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co nowego u nas

	 W tym roku zima nie dała na siebie długo czekać. Zapewne niektórzy z Was chętnie przespaliby ten okres  
i obudzili się dopiero z pierwszymi promieniami wiosennego słońca.  Głowa do góry, zimą też może być ciekawie. 
Zachęcam do lektury  naszego kwartalnika. Znajdziecie w nim propozycje zimowych wędrówek, podczas których 
odkryjecie tajemnice „uśpionej” przyrody. Rozejrzyjcie się wokoło, aby odnaleźć  pozostawione przez zwierzęta 
na śniegu ślady. Wiem, że nie łatwo jest zostać  tropicielem, jednak warto próbować ćwicząc przy tym spostrze-
gawczość. O tej porze roku zwraca uwagę kształt bezlistnych koron drzew oraz wyraźne pąki, po których można 
oznaczyć gatunek. Spróbujcie! Wielu z Was  zimą dokarmia ptaki. Jest to bardzo dobra okazja do ich obserwowania 
i  rozpoznawania.  Decydując się na dokarmianie ptaków pamiętajcie, że musicie to robić mądrze, aby nie czynić im 
szkody. Należy regularnie wykładać odpowiednią karmę dla gości Waszej stołówki oraz dbać o czystość w karmni-
ku.

- Salamandra

 A 16	listopada	br.	w	Galerii	Sztuki	przy	Bibliotece	Powiatowej	w	Limanowej	odbyło	się	uroczyste	otwar-
cie	wystawy	fotograficznej	pt.	„W	gorczańskiej	puszczy”.	Wystawa	została	zorganizowana	przez	Gorczań-
ski	Park	Narodowy	dzięki	pomocy	finansowej	Narodowego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	
Wodnej	w	Warszawie.		Na	wernisaż	licznie	przybyli	przedstawiciele	władz	samorządowych	Ziemi	Lima-
nowskiej,	ludzie	świata	kultury	i	wielu	innych,	którzy	zechcieli	ten		listopadowy,	zimowy	wieczór	spędzić	
w	miłej	atmosferze.	Zaproszeni	goście	w	skupieniu	podziwiali	uroki	gorczańskiej	puszczy	zaprezentowane	
na	blisko	100	fotogramach.	Autorami	zdjęć	są	głównie	pracownicy	parku:	Paweł	Armatys,	Paweł	Czarnota,	
Jan	Loch,	Marek	Kurzeja,	Marek	Ruciński,	Janusz	Tomasiewicz,	Zbigniew	Żurek	oraz	jego	sympatycy	Iwona	
Piecuch	i	Robert	Cieślik.
	 Szczególny	charakter	uroczystości	nadał	występ	młodzieży	z	I	Liceum	Ogólnokształcącego	im.	Wła-
dysława	Orkana	w	Limanowej.	Zaproszeni	goście	z	podziwem	wysłuchali	programu	słowno	–	muzycznego	
o	treści	patriotycznej	i	historycznej.	Słowa	uznania	i	duże	brawa	dla	młodych	ludzi	oraz	opiekunki	zespołu	
p.Zofii	Ociepko.
	 Wszystkich	chętnych,	którym	nie	obojętne	jest	piękno	naszej	„Małej	Ojczyzny”	zapraszam	do	obej-
rzenia	wystawy.	Można	ją	oglądać	do	13	grudnia	2007r.,	od	poniedziałku	do	piątku,	w	godzinach	otwarcia	
Biblioteki.

 A Kolekcjonerów	wydawnictw	Gorczańskiego	Parku	Narodowego	 informuję,	że	w	grudniu	ukaże	się	
kolejny	 folder	z	cyklu	na	„Na	gorczańskich	ścieżkach”	–	pt.	„Gorczańskie	wody”.	W	kolorowej	składan-
ce,	z	licznymi	zdjęciami	znajdziecie	informacje	na	temat	ekosystemów	wodnych.	Zajmują	one	wprawdzie	
niewielką	powierzchnię	Parku,	bo	zaledwie	0,27	%,	ale	stanowią	ważny	i	ciekawy	element	gorczańskiej	
przyrody.	Wydawnictwo	zostało	dofinansowane	przez	Fundację	EkoFundusz.



Park Narodowy Gór Stołowych

 Przemierzając pol-
skie parki narodowe zatrzyma-
liśmy się w Górach Stołowych. 
Zapraszam do zapoznania się 
z głównymi walorami tej kra-
iny. Jej największą atrakcją 
jest bajkowy krajobraz będący 

efektem geologicznej przeszłości regionu.

 Park Narodowy Gór Stołowych został 
powołany 16 września 1993r. Jego powierzch-
nia wynosi obecnie 6340,37 ha. Utworzono go  
w Sudetach Środkowych, na terenie gór o charaktery-
stycznej warstwowej budowie geologicznej. Góry te 
mają swoje prapopczątki w morzu z okresu kredy. Na 
jego dnie gromadziły się osady, które z czasem zamie-
niły się w litą skałę nazywaną piaskowcem. Rzeźba Gór 
Stołowych formowała się przez 70 mln lat. Na początku 
okresu geologicznego zwanego trzeciorzędem, kiedy 
zaczęło się fałdowanie gór systemu alpejskiego, na te-
renie Sudetów powstały liczne pęknięcia, uskoki tek-
toniczne i zapadliska, jak choćby Kotlina Jeleniogórska 
czy Kotlina Kłodzka. To właśnie te intensywne ruchy 
skorupy ziemskiej odegrały ważną rolę w kształtowaniu 
rzeźby Gór Stołowych. W  ich wyniku powstały główne 
doliny i grzbiety górskie. 

