Marek Kurzeja

Dolina Kamienicy

Poręba Wielka 2014

Tekst:
Marek Kurzeja
Zespół redakcyjny:
Paweł Czarnota, Mariola Stefanik, Ewa Strauchmann
Fotografie:
Marek Kurzeja, Marek Ruciński
Fotografia na okładce:
Widok na dolinę Kamienicy z polany Gorc Kamienicki. Fot. Marek Ruciński
Opracowanie mapy ścieżki edukacyjnej „Dolina Kamienicy”
oraz schematycznej mapy ścieżek edukacyjnych w GPN:
Paweł Armatys
Tłumaczenie:
Katarzyna Mikułowska
Opracowanie graficzne:
na podstawie projektu Studio Cubus
Okładka:
na podstawie projektu W. Łysakowskiego
DTP:
ARW A. Grzegorczyk
Druk:
ARW A. Grzegorczyk

Wydanie drugie uzupełnione
ISBN: 978-83-935082-5-9

© Gorczański Park Narodowy

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstęp
Miejsce, w którym rozpoczniemy naszą wędrówkę tworzy rodzaj naturalnej bramy w głąb doliny Kamienicy. Ten najdłuższy gorczański potok swój początek bierze
pod Turbaczem i po pokonaniu ok. 33 km kamienistego koryta wpada w nurt Dunajca. Wyjątkowo dogodne położenie komunikacyjne w połączeniu z urodą doliny
spowodowały, że już od dawna stała się ona celem odwiedzin licznych turystów,
szukających wrażeń estetycznych i odpoczynku w kontakcie z przyrodą.
Ścieżka edukacyjna daje możliwość poznania ciekawych zagadnień związanych z ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego Gorców na obszarze utworzonego w 1981 r. Gorczańskiego Parku Narodowego. Wytyczona została wzdłuż
głównej drogi dolinowej oraz drogą stokową i leśną ścieżką, które trawersują część
zachodniego zbocza Gorca Kamienickiego. Droga dolinowa, po której poprowadzono część ścieżki edukacyjnej – między polaną Trusiówka a Papieżówką (od przystanku nr 1 do 7) – została pokryta jeszcze przed utworzeniem Parku nawierzchnią
bitumiczną. Po remoncie przeprowadzonym w 2013 r., jej obecny stan pozwala na
poznawanie przyrody także osobom niepełnosprawnym.
Nową formą ochrony przyrody funkcjonującą na tym terenie, związaną z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, są dwa chronione obszary o randze europejskiej.
Pierwszy z nich to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Gorce” (kod: PLB 120001),
włączony w 2004 r. do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, na podstawie
Dyrektywy Ptasiej. Obejmuje główny kompleks Gorczańskiego Parku Narodowego,
o powierzchni 6824,85 ha. Spośród 125 występujących tu gatunków ptaków (ponad
30% w skali Polski), 19 wymienionych zostało w Załączniku I wspomnianej dyrektywy.
Są to m.in. duże ptaki szponiaste typowe dla rozległych obszarów leśnych i nieleśnych, jak: orzeł przedni, orlik krzykliwy i trzmielojad oraz typowo puszczańskie, do
których należy: jarząbek, głuszec, puchacz, sóweczka, włochatka, bocian czarny, dzięcioł czarny i dzięcioł trójpalczasty. Wśród gatunków związanych z terenem otwartym,
występuje tu m.in. derkacz oraz gąsiorek. W roku 2008, utworzony został Specjalny
Obszar Ochrony Siedlisk o nazwie „Ostoja Gorczańska” (kod: PLH 120018). Do sieci obszarów Natura 2000 włączono wówczas znaczną część Gorców oraz masyw
Mogielicy w Beskidzie Wyspowym, o łącznej powierzchni 17 997,89 ha. Ochronie
podlega tu 17 cennych przyrodniczo siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej
oraz 11 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II tejże dyrektywy. Wśród siedlisk nieleśnych m.in.: górskie murawy bliźniczkowe, ziołorośla górskie, górskie łąki
mietlicowe i torfowiska wysokie. Podlegające ochronie siedliska leśne to m.in. kwaśne
i żyzne buczyny, łęgi olszowe oraz górskie bory świerkowe. Na podstawie wspomnianej dyrektywy, szczególną ochroną objęto także niektóre ssaki, takie jak: niedźwiedź,
wilk, ryś i wydra oraz płazy: kumak górski, traszka grzebieniasta i karpacka, a spośród owadów: biegacz urozmaicony (chrząszcz) i zalotka większa (ważka). Należy
dodać, iż wspomniane gatunki są od dawna chronione prawem polskim.
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Derkacz bytujący na łąkach w Lubomierzu-Rzekach.
Corncrake (Crex crex) living in the Lubomierz-Rzeki meadows. Fot./Photo. M. Ruciński
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W pierwszym punkcie ścieżki poznamy budowę geologiczną Gorców. Nieco
dalej zobaczymy zachowane fragmenty dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego wraz z charakterystycznymi płatami ziołorośli, ciągnącymi się wzdłuż brzegów
potoku. Kolejne przystanki przybliżają świat gorczańskich zwierząt. Droga przecina
ścieżkę wykorzystywaną przez zwierzęta kopytne oraz liczne drapieżniki. Dalej prowadzi wzdłuż niewielkich zbiorników wodnych, gdzie z bliska można obserwować
płazy, jak również owady związane z tym niezbyt częstym w warunkach górskich środowiskiem. Z zagadnieniem XIX-wiecznego przemysłu karpackich miejscowości oraz
jego wpływem na środowisko przyrodnicze zapozna nas przystanek ścieżki przy polanie Hucisko. Tam poznamy też tragiczną historię rodziny żydowskiej z Lubomierza,
z okresu okupacji niemieckiej. Następny przystanek – Papieżówka – odkryje przed
nami ślady pobytu kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II.
Zagadnienia dotyczące czynnej ochrony płazów, skamieniałości śladowych, budowy dróg leśnych, jak również mało znaną, pozytywną rolę osuwisk w kształtowaniu
krajobrazu i przyrody Gorców przybliżą kolejne przystanki.
Oznakowanie ścieżki stanowi zielony ukośny pasek na białym, kwadratowym
polu oraz ponumerowane słupki przystanków. Na szlaku zaleca się kierunek przejścia
według kolejno ponumerowanych punktów przystankowych (od nr 1 do 10). Wędrując po Gorczańskim Parku Narodowym pamiętajmy o przestrzeganiu regulaminu dla
odwiedzających. Nie niszczmy roślin, nie płoszmy zwierząt, nie zostawiajmy po sobie
śmieci. Dbajmy również o tablice informacyjne oraz inne urządzenia turystyczne.
Zapraszam na ścieżkę.

