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Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstęp
Ścieżka edukacyjna „Dolina Gorcowego Potoku” jest jedną z dziesięciu w Gorczańskim Parku Narodowym. Wszystkie utworzono po to, by pomóc tym, którzy
zgłębianie wiedzy o przyrodzie i kulturze Gorców chcą połączyć z aktywnym wypoczynkiem. Podczas wędrówki opisaną trasą można poznać wiele gatunków flory
i fauny żyjących w tej części Karpat, a także powiązań ekologicznych pomiędzy tymi
organizmami i ich środowiskiem. Aby to wszystko zaobserwować, ścieżkę należy
odwiedzić kilkakrotnie. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku zbiorowisk roślinnych,
które o każdej porze roku wyglądają inaczej.
Wyjątkowo ważnym i widowiskowym okresem jest wiosna, kiedy większość gatunków roślin rozpoczyna wegetację. To najlepsza pora do poznawania runa leśnego, szczególnie w buczynie. Potem, w miarę rozwoju liści drzew runo stopniowo
zamiera, a jego obserwacja dla mniej wprawionych przyrodników jest utrudniona.
Gorczańskie polany są najbardziej malownicze wczesnym latem, podczas kwitnienia łąk. Jesień na trasie naszej ścieżki także ma swój urok. Takiej gamy kolorów jaką
zobaczymy w lesie, w końcu września i na początku października, trudno spotkać
gdzie indziej.

Jesień na gorczańskim szlaku.
Autumn on the Gorce trail. Fot./Photo. M. Ruciński
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Spacer ścieżką w czystym powietrzu, ciszy i zieleni, bez względu na to czy jest
wiosna, lato lub jesień pozwoli na regenerację sił fizycznych i psychicznych, nadwyrężonych trudami codziennego życia.
Zapraszam!

Przystanek 1. POLANA TRUSIÓWKA
Naszą wędrówkę rozpoczynamy z polany Trusiówka, położonej w dolinie Kamienicy. Orograficznie prawy brzeg potoku należy do gminy Kamienica, a lewy do
gminy Mszana Dolna. W przeszłości potok był granicą własności wielkoporębskiej
i kamienickiej.
Trusiówka jest jedną z ponad stu polan leżących w granicach Gorczańskiego
Parku Narodowego. Ich wielkość jest zróżnicowana od kilku arów do kilkudziesięciu
hektarów. Wszystkie są pochodzenia antropogenicznego. Powstały i istnieją wskutek działalności rolno-pasterskiej człowieka. Polany porośnięte są przez różnorodne
zbiorowiska roślinne. W przewadze są to łąki z gatunkową mozaiką bylin, czyli wieloletnich roślin zielnych oraz traw.
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Polana Trusiówka.
The Trusiówka Glade. Fot./Photo. J. Tomasiewicz

Łąka ostrożeniowa.
Thistle meadow. Fot./Photo. P. Armatys

Kwitnąca łąka – taka najczęściej przyciąga nasz wzrok – to przede wszystkim obfitość barw i kształtów tworzących kolorowe skupiska. Ich różnorodność jest odzwierciedleniem zasobności i wilgotności gleby, nasłonecznienia oraz sposobu użytkowania.
Najbogatsze są łąki użytkowane tradycyjnie, bez nawozów mineralnych, podmokłe
i dające mały plon siana. Niestety, wskutek odejścia od historycznych sposobów gospodarowania, łąk górskich jest coraz mniej. Pozostawione ubożeją, zmieniają skład
gatunkowy, zarastają krzewami i drzewami. Wymagają czynnej ochrony przez przywracanie dawnych, ekstensywnych metod użytkowania – pasterstwa i koszenia.
Dla ochrony gorczańskich łąk oraz innych cennych siedlisk utworzono specjalny obszar ochrony siedlisk o nazwie Ostoja Gorczańska w ramach Europejskiej
Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000. Na tym obszarze o powierzchni prawie
18 000 ha występuje 17 siedlisk oraz 11 gatunków zwierząt ważnych dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy. Realizując ochronę czynną na terenie Parku
każdego roku kosi się ok. 100 ha polan. Wypas owiec i bydła prowadzony jest na
ok. 25–30 ha, a kilkadziesiąt hektarów corocznie się odkrzewia.
Trusiówka jest również systematycznie koszona. Dominuje na niej łąka ostrożeniowa porastająca miejsca wilgotne, sąsiadujące z młakami. W składzie gatunkowym przeważają byliny, udział traw jest mały. Jej zasięg rozpoznać można łatwo
wiosną i wczesnym latem, kiedy nad runią łąki górują wysokie ostrożenie łąkowe
z fioletowymi kwiatostanami.
W środkowej części polany, w miejscach podmokłych występuje młaka kozłkowo-turzycowa. Cechuje ją duża różnorodność (40–50 gatunków) i dwuwar-
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Polana Trusiówka w porze kwitnienia knieci górskiej.
The Trusiówka Glade during the flowering of mountain marsh marigold (Caltha laeta).
Fot./Photo. K. Popko-Tomasiewicz

stwowa struktura – warstwa mszysta oraz zielna z dominującymi turzycami. Charakterystyczne dla młaki i łatwe do rozpoznania rośliny to: knieć górska (kaczyniec),
żółto kwitnąca w pierwszej połowie maja oraz wełnianka szerokolistna z białymi
kosmkami owocostanów, które możemy zaobserwować w czerwcu.
W otoczeniu młak i łąki ostrożeniowej na przełomie maja i czerwca kwitnie
chroniony storczyk – gółka długoostrogowa. W pełni lata pojawiają się kwiaty jaskra platanolistnego i mieczyka dachówkowatego.
Spróbujmy, kierując się obserwacjami gatunków wymienionych w opisie określić zasięg poszczególnych zespołów roślinnych na Trusiówce.
W pobliżu słupka przystankowego ścieżki znajdują się małe oczka wodne przygotowane dla płazów. Warto zatrzymać się i przeprowadzić obserwacje traszek:
górskiej i karpackiej oraz żaby trawnej. Każdej wiosny te gatunki zasiedlają
zbiorniki, by odbyć gody i złożyć jaja. Zainteresowanym tematyką płazów polecam
odwiedzenie ścieżki „Dolina Kamienicy”. Jeden z przystanków poświęcony jest tej
gromadzie zwierząt i ich czynnej ochronie prowadzonej w Parku.
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Z polany Trusiówka – idąc za znakami ścieżki edukacyjnej – skręcamy przy
słupku w lewo, prawie pod kątem prostym i ruszamy w kierunku Kamienicy. Po chwili docieramy do punktu nr 2, który zlokalizowany jest w dnie doliny.