  
 
 

 

                 Na skutek niszczącego działania wiatru, wody 
oraz zmian temperatury potężna piaskowcowa płyta 
została pocięta licznymi spękaniami i szczelinami. Ten 
bardzo powolny, niemal niezauważalny proces niszcze-

nia, który trwa także dzisiaj, doprowadził  w efekcie do 

podziału płyty na grzbiety i separowane  wzgórza. Przy-
kładem są współczesne masywy Szczelińca Wielkiego 
(919 m. n.p.m.) – najwyższego szczytu Gór Stołowych, 
Skalniaka (915 m n.p.m.), Narożnika (851 m n.p.m.) i Mni-
cha (522 m n.p.m.). Powolne procesy niszczenia stoło-
wogórskiego piaskowca doprowadziły do powstania 
w tych górach licznych, zachwycających swoimi kształ-
tami skał. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Do powszechnie znanych form należą: „Kwo-
ka”, „Wielbłąd”, „Małpolud” i „Kurza Stopka”. W potężnej 
piaskowcowej płycie masywu Skalniaka powstał system 
korytarzy tworzący labirynty skalne, które są znane jako 
„Błędne Skały”. Fantastyczne formy skalne spotkać moż-
na także w rejonie tzw. Skalnych Grzybów (północno– 
wschodnia część PNGS), Radkowskich Skał (przy Szosie 
Stu Zakrętów) czy też w okolicach Białych Skał, leżących 
przy Narożniku. Miejsca te są jednak mniej znane i rzadziej 
odwiedzane przez turystów.	 	 	 	

Obok wspaniałych form skalnych, innym bogactwem 
Gór Stołowych jest roślinność łąkowa i torfowiskowa. 
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Kwoka	na	Szczelińcu	-	fot.	Tomasz	Mazur

Szczeliniec	Wielki	-	fot.	Tomasz	Mazur



 Interesujące z botanicznego punktu widzenia 
jest zbiorowisko roślinności łąkowej, w miejsu zwanym 
Łężyckimi Skałkami. Spotykamy tu wiele rzadkich i chro-
nionych roslin, m.in. zimowita jesiennego, arnikę górską 
oraz pełnika europejskiego zwanego tutaj różą kłodz-
ką. Miejsce to, zwłaszcza wczesną jesienią, przypomina 
swoim krajobrazem niemalże afrykańskie tereny sawan-
nowe. Efekt ten potęgują rozrzucone na płaskowyżu 
piaskowcowe skały oraz karłowate sosny i świerki.  
 Podczas wędrówek po terenie Parku, spotkać 

można również kilka gatunków storczyków, a wśród 
nich listerę jajowatą, gółkę długoostrogową, storczyka 
męskiego i storczycę kulistą, która ma tu jedyne stano-
wisko w Sudetach. Jej obecność w Górach Stołowych 
po raz pierwszy stwierdzono po II wojnie światowej. 
Wśród innych roślin chronionych występujących w Gó-
rach Stołowych wymienić należy: orlika pospolitego, 
zerwę kulistą i goryczuszkę orzęsioną oraz występującą 
na umiarkowanie wilgotnych siedliskach goryczuszkę 
czeską i lilię bulwkowatą. Ogromną rzadkością na tere-
nie PNGS jest niepozorna roślina występująca w zbioro-
wiskach naskalnych – skalnica zwodnicza. Ma ona w Gó-
rach Stołowych jedno stanowisko występowania, które 
jest równocześnie jedynym stanowiskiem w Polsce.  
W Górach Stołowych występują również jedne z nielicz-
nych torfowisk wysokich w Polsce. Są to obszary pod-