Przystanek 1. ODKRYWKA GEOLOGICZNA
Podczas pamiętnej powodzi w lipcu 1997 r., na skutek osunięcia się skarpy
podmytej nurtem wody, został odsłonięty w obrębie koryta rzeki Kamienica profil
stoku, tworząc rodzaj naturalnej odkrywki geologicznej. Jest ona obecnie w dużej
części przysłonięta przez „narzut skalny” wykonany w 2013 r., celem zabezpieczenia przed dalszym osuwaniem biegnącej nad nim drogi dolinowej. Jednak nadal są
widoczne pofałdowane warstwy skał budujących Gorce, mające tu postać cienkoławicowego fliszu o grubości ławic około 5–10 cm. Warstwy te liczą sobie kilkadziesiąt
milionów lat. Wiek najstarszych gorczańskich skał przekracza 90 mln lat.
Określenie „flisz” oznacza utwory skalne, które powstały niegdyś w formie wielowarstwowego osadu w basenie morskim. Materiał skalny, będący produktem erozji lądów, transportowany przez płynące wody, opadał stopniowo na morskie dno.
Ulegał przy tym naturalnemu sortowaniu i układał się tworząc jednorodne ławice
(oddzielne warstwy). Najpierw na dno opadały najcięższe żwiry i kamienie, potem
lżejsze piaski, a na koniec muły i iły. Zjawisko to powtarzało się wielokrotnie. Powstające w ten sposób osady morskie o miąższości kilku tysięcy metrów, rozścielane
na dnie morza na wielokilometrowej głębokości, w ciągu milionów lat poddawane

Główne składniki fliszu karpackiego (od góry: łupek ilasty, zlepieniec, piaskowiec).
The main components of the Carpathian flysch (from the top: shale, conglomerate, sandstone).
Fot./Photo. M. Kurzeja
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były ogromnemu ciśnieniu (z każdym kilometrem w głąb morza ciśnienie rośnie
o 1000 ton/1 m²). Zachodziły w nich ponadto różne procesy chemiczne (np. krystalizacja), w wyniku których luźny początkowo materiał ulegał scementowaniu, tworząc charakterystyczne dla fliszu warstwy zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych,
niekiedy również wapieni i margli.
Tak powstałe skały w trakcie ruchów górotwórczych formujących Karpaty w epoce miocenu ery kenozoicznej zaczęły się odkształcać przybierając formy fałdów,
które po oderwaniu i przesunięciu w kierunku północnym na inne, starsze warstwy
– utworzyły tzw. płaszczowiny; w naszym przypadku płaszczowinę magurską. Osady Karpat nie powstały więc na terenie, na którym obecnie się znajdują, lecz wiele
kilometrów dalej na południe, skąd dopiero po wypiętrzeniu zostały nasunięte na
obszar obecnych Gorców i większej części Karpat Zachodnich. Zakończenie tego
procesu nastąpiło około 9 milionów lat temu. Od tego czasu góry te poddawane
są nieustającej erozji, kształtującej rzeźbę terenu m.in. poprzez obniżanie szczytów
i zboczy, procesy osuwiskowe oraz pogłębianie dolin rzek i potoków.
W drodze do przystanku nr 2 mijamy ciągnące się wzdłuż obu stron drogi duże
płaty górskich nadpotokowych ziołorośli lepiężnikowych zwanych „łopuszynami”. Są to naturalne zbiorowiska zielne, formowane głównie przez wysokie byliny
o dużych liściach i dość grubych, soczystych łodygach, do których należy lepiężnik
wyłysiały, miejscami lepiężnik różowy i lepiężnik biały. Zajmują niewielkie, prześwietlone, mocno wilgotne siedliska nad potokami, o płytkim i kamienistym podłożu.
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„Łopuszyny” z lepiężnikiem różowym.
“Łopuszyny” with the common butterburn (Petasites hybridus). Fot./Photo. M. Kurzeja