Traszka górska.
Alpine newt.
Fot./Photo. K. Popko-Tomasiewicz

Traszka karpacka.
Carpathian newt.
Fot./Photo. K. Popko-Tomasiewicz

Przystanek 2. POTOK GÓRSKI
Potok górski to nie tylko woda i środowisko życia wielu gatunków roślin i zwierząt. To także istotny czynnik formujący powierzchnię Ziemi. Zmienia jej rzeźbę żłobiąc dno i brzegi swojego koryta, transportując i osadzając materiał skalny na całej
swej długości.
W górnym biegu potoku, gdzie prąd jest bardzo bystry, a woda przemieszcza
dużą ilość odłamków skalnych szczególnie widoczne są procesy erozji wgłębnej.
Wleczone po dnie różnej wielkości kamienie stopniowo pogłębiają koryto. Szybkość
tego procesu zależy od ilości wody, wielkości spadku oraz twardości podłoża. Im
twardsze skały, tym erozja jest wolniejsza. Żłobienie dna odbywa się także u podnóży
progów skalnych. Spadająca z nich woda wprawia w ruch leżące tam kamienie, które
z kolei drążą podłoże. W taki sposób powstają kotły eworsyjne zwane potocznie baniorami. Przykład baniora, chociaż niewielkich rozmiarów, mamy również i tutaj.
Kolejnym rodzajem niszczącej działalności potoku jest erozja boczna. Jej wynikiem jest widoczne spełzowisko, powstałe w efekcie podcinania orograficznie
lewego brzegu Kamienicy przez płynącą wodę. Wskutek tego dolina stopniowo poszerza się.
Wraz z biegiem potoku, spadek jest o wiele mniejszy, woda nie ma już takiej
siły, by unieść większe odłamki skalne. Na tym odcinku pogłębianie koryta następuje przez wymywanie czy też podrywanie cząstek skalnych i glebowych uprzednio
odłożonych przez wody. Opisany proces nazywamy erozją denną.
Depozycja czyli składanie niesionego materiału skalnego i glebowego następuje, gdy potok płynie wolniej i jego możliwości transportowe znacznie maleją.
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Kamienica – przykład rzeźbotwórczej działalności potoku.
The Kamienica river and its landscape shaping effect. Fot./Photo. J. Tomasiewicz

Spójrzmy na kamieńce nadrzeczne znajdujące się z lewej strony – to efekt akumulacyjnej działalności Kamienicy.
Spróbujmy odnaleźć poszczególne formy rzeźbotwórczej działalności potoku
wymienione w opisie. Możemy też chwilę poświęcić na poznanie nadpotokowej roślinności. Nietrudno zauważyć lepiężniki o parasolowatych liściach. Wczesną wiosną
łatwo rozpoznamy gatunki obserwując kolory kwiatostanów.
Lepiężnik różowy ich barwie
zawdzięcza swą nazwę gatunkową. Kremowobiałe wyróżniają lepiężnika wyłysiałego.
W środku lata nad brzegiem
Kamienicy kwitnie chronione
parzydło leśne.
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Parzydło leśne wśród lepiężników.
Goat’s beard (Aruncus sylvestris) amongst butterburs.
Fot./Photo. K. Popko-Tomasiewicz

Wychodzimy schodkami
z koryta potoku do drogi stokowej i dalej wędrując drogą
w górę docieramy do przystanku nr 3, zlokalizowanego
pod rozłożystą koroną buka.

Przystanek 3. TROPY I ŚLADY ZWIERZĄT
Liczne drogi, szlaki, ścieżki, którymi możemy wędrować po Gorczańskim Parku
Narodowym są wykorzystywane także przez zwierzęta. Czynią to chętnie zwłaszcza
zimą, gdy śnieg utrudnia przemieszczanie się w terenie. Dlatego zimowe obserwacje śladów obecności zwierząt na ścieżce są najbogatsze.
Pokonując dalsze odcinki trasy
– w poszukiwaniu odcisków kończyn
zwierząt – postarajmy się uważnie
obejrzeć wszystkie miejsca z miękkim
podłożem (koleiny, błotniste zagłębienia, kałuże). Badając znalezione tropy
zwróćmy uwagę na ich kształt, długość, szerokość, głębokość odbicia,
obecność pazurów, opuszków, liczbę
palców. Najczęściej możemy spotkać
Tropy jelenia.
ślady jeleni, saren, zajęcy, lisów, kun
Red
deer
tracks.
Ryc./Fig.
W.
Łysakowski
i wiewiórek.

Babrzysko – miejsce, w którym jelenie zażywają kąpieli błotnych.
Wallow – a muddy area used by red deer for wallowing. Fot./Photo. M. Ruciński
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Nawet mało doświadczony obserwator
rozpozna w terenie odbicie jelenich racic.
Ich wielkość zależy od wagi i wieku zwierzęcia, natomiast kształt jest charakterystyczny
Układ tropów zająca.
A layout of hare tracks.
dla płci. Trop byka, czyli samca jest z przodu
Ryc./Fig. W. Łysakowski
zaokrąglony, a wewnętrzne krawędzie racic są
do siebie równoległe. Racice młodego byka
ściśle do siebie przylegają. Pojedynczy ślad
łani jest węższy i zaostrzony z przodu a między
rozchylonymi racicami jest wyraźna przerwa.
Odciski przednich kończyn niezależnie od
płci, wieku i masy są wyraźnie większe. Tropy sarny są znacznie mniejsze od jelenich
a brzegi racic wyraźnie ostrzejsze.
Równie łatwe do rozpoznania są tropy
zająca tworzące czwórkowy układ w kształcie
litery Y. Każdy składa się z dwóch mniejszych
Tropy lisa.
odbić przednich łap oraz dwóch szeroko rozFox tracks. Ryc./Fig. W. Łysakowski
stawionych, większych odcisków łap tylnych.
Odległość między poszczególnymi „czwórkami” wynosi najczęściej 50–120 cm.
Na obecność lisa wskazują odbicia wydłużonych, czteropalczastych łap z wyraźnymi pazurami. Układają się one zazwyczaj liniowo. Aby ich nie pomylić z odciskami średniej wielkości psa, trzeba dokładnie obejrzeć pojedyncze odbicie łapy.
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Liniowy ciąg tropów lisa.
The fox tracks often run in straight lines with one print in front of another one.
Fot./Photo. K. Popko-Tomasiewicz

Możemy być pewni naszego osądu, jeśli rysując dwie równoległe linie
można je rozdzielić na
trzy części nie przecinając
opuszek. U psów opuszki są bardziej ścieśnione
Tropy wiewiórki.
i poprowadzenie takich
Squirrel tracks. Ryc./Fig. W. Łysakowski
linii jest niemożliwe.
Wiewiórki pozostawiają czwórkowy układ tropów w zarysie trapezu. Zwykle
możemy je obserwować w pobliżu drzew.
Ci, którym szczęście sprzyja napotkają tropy wilka. Odcisk przedniej łapy dorosłego osobnika ma 10–13 cm długości (z pazurami) i 8–10 cm szerokości. Piętkowa
poduszka ma charakterystyczny sercowaty kształt. Łapa tylna jest mniejsza, węższa,
a jej piętka jest u podstawy zaokrąglona. Ślady kończyn wilka możemy pomylić z tropami dużego psa. Ten drugi jest zwykle szerszy i mniej regularny. Typowy ciąg tropów
pojedynczego wilka zwany sznurowaniem tworzą odciski łap powtarzające się w jednej linii i w tej samej odległości. Czasami możemy spotkać nieliniowy układ tropów
tzw. trot. Dwie łapy odbite są obok siebie, przy czym tylna wyprzedza przednią.