mokłe, zasilane wyłącznie przez opady atmosferyczne. 
Na największym torfowisku w Górach Stołowych – tzw. 
Wielkim Torfowisku Batorowskim występują rzadkie ro-
śliny, takie jak: bagno zwyczajne, sosna błotna oraz weł-
nianka pochwowata. Torfowisko to objęte jest ochroną 
ścisłą już od 1958 r. 
 Świat zwierząt w Górach Stołowych zdomino-
wany jest przez zwierzęta powszechnie  występujące  
w Polskich lasach, a więc jelenie, sarny, dziki, lisy i kuny. 
Występuje tu również rzadziej spotykany borsuk. Bar-
dzo interesujący jest za to świat małych ssaków. Na 
szczególną uwagę zasługuje ryjówka górska, popielica, 
orzesznica i rzadko spotykana koszatka.
 Stołowogórskie potoki zamieszkuje pstrąg 
potokowy oraz rzadkie głowacze: białopłetwy i prę-
gopłetwy. Płazy reprezentuje osiem gatunków. Najpo-
pularniejsze to: ropucha szara i żaba trawna, nierzadko 
spotkać można także salamandrę plamistą oraz traszkę 
zwyczajną. Wędrując ścieżkami parku napotkamy rów-
nież na kilku przedstawicieli gadów, a wśród nich jado-
witą żmiję zygzakowatą oraz niegroźnego dla człowie-
ka zaskrońca. 
 Góry Stołowe są miejscem występowania wielu 
gatunków ptaków. Spośród rzadziej spotykanych nale-
ży wymienić bociana czarnego, jarząbka i słonkę. Bory 
świerkowe zamieszkuje najmniejsza europejska sowa - 
sóweczka, zaś na skalnych półkach masywu Szczelińca 
gniazduje puchacz. W lasach spotkać można również 
włochatkę, a na łąkach, przy odrobinie szczęścia można 
usłyszeć (trudniej  zaobserwować) derkacza i przepiór-
kę. 
 Na uwagę zasługuje również interesująca fauna 
naśnieżna oraz fauna pajęczaków torfowisk i wilgotnych 
zimnych szczelin piaskowcowych. Ma tu swoje jedyne  
w Polsce stanowisko pochodzący z arktycznych krań-
ców Europy gatunek pająka Bathyphantes eumenis 
/nie posiada polskiej nazwy/.                      

Tomasz Mazur
 Park Narodowy  Gór Stołowych                                           
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Łężyckie	Skałki	-	fot.	Tomasz	Mazur



 Wraz z nastaniem jesieni drzewa liściaste po-
woli przygotowują się do zimowego spoczynku. Warto 
teraz zwrócić uwagę na te cechy, które w lecie przysła-
nia zielony płaszcz liści. Pokrój, wygląd kory czy pąków 
mogą być pomocne w ustaleniu przynależności gatun-
kowej drzewa.

Pokrój
 Wyraźnie widać teraz pokrój drzewa, czyli 
układ pnia i gałęzi, tworzących koronę. Jest on charak-
terystyczny dla każdego gatunku. 

 

 Warto pamiętać także, że ten sam gatunek 
rosnący w różnych warunkach, tzn. samotnie lub w są-
siedztwie innych drzew, wygląda inaczej. Na otwartych 
przestrzeniach korony są  rozłożyste, podczas, gdy drze-
wa rosnące w zwarciu mają korony wysoko osadzone, a 
dolna część pni pozbawiona jest gałęzi. 

 W miarę starzenia się drzewa rozrasta się jego 
korona. Gałęzie wydłużają się i pogrubiają, pozostając 
na tej samej wysokości nad ziemią. Złudzenie jakoby 
dolne konary były coraz wyżej jest wynikiem stopnio-
wego obumierania najniższych gałęzi. 

Kora
 Kora to „skóra” drzewa. Spełnia ważne zada-
nia. Chroni drzewo przed niekorzystnymi warunkami 
zewnętrznymi, uszkodzeniami mechanicznymi, a także 
zakażeniem przez grzyby i owady. Ponadto nie dopusz-
cza do utraty wody, co w okresie zimy jest  dla drzewa 
warunkiem przeżycia. Tworzą ją ściśle ułożone martwe 
komórki, wypełnione  powietrzem i dodatkowo zaim-
pregnowane wytwarzaną przez drzewo  wodoodporną 
substancją. Wąskie kanaliki znajdujące się w szczelnej 
warstwie zewnętrznej umożliwiają  oddychanie drzewa. 
Nazywa się je przetchlinkami lub brodawkami korkowy-
mi. Ich ujścia są widoczne na powierzchni kory.
 Z upływem lat drzewo przyrasta na grubość. 
Kora nie może się zbytnio rozciągać, dlatego w miarę 
starzenia się drzewa ulega spękaniu. Układ pęknięć jest 
charakterystyczny dla każdego gatunku. 

 U niektórych drzew zewnętrzne war-
stwy kory odpadają płatami (np. jawor). W ten spo-
sób utrzymywana jest w czystości powierzchnia 
pnia. Wraz ze złuszczonym kawałkiem odpada-

Drzewa zimową porą

6

S A L A M A N D R A       O P O W I A D A

Buk	zwyczajny
-	korona	owalna

Sylwetki	niektórych	drzew
	w	okresie	zimowym

Klon	zwyczajny
-	korona	kulista

Jarzębina
-	korona	jajowata

Kasztanowiec	zwyczajny
-	korona	cylindryczna

Stara	spękana	kora

Młoda	gładka	kora



Jesion wyniosły

▶ pąk wierzchołkowy szeroki w kształcie ostrosłu-

pa, znacznie większy od pąków bocznych

▶ pąki boczne półkoliste, koliste lub jajowate, od-

stające

▶łuski pąków matowoczarne, przeważnie 

z brązowymi brzegami 

ją niepożądani mieszkańcy. U innych odkładane są  
w starej korze substancje garbnikowe, ograniczające 
działalność szkodników. Korzysta z tego człowiek  uży-
wając, np. kory dębów do garbowania skór czy w me-
dycynie ludowej.