Chrząszcz rozpucz lepiężnikowiec.
Liparus glabrirostris beetle. Fot./Photo. M. Kurzeja

Ziołorośla nadrzeczne, do których należą wspomniane „łopuszyny”, są chronione
w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, na podstawie Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. W warunkach gorczańskich, siedliska z ziołoroślami
należą do stabilnych i stosunkowo łatwo regenerujących się. W drugiej połowie
lipca, w zwartym łanie łopuszyn dostrzec można pomarańczowo-żółte kwiatostany
zarazy żółtej. Jest to roślina pasożytująca na korzeniach lepiężnika. Taki sposób
odżywiania (cudzożywność), spowodowany jest brakiem chlorofilu (zielonego barwnika), który umożliwiałby roślinom fotosyntezę, a tym samym samożywność.
Na liściach lepiężników spotkamy wiele gatunków owadów, a wśród nich największego przedstawiciela krajowych gatunków ryjkowcowatych – chrząszcza rozpucza lepiężnikowca. Wyróżnia się on oryginalną budową głowy zakończonej
długim ryjkiem z kolankowo zgiętymi czułkami oraz żółtymi plamkami na pokrywach. W upalne, letnie dni na rosnących tu kwiatach chętnie siadają barwne motyle
z rodzaju rusałka: pokrzywnik, kratnik (w trzech odmianach sezonowych), ceik, żałobnik i admirał. W przydrożnych kałużach lub na świeżych odchodach zwierzęcych
często siada mieniak tęczowiec, motyl u którego intensywna niebieska barwa na
skrzydłach samców powstaje bez udziału chemicznego barwnika, a jedynie dzięki
zjawisku załamania światła.
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Przystanek 2. D
 OLNOREGLOWY BÓR
JODŁOWO-ŚWIERKOWY
Występowanie gatunków roślin w górach, jest zależne od warunków klimatycznych i glebowych panujących na określonych wysokościach nad poziomem morza.
Dzięki temu tworzą się piętra klimatyczno-roślinne, różniące się znacznie składem
florystycznym. W górach Europy Środkowej wyróżnia się sześć takich pięter, tj.: pogórze, regiel dolny, regiel górny, piętro subalpejskie, alpejskie i turniowe. W Gorcach, które nie należą do gór wysokich, brak jest trzech ostatnich.
Regiel dolny, w którym się obecnie znajdujemy, porastają w przeważającej części
zbiorowiska leśne zwane buczynami. Nie wszystkie siedliska są jednak optymalne dla
buka i gatunków mu towarzyszących. W obszarach stosunkowo chłodnych, z częstymi
inwersjami temperatur, na ubogim podłożu (np. na piaskowcach bezwapniowych), na
kamieńcach w dnach głębokich dolin – występują dolnoreglowe bory jodłowoświerkowe. Świerki osiągają tu nierzadko wysokość 30–40 m, są dorodne i mają
zupełnie inny pokrój niż w reglu górnym. Ich korony są szerokie, okazałe, a pnie wysoko ugałęzione. W wyższych partiach gór, pień świerka jest krótki, krępy, silnie zbieżysty, ugałęziony niemal do samej ziemi, a gałęzie w stosunku do pnia są ustawione
pod kątem ostrym tak, aby zatrzymywać na sobie jak najmniej śniegu.
Naturalnych borów dolnoreglowych zachowało się w Gorcach bardzo mało, ze
względu na dawną, głównie XIX-wieczną gospodarkę leśną promującą świerka na
siedliskach optymalnych także dla buka i jodły. Dziś wiadomo, że było to niewła-
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Podrzeń żebrowiec – paproć typowa dla borów dolnoreglowych.
Hard-fern (Blechnum spicant), the fern typical for the lower montane forest zone. Fot./Photo. M. Kurzeja

ściwe. Większość świerczyn, które można obecnie spotkać w piętrze regla dolnego,
posadzono w miejsce wcześniej wyciętych lasów liściastych i mieszanych. Siedliska
górskich borów świerkowych, w tym także dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy,
zostały objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Dla ułatwienia identyfikacji świerka i jodły, głównych gatunków lasotwórczych
omawianego zbiorowiska, podano poniżej zestawienie ich ważniejszych cech morfologicznych:
Części
rośliny

Cechy
morfologiczne

Korona kształt

Igły

Szyszki
Kora

przekrój
strona spodnia
zakończenie
ułożenie na pędzie
ułożenie na pędzie
trwałość
kolor
faktura

Świerk

Jodła

w młodym wieku stożkowata; w starszym
wieku cylindryczna, wierzchołek spłaszczony,
tworzący tzw. „bocianie gniazdo”
czworokątne
płaskie
jednolicie ubarwiona z dwoma jaśniejszymi paskami
ostre
tępe, wcięte
na całym obwodzie
grzebieniaste
zwisające
stojące
po dojrzeniu nasion
po dojrzeniu nasion rozpadają się
nie rozpadają się
czerwono-brązowa
popielato-szara
szorstka
gładka

stożkowata

Do charakterystycznych gatunków ubogiego runa dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego należą m.in.: podbiałek alpejski, podrzeń żebrowiec, borówka czarna i goryczka trojeściowa.