Tropy wilka.
Wolf tracks. Fot./Photo. P. Armatys

Tropy wilka.
Wolf tracks. Ryc./Fig. W. Łysakowski

Równie ciekawe są poszukiwania innych śladów obecności zwierząt. Mogą to
być legowiska, miejsca żerowania, odchody. Te ostatnie spotkamy najczęściej, gdyż
wiele gatunków zwierząt m.in. lis, kuna, wilk znakuje nimi swoje terytoria. Obserwując odchody zwierząt warto zwrócić uwagę na ich lokalizację, wielkość i skład.
Informacje te pomogą nam odgadnąć „właściciela”.
Podczas dalszej wędrówki poznajemy gatunki różnych drzew rosnących domieszkowo w reglu dolnym. Ich pojedyncze egzemplarze spotkamy w otoczeniu ścieżki.
Osikę najłatwiej rozpoznamy po jajowatosercowatych liściach. Ich długie
i wiotkie ogonki sprawiają, że przy najmniejszym podmuchu wiatru charakterystycz-
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Buchtowisko – ślady żerowania dzików.
The rooting area – traces of wild boar rooting. Fot./Photo. M. Ruciński

nie drżą. Kora drzewa w młodości jest gładka, jasnooliwkowa, później ciemniejsza,
podłużnie spękana. Osika dorasta do 20 m wysokości.
Trześnia ma gładką, błyszczącą, czerwonobrązową korę. Na starych pniach
jest ciemniejsza i łuszczy się okrężnymi pasami. Najprostsze do identyfikacji są jej
kuliste, ciemnoczerwone owoce zwane potocznie czereśniami.

liść
owoc
liść
kwiatostan męski
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Osika.
Aspen (Populus tremula). Ryc./Fig. K. Antoniak

kwiat
Trześnia.
Bird cherry (Prunus avium). Ryc./Fig. K. Antoniak

kwiatostan

owoc

kwiatostan

liść
liść

owoc
Wiąz górski.
Wych elm (Ulmus glabra).
Ryc./Fig. K. Antoniak

Jawor.
Sycamore maple (Acer pseudoplatanus).
Ryc./Fig. K. Antoniak

Wiąz górski, inaczej brzost to wysokie, dorastające do 40 m drzewo o pniu
pokrytym szarą lub ciemnobrązową, głęboko spękaną korą. Ten gatunek wyróżniają grube, bardzo szorstkie liście. Strona górna blaszki liściowej jest ciemnozielona,
a dolna jasna, owłosiona.
Równie potężnym drzewem jest jawor. Swoista, łuszcząca się dużymi płatami
kora odróżnia ten gatunek od innych. U starszych drzew jest jasnoszara, u młodych
osobników szarobrązowa i nie łuszczy się. Cechą wyróżniającą są również 5-klapowe liście, na górnej stronie ciemnozielone, na dolnej białawe, sinozielone.

Przystanek 4. BUK JAKO GATUNEK LASOTWÓRCZY
W REGLU DOLNYM
Głównym gatunkiem drzewiastym pierwotnej puszczy karpackiej jest buk. Dawniej dominował w reglu dolnym, jednak wskutek nadmiernej, wielowiekowej eksploatacji jego udział wyraźnie się zmniejszył na korzyść świerka.
W ostatniej dekadzie, być może wskutek ocieplenia klimatu, obserwujemy
w Gorcach ekspansję buka. Należy on do okazałych drzew, osiągając 25–35 m wysokości i 1–1,5 m pierśnicy (średnica drzewa na wysokości 1,3 m). Kwitnąć zaczyna
około 60. roku życia, najobficiej owocuje w wieku 100–150 lat.
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Większe urodzaje nasion powtarzają się średnio w cyklu 5–8-letnim.
Wysokie temperatury czerwca i lipca
w roku zawiązania się pąków kwiatowych, czyli w roku poprzedzającym
owocowanie, wpływają korzystnie na
urodzaj buka. Po każdym obfitym roku
nasiennym następują „głuche lata”, co
uwidaczniają osłabione przyrosty pnia
na grubość (szerokość słoi zmniejsza
się nawet o 50%). Buk kwitnie jednoKwiaty męskie i żeńskie buka.
cześnie z rozwojem liści. Kwiaty ma
Male and female flowers of beech.
niepozorne. Owoce mają kształt torebFot./Photo. M. Ruciński
ki pokrytej miękkimi kolcami. W środku
torebki–okrywy znajdują się nasiona,
czyli trójgraniaste orzeszki nazywane
pospolicie „bukwią”. Większość z nich
wysypuje się z okryw w październiku,
ostatnie jeszcze na początku grudnia.
Ze względu na znaczny ciężar opadają pod macierzyste drzewa. Do ich
rozsiewania przyczyniają się zwierzęta,
zwłaszcza niektóre gryzonie (myszy,
wiewiórki) i ptaki (sójki, orzechówki).
Wiosną w sprzyjających warunkach
nasiona kiełkują i masowo pojawiają
się młode siewki. Rozpoznamy je po
szerokich, mięsistych, z wierzchu ciemOwoce buka.
nozielonych i błyszczących liściach zaFruits of beech. Fot./Photo. M. Ruciński
rodkowych tzw. liścieniach. Po upływie
miesiąca pomiędzy liścieniami, które obumierają dopiero pod koniec pierwszego
roku, wyrasta pęd z dwoma liśćmi o ząbkowanych brzegach. Około 50 dni po
wykiełkowaniu siewka kończy swój pierwszoroczny wzrost. Jest ona bardzo wrażliwa na niekorzystne warunki klimatyczne, jak i różne choroby wywoływane przede
wszystkim przez grzyby. W ciągu pierwszych trzech lat ginie więcej niż połowa siewek, a po 10 latach utrzymuje się przy życiu już tylko co dziesiąta.
Spośród drzew liściastych występujących w Polsce buk najlepiej znosi ocienienie.
Nie jest on jednak gatunkiem cieniolubnym, to znaczy wymagającym do wzrostu
i rozwoju ocienienia. Młoda generacja rośnie szybciej przy większym dostępie światła. Normalny rozwój buka pod silnie zwartym drzewostanem nie trwa dłużej niż 3–6
lat, później wierzchołek pochyla się i zaczyna rosnąć ukośnie lub nawet poziomo
tworząc tzw. „stołową” formę. Wystarczy jednak mała luka, powstała np. w wyniku