Pąki
 Już pod koniec lata drzewo wytwarza pąki, 
które rozwiną się wraz z nastaniem wiosny. Są to ściśle 
spakowane zawiązki liści, kwiatów i pędów, otoczone 
zazwyczaj grubą, twardą okrywą. Chroni ona zawiązki 
przed uszkodzeniem mechanicznym, a także zabez-
piecza pąk przed wyparowaniem wody, niezbędnej do 
przeżycia zimy. Pąki są różnorodne – mają odmienne 
barwy, wielkości i kształty, a także ułożenie na gałązce. 
Cechy te są charakterystyczne dla gatunku i ułatwiają  
rozpoznanie. 

Ciernie
 Niektóre drzewa dla ochrony przed zjedze-
niem, wytwarzają na gałązkach lub pniu ostre wyrostki, 
zwane cierniami (np. robinia akacjowa czy grusza). Po-
wstały z przekształconych liści lub pędów. Niełatwo je 
wyłamać, są bowiem mocno połączone z gałązką, na 
której pozostają kilka lat. 

Owoce	i	nasiona
 Na niektórych drzewach zachowały się owoce. 
One także pozwalają na rozróżnienie poszczególnych 
gatunków. W zimie są doskonałym pokarmem dla pta-
ków i drobnych ssaków. Zwróćcie także uwagę na do-
brze widoczne na śniegu rozsypane wokół drzew, na-
siona. 
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Owoce	buka	-	nazywane	bukwią

Trójkanciasty	
orzeszekKolczasta

	osłonka

                                   Kasztanowiec zwyczajny

▶pąk wierzchołkowy szeroko stożkowaty, 

na szczycie zaostrzony, znacznie większy  

od bocznych

▶ łuski oliwkowobrązowe, lepkie i błyszczące 

 z żółtą lub brązową falbanką na krawędziach

Klon Jawor

▶ pąk wierzchołkowy jajowaty, znacznie większy

od pąków bocznych

▶ pąki boczne ułożone nakrzyżlegle, odstające

▶ łuski pąków żółtozielone lub zielone, brzegi

łusek brązowe lub brązowoczarne biało orzęsione

Cierń

Grusza	pospolita

Ewa Strauchmann



         W	 świecie ptaków spotyka się gniazda różnego 
typu. Każdy gatunek ma swoje preferencje co do miejsca 
i sposobu umieszczenia swojego domku. Dobrze wie jak 
i z czego budować. Niektóre gniazda są bardzo prymitywne. 
Czasem jest to zwykły dołek wygrzebany w ziemi bez 
specjalnej wyściółki, co obserwuje się m.in. u sieweczek, kulona 
i lelka lub wymoszczony niewielką ilością traw, jak 
w przypadku gniazd, np.: czajki albo bażanta. Jednak 
większość konstrukcji to mniej lub bardziej skomplikowane 
budowle, a staranność i precyzja wykonania niektórych 
może wzbudzać podziw. Nawet na pozór proste gniazdo 
gawrona wymaga uzbierania setek drobnych patyków, które 
muszą być tak układane i poprzeplatane, aby cała konstrukcja 
nie spadła przy pierwszym, większym podmuchu wiatru. 
Niektóre ptaki doprowadziły sztukę budowania do perfekcji. 
Gdy patrzy się na gniazdo remiza, raniuszka lub jaskółki 
zadziwia fakt, że przy pomocy tak prostego narzędzia, jakim 
jest dziób, potrafią kunsztownie i precyzyjnie wykonać 
konstrukcję. Zupełnie inaczej radzą sobie dzięcioły, które 
również same przygotowują miejsce do lęgu. To samo 
narzędzie, które służy innym ptakom do układania i tkania, 
one wykorzystują jako „dłuto”, którym mozolnie wykuwają 
w pniu dziuplę służącą za gniazdo.

Leniuszki	i	leniuchy

       W naszej awifaunie występuje szereg gatunków, które za-
miast męczyć się z budową własnego gniazda wykorzystują 
do lęgów istniejące już budowle innych ptaków. Do tej grupy 
należą m.in. sokoły. Pustułka i kobuz często zajmują gniazda 
wrony, sroki, kruka albo gawrona, a największy z tej grupy so-
kół wędrowny korzysta z gniazd innych ptaków drapieżnych 
i kruka. Istniejącą konstrukcję uzupełniają jedynie odpowied-
nim materiałem wyścielającym. Pustułka i sokół wędrowny 
czasami zakładają własne gniazda na półkach skalnych oraz 
w zagłębieniach i szczelinach budynków. Są one wtedy bar-
dzo skąpo wysłane. 
      Duże gniazda pozostawione przez ptaki drapieżne lub 
bociana czarnego czasami zamieszkuje puchacz lub rzadziej 
puszczyk uralski. Inne sowy równie chętnie „idą na łatwiznę”. 
Uszatka najczęściej składa jaja w gniazdach wrony, sroki lub 
grzywacza i nawet nie zadaje sobie trudu, żeby w nich coś 
poprawiać. Natomiast włochatka i sóweczka zazwyczaj wy-
korzystują dziuple po dzięciołach. Te z trudem wykute „dom-
ki” mogą służyć jako mieszkanie również dla innych gatun-
ków ptaków, np.: kraski, krętogłowa, sikorek, kowalika albo 
siniaka.