Goryczka trojeściowa – gatunek charakterystyczny dla borów jodłowo-świerkowych.
Willow gentian (Gentiana asclepiadea), a species characteristic for fir and spruce forests. Fot./Photo. M. Kurzeja
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W pobliżu tego miejsca, noszącego tradycyjną nazwę „Dołki”, znajdowała się
niegdyś górna stacja na trasie leśnej kolejki wąskotorowej, funkcjonującej w latach
1957–1963. Torowisko kolejki, wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą w postaci mostków i murów oporowych, zostało wybudowane przez pracowników ówczesnego Nadleśnictwa Kamienica, którym zarządzał nadleśniczy inż. Ryszard Mischalik. Pracami
budowlanymi kierowali absolwenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, Wiktor Czekoński i Bolesław Dutka. Kolejka służyła do wywozu drewna
pozyskiwanego w dolinie Kamienicy.
Jej dolna stacja znajdowała się w miejscowości Szczawa-Bukówka. Całkowita długość torowiska wynosiła około
8 km. W skład zestawu do transportu
drewna wchodziły tzw. wózki kłonicowe, które po załadowaniu jechały do
stacji dolnej dzięki sile grawitacji, a ich
prędkość regulowana była przez umiejętne hamowanie. „Hamulcowymi” byli
robotnicy siedzący na załadowanych
składach, zaś hamulec stanowił drewniany drąg wkładany między ramę
Budowa torowiska kolejki wąskotorowej
wózka a obracające się koło. Puste
w dolinie Kamienicy. Koniec lat 50. XX w.
Z archiwum M. Kurzei
zestawy były wyciągane do stacji górThe construction of a narrow-gauge railway track
nej zaprzęgami konnymi, które zostały
in the Kamienica Valley. Late 1950s.
zastąpione przez lokomotywę dopiero
From the M. Kurzeja archives
w 1961 r.
W drodze do przystanku nr 3, po prawej stronie, możemy zobaczyć podmywany
przez wodę, orograficznie lewy brzeg potoku Kamienica z dobrze widocznymi warstwami fliszu – w postaci gruboławicowych (grubość ławic około 1 m) piaskowców,
przekładanych warstwami ciemnych łupków. W nurcie potoku zalegają porozrywane fragmenty ławic, a także wielkie bloki skalne, które powstały w wyniku pęknięć
dużych płyt piaskowcowych i zsuwały się po warstwie wyścielającego je łupku wprost
do koryta Kamienicy. Pod progami małych wodospadów tworzą się kotły eworsyjne
(głębie), zwane potocznie „baniorami”.
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Nad wodami kamienickiego potoku możemy spotkać pluszcza. Łatwo go rozpoznać po ciemnobrązowym upierzeniu i kontrastowym białym podgardlu. Żywi się
głównie wodnymi bezkręgowcami, które chwyta na dnie potoku. Pluszcze charakteryzują się silnie rozwiniętym terytorializmem. Każda para ptaków zwykle zasiedla
200–500 m bieżących linii brzegowej, czujnie strzegąc swojego terenu, a w razie
konieczności przepędzając intruzów. W miejscu, gdzie kończy się panowanie jednej
pary, zaczyna się terytorium drugiej. W ten sposób cały bieg potoku może być przez
te ptaki zasiedlony.

Przystanek 3. PRZESMYK
Zwierzęta mieszkające w lesie ciągle przemieszczają się w poszukiwaniu pokarmu, wodopoju, miejsc rozrodu lub wypoczynku. W związku z tym wyszukują
wygodnych i bezpiecznych dla siebie przejść, wydeptując wyraźne ścieżki. Miejsce,
w którym stoimy jest wykorzystywane głównie przez sarny i jelenie przechodzące
tędy na drugą stronę doliny. Korzystają ze starego, sporadycznie już tylko używanego szlaku zrywkowego, który przecina zwarty drzewostan dochodzący do samej
drogi i pokonują płytką w tym miejscu Kamienicę.
Zwierzęta pozostawiają liczne tropy, czyli odciski kończyn odbite w śniegu lub
w innym, miękkim podłożu. Tropy jelenia i sarny, chociaż są podobne w kształcie,
wyraźnie różnią się wielkością. Tworzą je zazwyczaj tylko odciski racic osłaniających
zakończenie 3. i 4. palca. Zakończenia pozostałych palców (raciczki) zazwyczaj się
nie odbijają. Długość racic u jelenia wynosi co najmniej 7 cm, u sarny o połowę
mniej – do około 4 cm.