obumarcia sędziwego drzewa, aby młode pokolenie szybko zareagowało na wzrost
oświetlenia wzmożonym przyrostem. Spójrzmy na teren wokół nas. Tam gdzie jest
więcej światła, chociażby przy samym znaku przystankowym, młode buki rosną szybciej. W ciągu roku ich pień przyrasta na grubość o wiele więcej niż drzewa rosnące
w dużym zacienieniu. Przy dużym zagęszczeniu, w trakcie wzrostu, stopniowej eliminacji podlegają osobniki słabsze, gorzej przystosowane do warunków środowiska.
Buk ze względu na swą dość cienką korę jest gatunkiem wrażliwym na silne
mrozy i późne wiosenne przymrozki. W zastoiskach mrozowych przemarza i tworzy
formy wielopienne. Następstwem uszkodzeń spowodowanych przez niesprzyjające
warunki klimatyczne są często infekcje grzybowe. W warunkach leśnych buk dożywa
nawet 300 lat.
Las, który przemierzamy to żyzna buczyna karpacka – dominujące siedlisko
przyrodnicze w polskich Karpatach. Jest chronione prawem europejskim w ramach
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Gorczańska.
Wędrując ścieżką możemy zaobserwować rakowate zmiany na pniach buków
wywołane przez grzyby. Tworzą się one z reguły w miejscach uszkodzeń mrozowych
i mechanicznych. Niekiedy na liściach buka wyrastają jajowate, ostro zakończone
wyrośla (ok.10 mm), które początkowo są zielone, później czerwonawe, a w końcu brunatnieją. W środku każdej z nich znajduje się czerwonawa, beznoga larwa
owada – garnusznicy bukowej. Powstanie narośli jest reakcją drzewa na obecność
intruza, który stwarza sobie w ten sposób komfortowe warunki do rozwoju. Dojrzałe
wyrośla, zwane galasami, opadają na ziemię jesienią. Ukryte w nich larwy zimują,
a wiosną następnego roku wylatują owady doskonałe.
Spróbujmy teraz odnaleźć siewki buka, drzewa zainfekowane grzybami a także luki w drzewostanie, gdzie najbujniej rośnie młode pokolenie lasu. W trakcie

Obfitość siewek po roku nasiennym buka.
The abundance of beech seedlings after the seed year.
Fot./Photo. M. Stefanik

Siewki buka.
Beech seedlings.
Fot./Photo. M. Stefanik
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wędrówki napotkamy również bukowe
pniaki. Przeanalizujmy ich roczne przyrosty. Może uda się nam wskazać ostatnie obfite owocowanie.

Galasy garnusznicy bukowej.
Leaf galls of gall midge (Mikiola fagi).
Ryc./Fig. K. Antoniak

Po zapoznaniu się z tematyką przystanku nr 4 ruszamy dalej. Początkowo
drogą stokową, później skręcamy w prawo w leśną ścieżkę. Pokonując znaczne
przewyższenie docieramy do przystanku
położonego obok dorodnej jodły.

Przystanek 5. WIELOWARSTWOWOŚĆ
I PRZEMIANA POKOLEŃ W LESIE
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Jedną z cech otaczającego nas lasu jest jego wielowarstwowość, która pozwala
na maksymalne wykorzystanie przestrzeni glebowej i powietrznej. Na ograniczonej powierzchni możliwy jest rozwój wielu gatunków roślin, mających różnorakie wymagania.
Im korzystniejsze są warunki wzrostu i rozmnażania – bogata gleba, duża wilgotność, dobre warunki świetlne – tym bardziej zróżnicowana jest budowa lasu
i różnorodna flora i fauna.
Spójrzmy na otaczający nas fragment lasu i spróbujmy odnaleźć wymienione
poniżej cztery jego warstwy:
– warstwę drzew, czyli drzewostan;
– warstwę krzewów, czyli podszyt;
– warstwę zielną zbudowaną z ziół, bylin, krzewinek;
– warstwę mszaków.
Górną warstwę lasu tworzą korony drzew. Ich charakter zależy w dużej mierze od zwarcia drzewostanu, jak i wymagań świetlnych poszczególnych gatunków.
Gatunki cienioznośne mają korony gęste. Drzewa, które do rozwoju potrzebują
dużo światła budują je rzadkie i rozłożyste. Dzięki temu ich powierzchnia chłonąca
światło zwiększa się wielokrotnie.
Spójrzmy w górę i porównajmy rozmiary koron drzew znajdujących się w pobliżu nas.
Większość gatunków drzew jest wiatropylna. Ich kwiaty nie muszą wabić owadów, dlatego są niepozorne. Rozwijają się przed lub w trakcie rozwoju listowia, tak
by wiatr mógł do nich dotrzeć bez przeszkód.
W warstwie podszytu (do wysokości ok. 4 m) rośnie młodsze pokolenie drzew
oraz krzewy, które znoszą ocienienie. Większość z nich żyje pod okapem drzew

Wielowarstwowość w lesie pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni życiowej.
The multi-layer canopy in a forest allows the maximum use of growth space.
Fot./Photo. J. Tomasiewicz

o rzadkich koronach. W buczynie zwykle silne ocienienie uniemożliwia rozwój krzewów. Wokół widzimy przede wszystkim młode jodły, które za kilkadziesiąt lat będą
panować w warstwie drzew. Zmianę dominacji między bukiem a jodłą zdefiniowano
już wiele lat temu jako „naturalny płodozmian leśny”. Zjawisko to nie jest do końca
wyjaśnione, ale występuje zarówno w lasach chronionych, jak i gospodarczych.

Żywiec gruczołowaty.
Toothwort (Cardamine glanduligera).
Fot./Photo. K. Popko-Tomasiewicz

Marzanka wonna.
Sweet woodruff (Galium odoratum).
Fot./Photo. P. Armatys
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Kokorycz pusta.
Hollowroot (Corydalis cava).
Fot./Photo. J. Tomasiewicz
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Kopytnik pospolity.
European wild ginger (Asarum europaeum).
Fot./Photo. J. Tomasiewicz