Kukułczy	podstęp
        Skrajnym przypadkiem „lenistwa” jest strategia lęgo-
wa kukułki. Ten znany każdemu choćby ze słyszenia ptak 
nie dość, że nie buduje gniazda, to jeszcze nie wychowuje 
sam swoich piskląt. Kukułka podrzuca jaja do lęgów innych 
ptaków, które później opiekują się jej potomstwem, dlate-
go nazywa się ją pasożytem lęgowym. Gniazda przyszłych, 
przybranych rodziców wyszukuje samica, która bardzo do-
brze zna patrolowany przez siebie teren. Obserwuje gniazdo 
i w odpowiednim momencie podlatuje, zabiera do dzioba 
jajo prawowitych właścicieli, które zazwyczaj zjada. Na to 
miejsce składa jedno swoje podobnie ubarwione do pozosta-
łych. Dzięki temu wielkość zniesienia w gnieździe nie ulega 
zmianie. Zjedzone jajo dostarcza jej substancji odżywczych 
potrzebnych do produkcji następnych, które będą składane 
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S A L A M A N D R A       O P O W I A D A

Raniuszki	i	ich	gniazdo

Gniazdo, jajo i pisklę – czyli ptasie lęgi ( cz. III )



w kolejnych gniazdach. W sezonie lęgowym samica może 
podrzucić około 20 jaj. Ofiarami podstępów kukułki padają 
zwykle małe ptaki śpiewające, np.: pliszka siwa, świergotki, 
trzcinniczek, rudzik, pokrzywnica, pleszka, pokrzewki i inne. 
Jednak nie zawsze właściciele gniazda dają się nabrać. Czasa-
mi ptaki wyrzucają z gniazda jajo różniące się od innych lub 
dziwnie zachowujące się pisklę. Inne natomiast mogą porzu-
cić gniazdo, gdy w zniesieniu znajdą obce jajo.
      

 Kukułczy zarodek rozwija się wyjątkowo krótko, 
dzięki czemu pisklę wykluwa się już po 11–13 dniach często 
jako pierwsze, co daje mu przewagę nad przybranym rodzeń-
stwem. Od razu jest silne i ruchliwe, mimo że nagie i ślepe. 
Już po około 10 godzinach od wylęgu pisklę kukułki zaczyna 
wyrzucać z gniazda wszystko, co się w nim znajduje. Pomaga 
mu w tym specjalne, bardzo wrażliwe na dotyk wgłębienie na 

grzbiecie. Wypycha jaja lub pi-
sklęta jedno po drugim trzyma-
jąc je na plecach, a po bokach 
charakterystycznie podpiera-
jąc skrzydełkami. Nie spocznie 
dopóki nie zostanie samo 

 w gnieździe. 

 Młoda kukułka szybko rośnie i potrzebuje dużo 
pokarmu. Przybrani rodzice stymulowani głosem i jaskra-
woczerwonym kolorem wnętrza ciągle otwartego dzioba 
pisklęcia nieustannie przynoszą mu smakołyki. Żebrząca ku-
kułka działa tak silnie na instynkt macierzyński, że do karmie-
nia mogą dołączać się inne ptaki z sąsiedztwa, zwłaszcza te, 
które utraciły swoje lęgi. Po niedługim czasie podrzutek staje 
się dużo większy od swoich opiekunów. Wtedy dochodzi do 
wielu śmiesznych sytuacji; np.: zdarza się, że karmiące ptaki 
siadają na głowie wyrośniętej kukułki i próbują jej wepchać 
pokarm do dzioba.  W wieku około 6 tygodni młoda kukułka 
staje się samodzielna. Zaczyna sama wyszukiwać sobie po-
karm, głównie owady. Często zjada gąsienice motyli, również 
te obficie owłosione, które zwykle inne ptaki omijają.
     

  

 W toku ewolucji u kukułki wykształciły się odpo-
wiednie przystosowania, które pomagają jej realizować tego 
rodzaju strategię lęgową. Jak widać każdy sposób jest dobry 
jeżeli prowadzi do celu, czyli w tym przypadku do osiągnię-
cia sukcesu lęgowego. 

Paweł Armatys
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Kukułka	składając	jaja	do	innych	gniazd	może	przy	
tym	usuwać	jaja	gospodarzy

Wielkie	pisklę	kukułki	domaga	się	karmienia

S A L A M A N D R A       O P O W I A D A

Świeżo	wyklute	pisklę	kukułki	
wyrzuca	z	gniazda	jaja	swych	

przybranych	rodziców
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 Z PLECAKIEM . . . 