Tropy jelenia i sarny. Wyraźna różnica w wielkości odciśniętych racic. W przypadku sarny zostały
również odciśnięte „szpile”(raciczki), czyli zakończenia 2. i 5. palca.
Red deer and roe deer tracks. Visible differences in the size of their hoof imprints.
Also visible are the imprints of roe deer’s dew claws, i.e. the reduced second and fifth fingers.
Fot./Photo. M. Kurzeja

Za zwierzętami kopytnymi (sarny i jelenie) podążają duże drapieżniki – wilk i ryś.
Trop rysia przypominający kształtem odcisk łapy domowego kota osiąga długość
7 cm. Jest okrągły i przeważnie brak w nim odciśniętych pazurów, które w spoczynku
są schowane, chronione przed ścieraniem, a dopiero w ataku aktywnie wysuwane.
Z kolei trop wilka jest wyraźnie wydłużony i bardzo podobny do tropu psa. Dobrze
widoczne są w nim pazury, a jego długość może przekraczać 10 cm.
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W tropie rysia brak odciśniętych pazurów, trop okrągły. Odbite w gruncie,
wydłużone tropy wilka – widoczne odciśnięte końce pazurów.
No punch claws are seen in the track of the lynx, the track is round. Reflected in the ground,
lengthened wolf tracks – visible imprinted ends of claws. Fot./Photo. M. Kurzeja
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W rejonie omawianego przystanku, idąc wzdłuż Kamienicy, można napotkać tropy oraz ślady wydry. Jeszcze w latach 70-tych groziło jej wyginięcie, występowała częściej jedynie
w północnej Polsce i w Bieszczadach.
Obecnie zajmuje niemal cały obszar
kraju. Głównym pożywieniem wydry
są ryby. Niekiedy żywi się też żabami,
ptactwem wodnym oraz pokarmem
roślinnym. Obecność wydry najłatwiej
wykryć zimą. W śniegu żłobi brzuchem
głębokie bruzdy, np. podczas przesmykiwania między niezamarzniętymi
Tropy wydry. Wyraźny ślad brzucha
przeręblami potoku. Zdarza się, że
pomiędzy odciskami łap, tworzący w śniegu
charakterystyczną bruzdę.
w poszukiwaniu nowych miejsc żerowaThe otter tracks. A clear trace of the abdomen
nia przekracza górskie grzbiety, nawet
between the footprints, forming a distinctive
powyżej 1100 m n.p.m. między doliną
groove in the snow. Fot./Photo. M. Kurzeja
Kamienicy a doliną Ochotnicy lub Koniny. W zimowych warunkach, zjeżdżając na brzuchu, potrafi pokonać kilkaset metrów. Zarówno wydra jak i wilk oraz ryś są chronione prawem polskim, ale stanowią
także przedmiot ochrony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
W dolinie Kamienicy nierzadko spotkamy oznaki bytowania lisa oraz kuny
leśnej zwanej tumakiem. Odcisk pojedynczej łapy obu tych gatunków jest podobny, ale w przypadku lisa bardziej wydłużony, o długości około 5 cm, tumaka nieco
mniejszy i bardziej okrągły. Natomiast zupełnie inaczej wygląda układ łap w ciągu
tropów. U lisa mogą tworzyć w przybliżeniu linię, wtedy mówimy, że lis sznuruje.
Kuna zazwyczaj skacze i stawia łapy parami.

Tropy „sznurującego” lisa i poruszającej się susami kuny.
The tracks of a “stringing” fox and a marten moving with leaps. Fot./Photo. M. Kurzeja

Takie oraz inne historie, dają się odczytać tylko przy uważnym i cierpliwym tropieniu, szczególnie zimą (po tzw. białym tropie), kiedy śnieg dobrze utrwala kształty
odciśniętych w nim zwierzęcych kończyn. Zima jest najodpowiedniejszą porą do nauki
„czytania” tropów. Zachęcam wówczas do skorzystania z zamieszczonych fotografii.
Poza tropami, zwierzęta pozostawiają również inne oznaki swojej obecności –
ślady. Należą do nich m.in.: odchody, sierść, legowiska lub pozostałości żerowania.

Przystanek 4. zas

tawka
Płazy nie cieszą się niestety zbytnią sympatią wśród ludzi. Przesadna obawa
i niechęć powodują nieraz bezmyślne tępienie tych na ogół pożytecznych zwierząt.
Jedną z ważniejszych form ich czynnej ochrony jest zabezpieczanie miejsc rozrodu
– zbiorników ze stagnującą wodą. Ze środowiskiem wodnym związany jest przede
wszystkim okres godowy u niemal wszystkich krajowych płazów. Również stadium
jaja, u żab zwanego skrzekiem musi przebiegać w wodzie, najczęściej stojącej, po-
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dobnie jak stadium larwalne (kijanki). Wyjątek stanowi salamandra, która gody
odbywa na lądzie i jest jajożyworodna. Samica rodzi larwy w dobrze natlenionych
wodach górskich potoków.
W 1998 r., przebiegający tędy rów, który odwadniał nasyp drogowy, został
przegrodzony zastawką, umożliwiając powstanie lokalnego zalewu. Podobnego zabiegu dokonano w 2013 r., spiętrzając wodę po drugiej stronie drogi dolinowej,
tym razem z użyciem nieco dłuższej grobli. Przy sztucznych akwenach zbudowane
zostały pomosty, umożliwiające prowadzenie obserwacji przyrodniczych znad poziomu lustra wody.
Płazy już od dawna korzystały z tych miejsc w celach rozrodczych. Jednak dopiero trwałe uregulowanie odpowiedniego poziomu wody spowodowało niezbędną
stabilizację warunków i możliwość odbywania masowych godów dwóch gatunków
płazów ogoniastych: traszki górskiej i traszki karpackiej oraz dwóch gatunków płazów
bezogonowych: żaby trawnej i ropuchy szarej.
Początek godów u płazów zbiega się z topnieniem śniegu oraz kwitnieniem
pierwszych krokusów. Po akcie zapłodnienia następuje składanie jaj. Traszki zawijają
pojedyncze jaja w liście wodnych roślin. Jaja żab zostają sklejone w postaci pakietów
liczących nieraz po kilka tysięcy sztuk, unoszonych tuż pod powierzchnią wody. Natomiast ropuchy składają je w postaci długich sznurów. W tym okresie traszki linieją,
a ich wylinka zostaje zrzucona w całości i wygląda jak zdjęty płaszcz. Po zakończeniu godów dorosłe osobniki opuszczają zbiorniki wodne. Larwalny etap życia trwa
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Ropucha szara – samiec i samica w uścisku godowym, tzw. amplexus.
Common toad (Bufo bufo) – a male and a female in the mating grasp called amplexus. Fot./Photo. M. Kurzeja