Tuż nad ziemią wykształciła się bogata warstwa roślin zielnych. Rosną tutaj różne gatunki bylin, traw, paproci i krzewinek. Wśród nich możemy rozpoznać:
żywca gruczołowatego, żywca bulwkowatego, żywokosta sercowatego, marzankę
wonną, kopytnika pospolitego i zawilca gajowego. Do tej warstwy dochodzi jeszcze
mniej światła i dlatego większość roślin zielnych to tzw. geofity. Ich czas wegetacji –
kwitnienie, wzrost, wydanie owoców – trwa zaledwie kilka tygodni nim rozwiną się
liście drzew. Okres spoczynku zimowego przeżywają ukryte w ziemi, w postaci bulw,
kłączy i cebul.
Możliwości rozprzestrzeniania roślin zielnych są niewielkie w porównaniu
z drzewami, których nasiona przeważnie rozsiewa wiatr. W warstwie zielnej najczęściej roznoszą je zwierzęta. Z tego względu owoce niektórych roślin wyposażone są
w specjalne wyrostki czepne. Inne rośliny, jak np. niecierpek pospolity, rozsiewają się
samoistnie wyrzucając nasiona z dojrzałych owoców na odległość kilku metrów.
Dno lasu pokrywa warstwa mszaków, które dzięki zdolnościom wchłaniania
wilgoci stanowią swego rodzaju rezerwuar wody. Tu żyje także większość destruentów – organizmów, które rozkładają martwą materię organiczną i włączają zawarte
w niej składniki pokarmowe ponownie do obiegu materii.
Las to jeden z najbardziej złożonych i dynamicznych ekosystemów, w którym
dokonuje się naturalna przemiana pokoleń drzew. Osobniki, które przeżyją po-

czątkowy, najtrudniejszy okres, czekają lata ostrej konkurencji wewnątrzgatunkowej
i zmagań z wieloma naturalnymi wrogami. Przetrwają najodporniejsi. Będą kolejno
współtworzyć warstwę podszytu, drugiego piętra i tylko najsilniejsze wejdą do drzewostanu. Owocując dadzą początek następnym pokoleniom lasu. A gdy zakończą
swój żywot, ulegną rozkładowi i wzbogacą siedlisko dla kolejnej generacji. Tajemnice tego procesu są tematem następnego przystanku.
Idąc dalej naszą ścieżką zauważymy liczne powalone, próchniejące już drzewa.

Przystanek 6. ROZKŁAD MATERII JAKO PROCES
WARUNKUJĄCY TRWAŁOŚĆ LASU
W strefie klimatu umiarkowanego obejmującego również nasz kraj, co roku
z drzew opada całe listowie, a co 3–8 lat wymienia się igliwie. W wyniku tego, rokrocznie powraca do gleby ogromna ilość materii organicznej i składników mineral-

Powalona wiekowa jodła nieopodal przystanku nr 6. Proces rozkładu w latach 2000–2013.
A fallen ancient fir tree close to the station No. 6. The decaying process in the period 2000–2013.
Fot./Photo. J. Tomasiewicz
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Owocniki opieńki.
The fruiting bodies of honey fungus (Armillaria melea). Fot./Photo. J. Tomasiewicz
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nych. Magazynem różnych pierwiastków są również żyjące drzewa. Po ich obumarciu rozpoczyna się proces rozkładu prowadzący do uwolnienia prostych związków,
które zostaną wykorzystane przez kolejne pokolenia roślin.
Pierwszymi „lokatorami” powalonych kłód są owady. Kambiofagi żywią się
miazgą i łykiem, a ksylofagi żerują w drewnie. Wgryzając się otwierają drogę innym
organizmom. Obecność owadów wabi liczne gatunki zwierząt, które się nimi odżywiają. Pod korą tworzy się wilgotne, bogate w składniki odżywcze siedlisko, które
jest zasiedlane przez kolejnych destruentów. Szczególną rolę pełnią tu grzyby.
Jako jedyne organizmy mają zdolność rozkładu ligniny, która stanowi 20% masy
drewna. Przy mineralizacji celulozy, głównego budulca drzew (50%) współpracują
z bakteriami. Po kilku lub kilkunastu latach, w zależności od warunków wilgotnościowych, kora odpada i widoczny jest postępujący rozkład drewna. Próchniejące
drewno silnie chłonie wodę przez co staje się dogodnym siedliskiem dla rozwoju
wielu roślin, zwłaszcza mchów. Obserwując rozkładające się kłody dostrzeżemy na
nich liczne siewki drzew. Wyniesione ponad runo leśne nie muszą walczyć z roślinami zielnymi o światło i wilgoć. Obumarłe pnie, zmieniając mikrorzeźbę terenu
utrudniają roślinożercom dostęp do młodych drzewek. Ich szanse przeżycia zwiększają się wielokrotnie. Wśród siewek dostrzeżemy delikatnego buka, jodłę, czy też
jawora.

Martwe kłody stanowią również ostoje umożliwiające przetrwanie niekorzystnych warunków wielu gatunkom zwierząt. Traszki, salamandry znajdują tu pokarm
oraz schronienie przed wysuszającym słońcem i drapieżnikami. Małe gryzonie korzystają z licznych kryjówek.
Z biegiem lat pień traci swój okrągły kształt, a drewno łatwo rozpada się na
większe kawałki. Po kilkudziesięciu latach o obecności kłody świadczy tylko niewielkie wzniesienie na powierzchni gleby. Powalony przed laty pień „zanurzył się”
w glebie i przysłoniła go ściółka.
Wymienione przykłady wskazują jak kluczowe znaczenie dla prawidłowego
rozwoju lasu ma martwe, rozkładające się drewno. Jego ilość obecna w lesie jest
wyznacznikiem naturalności ekosystemu. Mimo to, wiele osób odbiera taki stan jako
oznakę zaniedbania i braku gospodarności. Uwierzmy prawom natury i wynikom
wielu badań. Widok butwiejących pni jest oznaką bogactwa siedlisk i warunkiem
trwałości lasu.
Po zapoznaniu się z tematyką tego przystanku ruszamy dalej leśną ścieżką dochodząc do wiekowego buka.

Zmurszałe kłody.
Rotten logs. Fot./Photo. P. Armatys
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Przystanek 7. ŚWIATŁO W LESIE
Pomiędzy roślinami, jak i poszczególnymi warstwami w lesie, funkcjonuje sieć
wzajemnych zależności ekologicznych, spośród których na pierwszy plan wysuwa się
rywalizacja o światło. O tym jak rośliny potrafią wykorzystać każdy promyk światła
najwymowniej świadczy przykład lasu bukowego. Wiosną, przed rozwojem listowia,
promienie słoneczne docierają aż do dna lasu i szybko ogrzewają warstwę suchych
liści. Ciepło pobudza do rozwoju rośliny zielne, które dostosowały się do krótkiego
okresu sprzyjających warunków świetlnych. Kwitną i owocują zanim rozwiną się liście
drzew. W lecie, gdy drzewa są gęsto ulistnione, niższe partie lasu żyją w ocienieniu,
a warstwa zielna zamiera. Podrost w tych warunkach różni się wyraźnie tempem
wzrostu i pokrojem od tego, który rośnie w pełnym świetle. Czy panujące warunki
świetlne są wystarczające dla rosnących tu jodeł można określić prostą metodą
opracowaną przez J. Honowskiego – pierwszego dyrektora Gorczańskiego Parku
Narodowego. Jeśli długość pędu wierzchołkowego jest większa od długości gałązek
bocznych z najwyższego okółka – to oznacza, że światła jest pod dostatkiem i drzewo wykazuje prawidłowy wzrost. Jeśli natomiast gałązki okółkowe są dłuższe od
pędu wierzchołkowego to świadczy o niedoborze światła. Niektóre gatunki drzew
cienioznośnych mogą utrzymywać się w podroście przez dziesiątki lat, a po ich odsłonięciu energicznie wyrastają jako zdrowe, wysokopienne drzewa. Przykładem jest
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Bujnie rozwijający się podrost jodłowy.
A robust growth of fir undergrowth. Fot./Photo. J. Tomasiewicz