	 22 grudnia Słońce wejdzie w znak Kozioroż-
ca i na półkuli północnej rozpocznie się astronomiczna 
zima. W Gorcach jej pierwsze oznaki powitaliśmy już 
nieco wcześniej. Pierwszy śnieg spadł 20 października 
i chociaż  w dolinach znikał już następnego dnia, to po-
wyżej 1000 m n.p.m. zostanie pewnie dłużej. 
 Zima jest doskonałą porą do obserwacji tro-
pów zwierząt i śladów ich bytowania. Umiejętne odczy-
tywanie dostarcza wiele informacji o zwierzętach, bez 
konieczności spotkania się z nimi „oko w oko”. Na obser-
wacje najlepiej wybrać się po opadzie świeżego śniegu 
w mało uczęszczany teren, gdyż tam będą łatwiejsze 
i owocniejsze. W tym celu zapraszam Was na wycieczkę 
narciarską  szlakiem spacerowym z Koniny do Koninek.  
 Podczas siedmiokilometrowej wędrówki spo-
tkamy liczne ślady obecności jeleni na północnych zbo-
czach Turbaczyka, w uroczysku zwanym Pasieką. Nawet 
mało doświadczony obserwator rozpozna ich tropy, 
czyli odciski racic. Ich wielkość zależy od masy i wieku 
zwierzęcia. Natomiast kształt jest charakterystyczny dla 
płci. Odcisk samca, czyli byka, jest z przodu zaokrąglony, 
a wewnętrzne krawędzie racic są do siebie równoległe. 

 Racice młodego byka ściśle do siebie przylega-
ją. Pojedynczy trop łani jest wąski i zaostrzony z przodu, 
a racice są odchylone od siebie tworząc wyraźną prze-
rwę. Odciski przednich nóg, niezależnie od płci, wieku 
i masy są zawsze wyraźnie większe. Po rozmieszczeniu 
tropów danego zwierzęcia można rozpoznać tempo 
poruszania i związaną z tym kolejnością stawiania koń
czyn. Na przykład u wolno poruszającego się byka od-

ciski tylnych nóg nakładają się na przednie całkowicie 
lub częściowo. 

                         A                                                     B

    

 Jeleń biegnący „truchtem” stawia jednocześnie 
lewą tylną i przednią prawą lub prawą tylną i przednią 
lewą. Tylne nogi stawia wówczas przed, za lub z boku 
odcisków przednich. Gdy ślad tylnych racic znajduje 
się przed przednimi to taki trop nazywamy przestę-
pem Jest on charakterystyczny dla młodych byków 
oraz osobników o słabej kondycji fizycznej lub starych. 
Byki w sile wieku stawiają tylne kończyny za odciskami 
przednich, tworząc tzw. niedostęp.	

 

    NA SPOTKANIE Z GORCAMI!

	

Racica

Szpila	/raciczka/

Schemat	tropów	jelenia:	w	stępie	/A/	i	w	galopie	/B/

Odciski	racic:
T	-	tylnia

P	-	przednia
	A	-	przestęp,
	B	-	niedostęp

 ZIMOWE POZNAWANIE GORCZAŃSKICH SZLAKÓW

 A     B



Zgadnij!

 Samców rozpoznamy również po większym od-
chyleniu racic na zewnątrz od linii tropu. Im dorodniej-
szy byk tym odchylenie jest większe. O wielkości jelenia 
świadczy także odległość tropów lewych i prawych. 
Im starszy i cięższy, tym rozstaw kończyn jest większy. 
U starego byka  wynosi on 15 – 20 cm, u starej łani  
10 – 15 cm.
 

                                       
                                         
 
 
 
 
 Wędrując w ciszy, przy odrobinie szczęścia, 
macie szansę zobaczyć jelenie. Zimę spędzają one 
w stadach zwanych chmarami. Wspólnie żerują 
i chronią się przed drapieżnikami. Na pewno na 
Wasz widok umkną szybkimi susami pozostawia-
jąc charakterystyczny trop z odbitymi raciczkami. 
Prawdopodobnie traficie też na ślady żerowania 
i odchody, po których można rozpoznać płeć. Bobki 
byka są z jednej strony szpiczaste, z drugiej wklęsłe, 
natomiast łani – z jednej strony szpiczaste, z drugiej 
prosto zakończone.

               Na drodze stokowej z Koniny do Koninek moż-
na znaleźć tropy również innych mieszkańców gor-
czańskich polan i lasów. Jak wynika z obserwacji pro-
wadzonych przez pracowników Parku, często wędrują 
tędy lisy, kuny, nieco rzadziej wilki a nawet ryś. Ich tropy 
zidentyfikować możecie wykorzystując ryciny zamiesz-
czone na stronie www.czymskorupka.pl 
 Życzę Wam ciekawych obserwacji i czekam na 
odpowiedzi na pytania: 

 Czy udało się Wam odnaleźć tropy jelenia? Co 
z nich odczytaliście? Mile widziane będą opisy, zdjęcia 
i rysunki. Najciekawsze listy nagrodzimy wydawnictwa-
mi przyrodniczymi. 

Krystyna Popko-Tomasiewicz

 Z PLECAKIEM . . .     NA SPOTKANIE Z GORCAMI!