w tutejszych warunkach minimum trzy miesiące, zazwyczaj dłużej. Przy wyjątkowo
niekorzystnych układach pogodowych larwy nie przeobrażają się w tym samym roku
i zimują w zbiornikach.
Występująca tu traszka karpacka jest najmniejszym w naszym kraju i najrzadszym w Europie Środkowej gatunkiem traszki. Ze względu na zasięg, zalicza się
do tzw. endemitów karpackich (organizmów żyjących dziko wyłącznie w Karpatach).
Jest chroniona również prawem unijnym.
Na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego żyje także kilka innych gatunków płazów: traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, kumak górski i salamandra
plamista.
Zbiorniki ze stojącą wodą stwarzają również znakomite warunki rozwoju dla
licznych owadów. Na tym przystanku ścieżki obserwować można około 10 gatunków ważek, z których największą i najliczniejszą jest żagnica sina (=okazała).
Rozpiętość jej skrzydeł dochodzi do 11 cm. Samce przez cały sezon, aż do późnej
jesieni, polują w pobliżu wody, osiągając w locie zawrotne prędkości dochodzące do
80 km/godz. Samice pojawiają się tu tylko celem odbycia godów i rozrodu, w okresie od sierpnia do września. Jaja składają na zanurzonych w wodzie łodygach
różnych gatunków roślin. W stadium larwalnym, trwającym 2–4 lata, ważki prowadzą drapieżny tryb życia polując na kijanki, małe traszki i narybek. Koniec okresu
larwalnego przypada na początek lipca, kiedy w ciągu paru dni następuje masowe
wychodzenie wyrośniętych larw po pędach roślin nad powierzchnię wody. Nastę-

Żagnica sina – samiec patrolujący terytorium.
Southern hawker (Aeshna cyanea) – a male patrolling the territory. Fot./Photo. M. Kurzeja
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puje pękanie ich oskórków larwalnych i oswobodzenie z nich postaci dojrzałych.
Po rozprostowaniu skrzydeł, nabraniu właściwych kształtów, osiągnięciu niezbędnej
sztywności i barw, odlatują, aby zapoczątkować na nowo cały cykl, mając przed
sobą zazwyczaj tylko kilka miesięcy dorosłego życia.
W rejonie stawów można spotkać również inną interesującą ważkę – straszkę
syberyjską. Jest gatunkiem prawnie chronionym, należącym do podrzędu ważek
równoskrzydłych. Nie wygląda tak efektownie jak wyżej omawiana żagnica. Straszka
syberyjska, podobnie jak jej częściej spotykana krewna straszka pospolita (również
występująca w GPN), jest ważką zimującą u nas w postaci dorosłej (imago). Pod tym
względem są to unikatowe gatunki ważek na obszarze Polski. W okresie zimy zapada w stan hibernacji, czyli spowolnienia procesów życiowych spowodowanych niską
temperaturą. Podczas dłuższych okresów ociepleń odbywa loty, pomimo trwającej
zimy i zalegającego śniegu. Dzięki hibernacji okres życia imago tego gatunku jest
wydłużony do niemal całego roku.
W drodze do przystanku nr 5, po prawej stronie, dostrzeżemy niewielki fragment dorastającej świerczyny. Na przełomie kwietnia i maja, zakwita tutaj łuskiewnik różowy – ciekawa pasożytnicza roślina, niezbyt częsta w gorczańskich lasach.
Może rosnąć w zupełnym cieniu. Substancje pokarmowe pobiera za pomocą ssawek z korzeni sąsiadujących drzew, w tym wypadku ze świerka i olszy szarej. Główną częścią rośliny jest podziemne kłącze, niekiedy o masie 5 kg. Część nadziemną
w okresie kwitnienia stanowi różowa łodyga z „nalepionymi” łuskami zredukowanych liści oraz kwiaty zebrane w gęste, jednostronne grona.
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Łuskiewnik różowy – roślina pasożytnicza.
Common toothwort (Lathraea squamaria) – a parasitic plant. Fot./Photo. M. Kurzeja