jodła, która nie traci witalności nawet po 50 latach życia w silnym ocienieniu, mając
wówczas wysokość 1 m i średnicę 1 cm.
Rośliny reagują na natężenie światła, czas jego oddziaływania i kierunek padania promieni. Fotosynteza przebiega intensywniej od nasłonecznionej strony.
Również liście z tych miejsc są silniejsze i jędrniejsze od rosnących w zacienieniu.
Listowie niektórych drzew, a wśród nich także buka, przystosowują się do aktualnego natężenia promieniowania słonecznego. W górnej części korony odwracają się
od zbyt silnego promieniowania i wykorzystują światło rozproszone. Wewnątrz i na
niższych gałęziach ustawiają się prostopadle do kierunku padania światła tak, aby
wykorzystać je w maksymalny sposób.
Oceny warunków świetlnych na naszym przystanku dokonamy na przykładzie
podrostu w otoczeniu wiekowego buka. Spróbujmy zbadać jodły rosnące pod okapem oraz w lukach drzewostanu. Zmierzmy długość pędu wierzchołkowego i gałązek najwyższego okółka.
Nasza wędrówka prowadzi nadal leśną ścieżką. Idąc zwróćmy uwagę na rosnące młode jodły, ich zdrowotność i rozmieszczenie. Wkrótce wychodzimy na otwartą
przestrzeń polany Podskały. Idziemy w kierunku szałasów.

Przystanek 8. PODSKAŁY – Z HISTORII SZAŁAŚNICTWA
W GORCACH
Jeszcze 600 lat temu Gorce porastała dziewicza puszcza. W miarę zasiedlania terenu rozpoczętego w XIII wieku, krajobraz tej części Beskidów zaczął się
przekształcać. Początkowo zmiany następowały w dolinach, w miejscach o urodzajniejszych glebach, gdyż pierwsi osadnicy, w większości polskiego pochodzenia, trudnili się głównie rolnictwem. W wiekach XIV i XV w Gorce dotarli pasterze.
Wywodzili się z Bałkanów, wędrując na północ wzdłuż łańcucha Karpat asymilowali się ze Słowakami, Rusinami i Węgrami. To właśnie oni, jako pierwsi zaczęli
zagospodarowywać zalesione gorczańskie grzbiety „wyrabiając” pośród nich polany. Stosowali przy tym trzebież żarową. Na wybranym terenie drzewa odzierali
z kory, natomiast krzewy i rośliny zielne podcinali lub wyrywali z gleby. Okaleczone drzewa wkrótce usychały. Najokazalsze były ścinane i wykorzystywane jako budulec do szałasów lub opał. W następnym roku porębę podpalano. W ten sposób
powstawała polana otoczona z wszystkich stron lasem. Pomiędzy niekarczowane
pnie wysiewano zboża. Po kilku latach, gdy ziemia była wyjałowiona zaprzestawano roli, a na porębach pasły się owce i bydło. Dopiero po kilkudziesięciu latach,
gdy wygniły korzenie drzew, w wyniku wypasu ukształtował się charakterystyczny
zespół roślinności łąkowej.
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Na początku lat 70. ubiegłego wieku koszono całą polanę Podskały.
In the early 1970’s, the whole Podskały Glade was mown. Fot./Photo. Z. Dutka
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Początkowo na polanach pojawiły się prymitywne koliby ułożone z głazów,
gałęzi i kory drzew. Później, kamienie przykrywano dachem z drewna, który mocowano z wierzchu kamieniami. Z czasem zaczęto budować trwalsze, przeważnie
drewniane budowle. Służyły one do przechowywania siana oraz jako schronienie
dla pasterzy i zwierząt gospodarskich. Na terenie Gorców zaczęły z czasem funkcjonować gospodarstwa halne składające się z bacówek, koszarów, nieraz także szop
i stajni. W północnej części gór przeważał typ szałasu mieszkalno-gospodarczego
pod jednym dachem, zwany okołem. Natomiast w części południowej osobno budowano szałasy mieszkalne lub mieszkalno-produkcyjne (koliby, izbice) i oddzielnie
szałasy gospodarcze (stajnie, szopy).
Podstawowym budulcem był kamień i drewno świerkowe. Z dużych kamieni
układano naroża, czyli tzw. pecki i dopiero na nich wznoszono całą konstrukcję szałasu. Składała się ona z nieociosanych belek utkanych dla ochrony przed wiatrami
mchem lub obitych dranicami (dartymi, nie ciętymi deskami). Okien w szałasach na
północnych stokach Gorców na ogół nie było. Do wyjątków należał otwór okienny
zw. przeziorem. Szałasy zagórzańskie kryto dachami czterospadowymi, w odróżnieniu od dwuspadowych na południowej, podhalańskiej stronie. Połać dachu przykrywana była deskami lub gontem. W środku szałasu centralne miejsce zajmowało
watrzysko, czyli obłożone dużymi kamieniami miejsce do palenia ognia.
Przez kilka wieków pasterstwo stanowiło istotny aspekt w życiu gorczańskiej wsi.
W latach siedemdziesiątych XX wieku nastąpił jednak znaczący regres tej gospodarki.

Szałasy przestały być praktycznie użytkowane i stopniowo ulegają niszczeniu.
Gorczański Park Narodowy podejmuje próby ratowania tego dziedzictwa.
W roku 1999 wyremontowano szałas na
polanie Stawieniec. W kolejnych latach
odrestaurowano szałasy na polanach:
Jankówki, Hala Długa, Mostownica,
Przysłopek. Następne czekają w kolejce. Remonty utrudnia jednak fakt, że
większość szałasów jest własnością prywatną i brak jest rozwiązań prawnych,
które pozwoliłyby na ich renowację
z publicznych środków finansowych.
Spróbujmy teraz odnaleźć opisane
wyżej architektoniczne elementy szałasów. Zwróćmy też uwagę na doskonale
zachowaną harmonię pomiędzy bryłą
szałasu, a otaczającym go krajobrazem. Ówcześni budarze mimo że nie
Kamienne podwaliny szałasu tzw. pecki.
studiowali architektury, nie znali pojęStone foundations of the shepherd’s hut.
cia złotego podziału, potrafili obserwoFot./Photo. J. Tomasiewicz
wać naturę i z niej czerpać wzorce. Ich
artystyczne, choć niekształcone wyczucie formy rozwijało się w codziennym kontakcie z przyrodą.
Po obejrzeniu szałasów idziemy dalej żółtym szlakiem w kierunku północnowschodnim ku Jaworzynce.

