrzymują: Maria Krawczyk –Wojciechowska z Częstochowy, Mateusz Adamczyk z Mszany Dolnej, Karolina Ha-
ras z Koniny, Kinga Ścisłowicz z Nowego Targu
Salamandra nr 39 – zima 2013, 1. Zwierzęta w stadzie: Stado jeleni tworzą: byk, łania, cielęta. Stado saren tworzą: kozioł, koza, koźlęta. Stado 
dzików tworzą: odyniec, locha, warchlaki. Stado wilków tworzą: basior, wadera, szczenięta. Ssaki roślinożerne to: jeleń, sarna, dzik. Ssaki drapież-
ne to: wilk. Czyj to trop: A. kot, B. wilk, C. jeleń, D. dzik. Nagrody za prawidłowe rozwiązanie zadań z nr 39 wylosowali: Julia Romanowska 
z Gołdapi, Michał Banial z Gołdapi, Kamil Antosz z Mszany Dolnej, Wiktoria Sutor z Koniny

Odpowiedzi na zagadki z poprzednich numerów

!
Lęgnąc się mają ok. 1 cm, a wyrośnięte osiągają 7 cm długo-
ści. Nie mają przylgi, którą posiadają kijanki, ale za to na 
początku swojego życia są wyposażone w dwa specjal-
ne wyrostki po bokach głowy, które służą do przy-
klejania się do roślin wodnych. Ich szeroki pysz-
czek oraz przewód pokarmowy jest bardzo podob-
ny jak u dorosłych płazów. Ciekawe w ich wyglą-
dzie są duże, widoczne nawet gołym okiem skrzela 
zewnętrzne, którymi oddychają przez cały okres ży-
cia larwalnego. Zobaczcie jak zaskakujący wyraz „twa-
rzy” ma larwa traszki grzebieniastej.

Co mają w jadłospisie? 
Kijanki kumaków w odróżnieniu od swoich rodzi-

ców, nie polują, lecz żywią się glonami oraz gnijący-
mi szczątkami roślin i zwierząt. Mają ogromny ape-

tyt, rosną więc bardzo szybko, a przy tym uczestni-
czą w oczyszczaniu wody z martwej materii. Larwy 
traszek są również bardzo żarłoczne, lecz nie je-
dzą roślin. Są drapieżne. Zaraz po wylęgu zaczyna-

ją polować na najmniejsze bezkręgowce, a rosnąc 
wybierają coraz większą zdobycz. Mogą chwytać na-

wet larwy innych płazów. Szczególnie drapieżna jest 
larwa traszki grzebieniastej, która pożera nawet chruściki 

z domkami i małe ślimaki ze skorupkami. 

Wielka przemiana … 
Jak to się dzieje, ze larwa zmienia się w dorosłego płaza? Po upływie około 2 miesięcy zaczy-

na się czas wielkich przemian w organiźmie kijanek kumaka. Gromadzą się w płytkich miejscach 
zbiornika, wygrzewają w słońcu, stają się mniej ruchliwe i przestają jeść. Rosną im kończyny – naj-
pierw tylne, potem przednie. Ogon stopniowo kurczy się i znika, a zgromadzone w nim zapasy są 
zużywane przez organizm małego płaza. Odpadają rogowe szczęki, pysk staje się szeroki i wyrasta 
język. Zanikają skrzela i kształtują się płuca. Zmiany te odbywają się w zadziwiająco szybkim tem-
pie – trwają zaledwie kilka dni. Młody, świeżo przeobrażony kumaczek mając ok. 2 cm długości za-
czyna życie dorosłego płaza. Poluje na najmniejsze owady pozostając w rodzimym zbiorniku lub 
w jego pobliżu. Jesienią wyrusza dalej, na ląd, w poszukiwaniu kryjówki na czas zimowego odrę-
twienia. 

Przeobrażenie larw traszek odbywa się stopniowo, zmiany nie są tak gwałtowne jak u kijanek 
kumaka, ale przemiana trwa znacznie dłużej – około 3 miesiące. Najpierw wyrastają im kończymy 
przednie, tylne później, a więc pojawiają się w odwrotnej kolejności niż u żab i kumaków. Najpóźniej 
zanikają skrzela zewnętrzne. Zdarza się, że młoda wyrośnięta traszka o wyglądzie i wymiarach doro-
słej nadal ma duże skrzela. Przypomina wówczas bajkowego smoka. Jeśli larwy nie zdążą się przeobra-
zić do jesieni wówczas zimują w wodzie, a na ląd wychodzą dopiero następnego lata. Zaczynając życie 
dorosłych traszek mają długość kilku centymetrów, a ich kończyny są tak cienkie i delikatne, że trud-
no uwierzyć iż mogą na nich sprawnie wędrować. 

 Mariola Stefanik
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10. stycznia 2014 r. w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej miało 
miejsce uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Gorce w Naturze 2000”.  

Natura 2000 ciągle budzi wśród społeczności sporo kontrowersji. Wynika to w dużej mierze 
z braku wiedzy na temat zasad jej funkcjonowania. Poprzez wystawę chcemy przybliżyć 

zagadnienia związane z tą formą ochrony. Piękne fotografie, mam nadzieję, zachwycą 
mieszkańców, a także gości przybyłych w nasze strony i zachęcą do poznawania uroków 

gorczańskiej przyrody w bezpośrednim kontakcie z naturą. 
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