Przystanek 5. G
 ÓRSKA OLSZYNA BAGIENNA
W zagłębieniach terenu lub na niewielkich wypłaszczeniach, z powolnym
lecz stałym przepływem wód powodujących umiarkowane zabagnienie, występuje górska olszyna bagienna, kolejne siedlisko chronione w ramach sieci
Natura 2000 (na podstawie Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej). Spotkamy
je zwykle w postaci niewielkich płatów otoczonych innymi, dominującymi zespołami roślinnymi. Gatunkiem panującym w warstwie drzew jest olsza
szara. Charakteryzuje się małymi
wymaganiami glebowymi, unika
jednak gleb zupełnie suchych oraz
silnie kwaśnych i torfiastych. Jest wytrzymała na niskie temperatury, dzięki czemu w Karpatach może rosnąć
nawet na wysokościach przekraczających 1200 m n.p.m. Dożywa tylko
do wieku około 60–70 lat. Oprócz
rozmnażania generatywnego (za pomocą nasion), gatunek ten wytwarza
także odrośla z pnia oraz z korzeni
(rozmnażanie wegetatywne). Żyje
w symbiozie z bakteriami wiążącymi
atmosferyczny azot, które gromadzą
się na korzeniach tworząc zgrubieOwocostan olszy szarej pokryty szronem.
nia. Pozwala to w znacznym stopniu
Infructescence of gray alder (Alnus incana)
zasiedlać jałowe i nieurodzajne siecovered with frost. Fot./Photo. M. Kurzeja
dliska m.in.: kamieńce nadrzeczne
i żwirowiska. W warstwie runa olszyny bagiennej występuje knieć górska zwana
kaczyńcem oraz kuklik zwisły, pępawa błotna, kozłek całolistny i turzyca odległokłosa.
Głównym zagrożeniem dla siedlisk łęgowych takich, jak górska olszyna bagienna, jest zabudowa przeciwpowodziowa ograniczająca swobodny bieg rzeki,
a także związana z nią wycinka lasów i zarośli nadrzecznych. Innym, bardzo istotnym zagrożeniem jest synantropizacja (zmiany pod wpływem działalności człowieka) roślinności tych siedlisk. W zbiorowiskach łęgowych coraz częściej dochodzi
również do inwazji gatunków obcego pochodzenia (np. czeremchy amerykańskiej,
niecierpka gruczołowatego). Natomiast zagrożeniem, które występuje powszechnie,
jest zaśmiecanie łęgów – celowe wywożenie śmieci do lasu, a także nielegalne pobieranie w tych miejscach żwiru.
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Kwitnąca knieć górska.
Blooming mountain marsh marigold (Caltha laeta). Fot./Photo. M. Kurzeja
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Po przejściu około 50 m, w drodze
do przystanku nr 6, możemy zejść na
chwilę z drogi głównej skręcając wyraźną
ścieżką w prawo i po kilkunastu metrach
wejść na rozległy, zarastający roślinnością łęgową kamieniec nadrzeczny. Siedliska sąsiadujące z górskimi potokami
i rzekami, narażone są nawet kilka razy
w roku na oddziaływanie wód powodziowych. Zdarza się wówczas, że rzeki zmieniają koryto i niszczą najbliższe otoczenie
wraz z występującymi tu zbiorowiskami
roślinnymi. Dlatego w takich miejscach
spotkać można ich najróżniejsze stadia
rozwojowe, od inicjalnych zajmujących
świeżo powstałe kamieńce, poprzez staPępawa błotna – gatunek charakterystyczny
dia przejściowe z zaroślami wierzbowydla zespołu górskiej olszyny bagiennej.
Marsh hawksbeard (Crepis paludosa) – a species
mi i pojedynczymi kępami drzew, aż do
characteristic of the mountain swamp alder
zwartych, w pełni wykształconych lasków
association. Fot./Photo. M. Kurzeja
olszy szarej. Zachodzące tu stosunkowo
szybkie przemiany zbiorowisk zmierzają do końcowych ogniw naturalnej sukcesji,
którymi są w tym przypadku olszyna, a niekiedy po niej również buczyna lub świerczyna. Po obejrzeniu kamieńca wracamy na główną drogę.

Przystanek 6. H
 UCISKO
Z bogatego nazewnictwa, które spotykamy na naszym terenie, duża jego część
związana jest z działalnością gospodarczą człowieka. „Hucisko” w miejscowej gwarze oznacza hutę i tak określana jest niewielka, widoczna stąd poprzez drzewa
polana, położona po drugiej stronie potoku Kamienica.
Miejscowość Lubomierz-Rzeki jest prawdopodobnie pozostałością po osadzie założonej przez czeskich i niemieckich hutników w pierwszej połowie XVIII w.,
sprowadzonych tu do pracy w nowo założonej hucie szkła. Potwierdzają to nazwiska dawnych i obecnych mieszkańców Rzek, takie jak: Szmit i Nachman. Huta
w Lubomierzu funkcjonowała od ok. 1740 do ok. 1874 r. Produkcja szkła była
prowadzona w oparciu o niezmierzone, jak się wtedy wydawało, zasoby gorczańskich lasów bukowych i jaworowych, które masowo wycinano. Pozyskane drewno
wykorzystywano na opał, do wypalania węgla drzewnego oraz węglanu potasu,
zwanego potażem (z niemieckiego: Potasche). Ten niezbędny w produkcji szkła
dodatek, obniżający temperaturę topnienia krzemionki, otrzymywano przez ługowanie popiołu lub węgla drzewnego – w Gorcach, m.in. na polanie Potasznia.
Podstawowym składnikiem szkła jest piasek o dużej zawartości kwarcu, który nie
występuje w okolicach Lubomierza. Sprowadzano go więc furmankami, aż z Tenczynka koło Krakowa. Na liczny asortyment wyrobów szklanych składały się m.in:
gąsiory, butelki, maglowniki, dzwonki i dzwony. Wytwarzano tu także tafle szklane,