Przystanek 9. PODSKAŁY – FLORA I ZBIOROWISKA
NIELEŚNE
Jak dowiedzieliśmy się już wcześniej, gorczańskie polany powstały w wyniku
karczowania puszczy karpackiej. Stabilne zbiorowisko roślinne jakim był las zostało
w wielu miejscach zniszczone. Radykalnej zmianie uległ mikroklimat siedlisk, zmniejszyła się wilgotność gleby, zwiększyła insolacja. Na wylesione tereny zaczęły stopniowo
wkraczać gatunki roślin światłolubnych i światłożądnych. Ich nasiona zostały przyniesione przez wiatr, zwierzęta i ludzi. Z czasem rośliny łąkowe i pastwiskowe opanowały
poręby. Zjawisko to trwało od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Potem, przez kolejne
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Młaka kozłkowo-turzycowa na polanie Podskały.
The valerian-sedge bog-spring community in the Podskały Glade. Fot./Photo. J. Tomasiewicz
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stulecia następowało różnicowanie się poszczególnych zespołów łąkowych. Przebieg
procesu zależał od mikroklimatu, gleby, napływu nowych gatunków i intensywności
użytkowania. Gdy w Gorcach wypasano owce, zbiorowiska łąkowe miały postać niewysokich muraw i obfitowały w różne gatunki roślin. Od czasu kiedy zaniechano wypasu, nastąpił wzrost gatunków ekspansywnych, zwłaszcza traw. Rośliny te okazały się
najsilniejszymi konkurentami i przytłumiły większość pozostałych. Na polany zaczęły
wkraczać inne rośliny jak borówka, malina, a także siewki krzewów i drzew.
Rozpoczął się proces sukcesji, czyli dynamicznych zmian roślinności. W przypadku gorczańskich polan mamy do czynienia z sukcesją wtórną, ponieważ zachodzi ona w miejscach, gdzie pierwotna roślinność została zniszczona, a siedlisko
w różnym stopniu przekształcone wskutek pasterskiej gospodarki człowieka.
Pomimo zachodzących zmian na polanie Podskały nadal występuje duża różnorodność zbiorowisk i bogactwo roślin chronionych prawem krajowym oraz unijnym w ramach Ostoi Gorczańskiej. Już od wczesnej wiosny na polanie pojawiają
się białe przebiśniegi oraz fioletowe szafrany spiskie, popularnie zwane krokusami.
Na przełomie maja i czerwca na wilgotnych siedliskach kwitną storczyki: kruszczyk
błotny, storczyca kulista, podkolan biały, gółka długoostrogowa. W miejscach, gdzie
gleba jest żyzna, wystarczająco wilgotna i ocieniona, występują: kwitnący na żółto
omieg górski, na różowo bodziszek leśny. Latem na polanie spotkamy jastrzębca
pomarańczowego, jarzmiankę większą oraz pospolitą dąbrówkę rozłogową. Jesienią, pośród traw możemy dostrzec dojrzałe okazy dziewięćsiła bezłodygowego.

Dalej idziemy zalesioną drogą grzbietową, która jest jednocześnie żółtym
szlakiem turystycznym łączącym Beskid Wyspowy z Gorcami. Zatrzymujemy się na
szczycie Jaworzynki obok tablicy z informacją przyrodniczą Parku.

Bodziszek leśny.
Wood cranesbill (Geranium sylvaticum).
Fot./Photo. M. Ruciński

Dąbrówka rozłogowa.
Blue bugle (Ajuga reptans).
Fot./Photo. P. Armatys

Jastrzębiec pomarańczowy.
Orange hawkweed (Hieracium aurantiacum).
Fot./Photo. K. Popko-Tomasiewicz

Jarzmianka większa.
Great masterwort (Astrantia major).
Fot./Photo. K. Popko-Tomasiewicz
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Przystanek 10. KLIMAT GÓRSKI. POGODA
Klimat górski cechuje duża zmienność związana z ukształtowaniem terenu oraz
wysokością nad poziomem morza. Począwszy od 700 m n.p.m. następuje wzrost
intensywności promieniowania, ale maleje czas jego trwania (częste występowanie
mgieł). Na każde 100 m średnio 0,4–0,70C spada temperatura powietrza. W wyniku jej obniżania wzrasta wilgotność względna powietrza. Skutkiem tego, jak i większych prędkości wiatrów, wzrasta też ilość opadów. Nie tylko w postaci deszczu
i śniegu, ale także kropelek mgły i szadzi.
W górach często występują wiatry fenowe, które powstają, gdy z jednej strony
łańcucha górskiego jest wysokie ciśnienie, a po drugiej niskie. W polskich Tatrach,
przy napływie powietrza z południa wieje wiatr halny. Najmocniej odczuwany jest
na Podhalu, w Gorcach znacznie mniej. Najczęściej występuje w październiku i listopadzie, rzadziej w lutym i marcu. Jego nadejście zwiastuje widoczny z Gorców
potężny wał chmur piętrzący się nad Tatrami. Charakterystycznymi cechami wiatru
halnego są silne podmuchy i momenty ciszy. Halnemu towarzyszy wzrost temperatury nawet o kilkanaście stopni oraz spadek ciśnienia i wilgotności względnej powietrza. W zimie gwałtownie topi się śnieg.
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Wielkość opadów w klimacie górskim wzrasta wraz z wysokością n.p.m.
The amount of precipitation in the mountain climate increases with the height above the sea level.
Fot./Photo. M. Ruciński

Cumulusy – oznaka dobrej pogody. Widok z polany Jaworzynka na Beskid Wyspowy.
Cumulus clouds indicate good weather. The view of the Beskid Wyspowy range
from the Jaworzynka Peak. Fot./Photo. K. Popko-Tomasiewicz