Rodzina	jeleni

Tropy	jeleni:	A	-	byka,	B	-	łani

Odchody	byka

Odchody	łani

			A											B
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Droga	Redakcjo,
 Trafił do naszych rąk kolejny numer „Salamandry”. Nowa szata graficzna bardzo nam się podoba. Gratulu-
jemy! Ciekawe artykuły wzbogacają naszą wiedzę o otaczającym środowisku. Artykuł pt. „Globalne zmiany klimatu 
ziemi” skłania do głębokiej refleksji. Każdy z nas może w jakimś stopniu zrobić coś pozytywnego, aby odwrócić ten 
proces.
 Kiedy uczniowie klasy III z zainteresowaniem rozwiązywali zagadki ja szukałam odpowiedzi na pytanie, co 
to za ciemne plamy pojawiają się jesienią na liściach klonu? I choć nie było łatwo znalazłam odpowiedź. Te ciemne 
plamy, to objaw choroby zwanej czerniakiem klonu, czarną plamistością klonu lub smołowatością plamistą. Czer-
niak	klonowy	/Rhytisma	acerinum/	jest to grzyb pasożytujący na klonach i powodujący chorobę zwaną plamisto-
ścią klonu. Na liściach występują czarne plamy. Choroba ta jednak nie powoduje większych szkód w zaatakowanym 
drzewie.
 Jak zwykle z niecierpliwością będziemy czekać na kolejne wydania „Salamandry”. Całemu Zespołowi Re-
dakcyjnemu życzymy ciekawych pomysłów i artykułów. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia.

Zofia Sokół z wychowankami z klasy II ze Szkoły Podstawowej w Olszówce

Od	Redakcji
 Dziękujemy za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane przy artykule „Jesienne kolory gor-
czańskich szlaków”. Nagrodę książkową prześlemy pocztą.

Szanowna	Redakcjo,
 W letnim numerze „Salamandry” pojawił się temat związany z pszczelarstwem. Było to dla nas miłym za-
skoczeniem, ponieważ niedawno pisaliśmy pracę na temat życia pszczół. Spotkaliśmy się także z różnymi pszcze-
larzami, m. in. z Panem Józefem Różańskim, u którego gościliśmy w pasiece i przeprowadziliśmy z Nim wywiad. 
W konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” nasza praca zdobyła wyróżnienie. Chętnie czytamy każdy numer „Salamandry” 
i rozwiązujemy ciekawe zadania.

 Izabela Czyszczoń i Izabela Rapacz – uczennice kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach

NIE PRZEGAP !

4

     ZAGADKI SALAMANDRYC ZY TELNIC Y  PISZ Ą . . .

jeszcze tylko do końca grudnia br. w siedzibie GPN w Porębie Wielkiej można obejrzeć wystawę prac wykona-
nych techniką origami. 	14	grudnia	2007r.	odbędą się warsztaty, które poprowadzi autorka wystawy p. Izabella 
Ralska. Serdecznie zapraszamy uczniów z okolicznych szkół wraz z opiekunami. Zbliżają się Święta Bożego Na-
rodzenia na pewno przyda się umiejętność składania papieru, z którego można wykonać np. ozdoby na choinkę 
czy kartkę świąteczną.
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przy redagowaniu kwartalnika „salamandra“
korzystano z:

     ZAGADKI SALAMANDRY

         p o r u s z  s z a r e  k o m ó r k i ! ! !

C ZY TELNIC Y  PISZ Ą . . .

 

1.Sarna,	2.	Jeleń,	3.	Jeż,	4.	Niedźwiedź,	5.	Dzięcioł,	6.	Żaba,	7.	Bocian,	8.	Nietoperz,	9.	Wilk

a/ trudny, zimowy czas przeczeka zagrzebana w mule na dnie zbiornika wodnego.
b/ zimą przemieszcza się grupą zwaną watahą.

c/ za pomocą mocnego dzioba wydobywa owady spod kory drzew.
d/ zimą łączy się w większe grupy zwane rudlami.

e/ odleciał do ciepłych krajów.
f/ przesypia zimę w pozycji głową do dołu.

g/ zapada w sen zimowy w gnieździe ukrytym w gęstych krzewach, zbudowanym z traw i mchu.
h/ chłodne dni przesypia w zacisznej gawrze.

i/ w okresie zimy część jego pożywienia stanowi kora i pędy drzew, głównie jodły.

	 W dzisiejszym zadaniu roztargniona salamandra poprzestawiała wiadomości o zwierzętach. Waszym za-
daniem jest uporządkować je według właściwej kolejności. 
 Odpowiedzi przysyłajcie do 25	stycznia	2008	r. Wśród osób, które udzielą poprawnych odpowiedzi rozlo-
sujemy nagrody. Zapraszam do zabawy. 

  Tym razem z zagadką Salamandry zmierzyło się wielu Czytelników, przyznaję nie była łatwa i pewnie dla-
tego nie wszystkie odpowiedzi były poprawne. Nagrody za prawidłowe odpowiedzi wylosowali: Monika	Mazur		
ze SP nr 1 w Szczawie oraz Patrycja	Kozioł	i	Ewa	Skwarek	ze SKKT przy SP nr 2 w Spytkowicach. Gratuluję!!!

Poprawna odpowiedź z jesiennego, 27 numeru „Salamandry”
Liść Owoc Gatunek drzewa

A 2 Leszczyna

B 4 Dąb

C 1 Wiąz

D 5 Kasztanowiec

E 6 Jesion

F 3 Buk
                                    

Brakujące owoce, to żołędzie /nr 4/

1. J. Mowszowicz – „Przewodnik do oznaczania drzew i krzewów krajowych i  aklimatyzowanych”, WSiP, Warszawa 1989
2. W.A. Chmielewski - „ Tropy i ślady zwierząt“, Wydawnictwo PTTK „KRAJ“„, Warszawa 1984
3.T. Pasławski - „Podręcznik selekcjonera zwierzyny“, PWRiL Warszawa 1987
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S T R O N Y  D L A   n a j m ł o d s z y c h

M a ł y  P r zy ro d n i k  o b s e r w u je  …                   Ś l a d y  n a  ś n i e g u  !

Zapewne każdy z Was łatwo rozpozna tropy wie-
wiórki. Odciski tylnych łap są większe niż przednich, z dłu-
gimi palcami i pazurkami. Małe ślady przednich łapek znaj-
dują się przeważnie z tyłu za tylnymi. Spbujcie prześledzić 
przebieg tropów i wyobrazić sobie co robiła na ziemi? Czy 

poruszała się powoli, czy umykała długimi susami? Może zostawiła ślady żerowania? 
Do jej przysmaków należą nasiona drzew iglastych. Aby je wyłuskać obgryza szysz-
kę w charakterystyczny sposób. Zjada również korę z  pędów drzew, przy czym 
zdziera ją w postaci „obrączek”. 

3,5	cm

Tropy i ślady pozostawione przez wiewiórkę

Każdy przyrodnik wie, że trudno jest obserwować zwierzęta. Boją się one ludzi i 
rzadko udaje się do nich zbliżyć. Wyjątkową okazję do śledzenia dzikich czworonogów 
mamy w czasie zimy. Każdy zostawia na śniegu odciski stóp, czyli tropy oraz wiele innych 
śladów bytności. Są one jak „listy” ze szczegółowym zapisem wydarzeń. Każdy z Was 
może zostać tropicielem. Proponuję Wam poranny spacer do lasu lub na pobliską łąkę. 

Zabierzcie ze sobą małą linijkę (10 cm wystarczy) oraz kie-
szonkowy notatnik i ołówek. Tak wyposażeni możecie rozpo-
cząć „śledztwo”. Na trasie swojego spaceru spróbujcie zna-
leźć tropy dzikich zwierząt żyjących w pobliżu człowieka.



Zg a d n i j ! 
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S T R O N Y  D L A   n a j m ł o d s z y c h

M a ł y  P r zy ro d n i k  o b s e r w u je  …                   Ś l a d y  n a  ś n i e g u  !

Tekst:  Mariola Stefanik

Kto tędy przechodził?  
 Na odpowiedzi czekam do 25 stycznia 2008r. 

Zagadkę z poprzedniego numeru poprawnie roz-
wiązała Agnieszka Marcisz ze SP nr 1 w Szczawie.

Do psiego ogona przyczepił się rzep.

Tropy zająca często tworzą układ w kształcie litery Y. Małe odciski nóg 
przednich znajdują się za dużymi, wydłużonymi tropami łap tylnych. Zimą za-
jące chętnie przebywają wśród wysokich, suchych traw. Często zagrzebują 
się w głębokim śniegu. Może uda się Wam znaleźć takie legowisko. Ślady żero-
wania to ogryzione gałązki lub pnie młodych drzewek.

Tropy i ślady żerowania zająca

6	-	12	cm

Tropy lisa są podobne do psich, ale bardziej 
wydłużone i wąskie. Lis najczęściej zostawia tropy 
ułożone w „sznureczek”. Wytrwały tropiciel może tra-
fić do lisiej nory lub zobaczyć ślady polowania na gry-
zonie. Uważny obserwator zauważy też odchody lisa 
na ścieżce, kamieniu, kopcu ziemi. Zimą zawierają 
one dużo sierści gryzoni.

7	-	8	cm



Przedstawione modele zostały wykonane techniką origami przez Izabellę Ralską oraz jej podopiecznych 
 ze Szkolnego Koła Origami z Gimnazjum w Trzemeśni.

Fot. Kinga Turek i Krystyna Popko - Tomasiewicz

SZLAKIEM POLSKICH
PARKÓW NARODOWYCH

“Salamandra”- kwartalnik dla dzieci i młodzieży, egzemplarz bezpłatny
Wydawca: GORCZAŃSKI PARK NARODOWY - adres do korespondencji:
34-735 Niedźwiedź, Poręba Wielka 590 z dopiskiem “Salamandra”
tel. 018 33-17-207 wew. 36, e-mail: gpn@gpn.pl, www.gpn.pl
Zespół redakcyjny: Anna Kurzeja, Paweł Czarnota, Mariola Stefanik, Ewa Strauchmann
Zdjęcie na okładce: Widok spod Mostownicy na Kudłoń - fot. Paweł Armatys

Pismo wydawane ze środków finansowych 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Druk: Studio Cubus (12) 422 62 40
Nakład: 2000 egz.

               GALERIA SALAMANDRY

„Cztery pory roku”, to tytuł wystawy prac plastycznych, którą można obejrzeć
 w siedzibie GPN w Porębie Wielkiej. 