Typowe dla górskiego klimatu jest również zjawisko inwersji temperatury. Zdarza się ono późną jesienią lub zimą. Wówczas wysoko na grzbietach jest cieplej
niż w dolinach. Z inwersją związana jest osobliwość gór opisywana jako morze
mgieł. W dole zalega mgła i gęste chmury, a tymczasem kilkaset metrów wyżej
świeci słońce. Cieplejsze powietrze uniemożliwia pionowy ruch chmur, które zalegają w dolinach. Wiedząc z prognozy pogody, że jest inwersja można wybrać się
w góry pomimo mgieł.
Planując górską wycieczkę należy brać pod uwagę dużą zmienność pogody.
Gwałtowne burze, ulewne deszcze, wiatry nawet o małej sile, a także opady śniegu mogą zakłócić naszą wyprawę. W Gorcach są one szczególnie niebezpieczne
na terenach powyżej 1000 m n.p.m. porośniętych przez drzewostany świerkowe
podlegające w ostatnich latach szybkiemu rozpadowi. Podczas wędrówki warto obserwować niebo, chmury i inne symptomy pogody, a także zachowania zwierząt
i własne samopoczucie. Śledząc kierunek wiatru możemy określić spodziewaną pogodę. Wiatry z północy napędzają o każdej porze roku chłodne masy powietrza,
południowe powodują ocieplenie. Obfite opady przynoszą często ze sobą wiatry
z zachodu. Latem towarzyszy im chłód, a zimą ocieplenie. Zimowe wichry ze wschodu sprowadzają ostre mrozy. W porze letniej wschodnie wiatry zapowiadają upały.
Również rodzaj chmur może informować nas o najbliższej aurze. Lekkie, błyszczące strzępki rozciągnięte bardzo wysoko na niebie (cirrusy) zapowiadają pogorszenie warunków atmosferycznych w nadchodzących dniach. Oznaką dobrej
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pogody są chmury białe, o płaskiej podstawie i skłębionych wierzchołkach, szybko
zmieniające kształty, tworzące się rano i zanikające w ciągu dnia (cumulusy) Potężne, o ciemnej podstawie, zwiastują gwałtowne deszcze i burze (cumulonimbusy).
Natomiast mleczny woal tworzący „halo” wokół Słońca i Księżyca zwiastuje
zmianę pogody, zwykle na deszczową. Pogarszające się warunki zapowiadają również chmury:
1) ciemniejące na zachodzie horyzontu,
2) poruszające się w różnych kierunkach,
3) wysokie, pojedyncze, które zaczynają zwiększać swą liczbę, powiększać grubość i obniżać pułap,
4) szybko przemieszczające się i gęstniejące,
5) kłębiaste, rozpłaszczające się i obniżające wysokość.
Również obserwacje fenologiczne pozwalają prognozować pogodę. Na przykład dziewięćsił bezłodygowy reaguje na zwiększoną wilgoć w powietrzu zamykaniem kwiatu. Z tego też względu nazywany jest „ostem pogodowym”. Mniszek lekarski zwija kwiaty, gdy temperatura spada poniżej 100C i zbliża się chłód.
Przyjrzyjmy się chmurom, sprawdźmy z której strony wieje wiatr i spróbujmy
postawić prognozę pogody na najbliższą dobę.
Po zabawie w pogodynkę schodzimy stopniowo w dół, wzdłuż żółtego szlaku.
Na skraju lasu skręcamy w prawo, idąc dalej przez młody las bukowy położony
nad osiedlem Cyrkowe w Lubomierzu-Rzekach. Wkrótce docieramy do polany Tru-
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Miejsce biwakowe na polanie Trusiówka.
The campsite in the Trusiówka Glade. Fot./Photo. K. Popko-Tomasiewicz

siówka, gdzie kończymy naszą wędrówkę. Tutaj na miejscu biwakowym możemy
rozpalić ogień i posilić się.
Do zobaczenia wkrótce!

Interpretive trail “The Valley of Gorcowy Stream”
Information for visitors
Distance:
Travel time:
Number of stations:
Altitude

5.3 km
about 3.5–4 hours
10
– The Trusiówka Glade, 715 m above sea level
– The Jaworzynka Peak, 1026 m above sea level

The “Dolina Gorcowego Potoku” (The Valley of Gorcowy Stream) educational trail
consists of ten stations. It runs along the river which shapes the landscape of this unique
site. The hikers who take this trail have the opportunity to admire mountain meadows,
and forest fragments with magnificent old beech trees or footsteps of animals inhabiting
these environments. They can also encounter many flora and fauna species living in this
part of the Carpathians and learn about the ecological relationships that exist between
organisms and their natural environments. Moreover, the hikers can acquaint themselves with the history of shepherding in this area region which started as early as in the
14–15th century. To protect these unique ecosystems, the “Ostoja Gorczańska” refuge
was established under the Natura 2000 European network of protected areas.
1.

The Trusiówka Glade
The Trusiówka Glade is one of over a hundred mountain grasslands in the
Gorce National Park which developed and continues to exist as a result of the
agro-pastoral activity. The grassland ecosystems consist of diverse plant communities. Thistle meadows dominate in the Trusiówka Glade.

2.

A mountain river
Mountain rivers are not only a water source and habitat of many plant and
animal species. They also play a major role in shaping the Earth’s surface. They
modify its topography by carving into the ground, forming river beds and banks
as well as transporting and depositing rock material along their entire length.

3.

Traces and footsteps of animals
Following the trail, one can notice tracks of many animal species living in the
Park and other traces of their presence such as excrements, dens and feeding
grounds.
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4.

Beech, the main forest tree species in the lower montane zone
Beech is the main tree species of the Carpathian primeval forest. Once, it was
the dominant species in the lower montane zone, however, due to the centurieslong utilization, its participation has significantly decreased in favour of spruce.
The last decade saw the expansion of beech in the Gorce Mountains which may
be the result of climate warming.

5.

Multi-layer forests and alteration of generations
One of the characteristics of forests is their multi-layer canopy which allows the
maximum use of space by plants. Even in a limited space, many plant species,
with different environmental requirements, may develop there. The more favourable are the conditions of growth and reproduction, inter alia, fertile soil, high
humidity, or good light conditions, the greater is the diversity of fauna and flora.

6.

Decomposition of the matter as a process conditioning forest sustainability.
Decaying deadwood is essential for the proper development of forests. The
quantity of deadwood is an indicator of the naturalness of the ecosystem. Decaying trunks that are seen in the forest indicate the diversity of habitats and
condition the sustainability of forests.

7.

Light in the forest
In a system of ecological interactions between both plants and individual canopy layers the effects of competition for light are particularly visible in the forest.
Beech forests are a good example of how plants can effectively use every ray
of light.

8.

The Podskały Glade – the history of shepherd’s huts in the Gorce
Mountains.
Shepherding was for many centuries an important element in the life of Gorce
villagers. However, 1970s saw a significant decline of this form of economy.
The existing huts were no longer in use and underwent gradual destruction. The
Gorce National Park authorities take steps to save this heritage.

9.

The Podskały Glade – flora and non-forest plant communities.
In the times of sheep grazing in the Gorce Mountains, meadow communities
had the form of species-rich grasslands with low vegetation. The departure
from sheep grazing caused a rapid expansion of grasses followed by the process of succession, i.e. dynamic changes in vegetation composition. Despite this
fact, the Podskały Glade still maintains a high diversity of natural habitats protected by national and EU laws under the European network Natura 2000.

10. The mountain climate. The weather.
The observations of atmospheric phenomena, plants and animals may help
hikers to predict rapid weather changes which are typical in the mountain conditions. This skill is important for their safety.