Wnętrze huty szkła z XIX wieku na starej pocztówce. Z archiwum M. Kurzei
The glassworks interior from the 19th century in an old postcard. From the M. Kurzeja archives
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którymi krośniarze, czyli dawni wędrowni handlarze noszący je w tzw. krosnach
na plecach, szklili okna. Trudno dziś jednoznacznie ustalić nazwisko właściciela tej
huty. Zachowane źródła pisane mówią zarówno o Wodzickich z Poręby Wielkiej,
jak i o Maksymilianie Marszałkowiczu, właścicielu majątku kamienickiego. Odpady
masy szklanej, świadczące o prowadzonej tu produkcji, można ciągle jeszcze odnaleźć, m.in. na polanach Trusiówka i Hucisko oraz na obszarze osady Gorczańskiego
Parku Narodowego w Lubomierzu. Najprawdopodobniej była więc w Lubomierzu
nie jedna, lecz co najmniej dwie huty szkła. Chociaż ich funkcjonowanie było podyktowane względami ekonomicznymi, miało też jednak wpływ na podnoszenie
ogólnego poziomu życia miejscowej ludności, czego najlepszym przykładem jest
niezwykle pozytywnie oceniana działalność wspomnianego właściciela dóbr kamienickich – Marszałkowicza.
Przemysł dworski rozwijał się intensywnie wokół Gorców od końca XVIII w. Bezpośrednią konsekwencją działania hut szkła, żelaza, papierni, stolarni i tartaków było
wycinanie na wielką skalę lasów. W ich miejsce wysiewano lub wysadzano zazwyczaj
świerka. Nie dbano przy tym o zapewnienie nasion miejscowego pochodzenia. Sprowadzano je nawet z odległej Austrii i Szwajcarii. W efekcie powstawały monokultury
(drzewostany jednogatunkowe) świerkowe, mało odporne na różne czynniki biotyczne
i abiotyczne. Dzisiaj stanowią one znaczny udział w gorczańskich drzewostanach.
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Wejście do ziemianki, w której ukrywał się Haskiel
Ellmann. Nad polaną Hucisko, koniec lat 40. XX w.
Z archiwum M. Kurzei
The entrance to the dugout, the hiding place
Haskiel Ellmann. Above the Hucisko pasture
in the late 1940’s. From the M. Kurzeja archives

Z polaną Hucisko związana jest
także tragiczna historia z okresu II wojny
światowej. Dotyczy żydowskiej rodziny
Ellmannów, która w okresie międzywojennym mieszkała w LubomierzuRzekach na tzw. Ogrodach, w pobliżu
zachowanej tam do dzisiaj murowanej
kaplicy. Rodzina Peli i Haskiela Ellmannów, prowadziła tam niewielkie gospodarstwo rolne oraz karczmę i sklep.
Na wieść o zbliżającym się konflikcie
z Niemcami, wcześnie owdowiały Haskiel rozpoczął przygotowania do wyjazdu z Polski. Niestety uniemożliwił
go wybuch wojny. W 1941 r. rodzina
Ellmannów dostała nakaz opuszczenia
swojego domu i przeniesienia się do
getta w Mszanie Dolnej. 19 sierpnia
1942 r., podczas likwidacji tego getta,
niemieckie władze okupacyjne zamordowały 881 osób narodowości żydowskiej, a wśród nich pięć córek Ellman-

nów. Haskiel ocalał, gdyż znalazł się
w wyselekcjonowanej grupie przeznaczonej do ciężkich robót. Jednak wraz
z dwójką innych rodaków udało mu się
zbiec z transportu. Schronienie znaleźli
w lesie, najpierw w okolicach wsi Konina, a następnie w ziemiance nad polaną Hucisko, którą wybudowali w wąwozie strumienia przepływającego przez jej
południowy skraj. Ukrywali się w niej od
stycznia do maja 1943 r., korzystając
z pomocy mieszkańców Rzek. Niestety,
wskutek donosu Niemcy dotarli do ukrywających się Żydów. Haskiel Ellmann
został zastrzelony podczas ucieczki.

Córki Peli i Haskiela Ellmannów z Lubomierza-Rzek.
Koniec lat 30. XX w. Z archiwum M. Kurzei
Pela and Haskiel Ellmann’s daughters from
Lubomierz-Rzeki. The end of the 1930’s.
From the M. Kurzeja archives

Przystanek 7. P
 APIEŻÓWKA
Papieżówka to niewielka polana, wykorzystywana do niedawna jako składnica drewna. Na jej skraju stoi drewniany szałas, służący niegdyś jako schron dla
pracowników leśnych. Ciszę polany zakłócał czasami warkot piły motorowej lub
pokrzykiwania wozaka, ale widocznie nie przeszkadzały one zbytnio wędrowcowi,
który pojawił się tu pewnego lipcowego poranka 1976 r. i w tych spartańskich warunkach spędził 2 tygodnie. Na całe wyposażenie szałasu składały się: stół zbity
z surowych desek, prycza z gałęzi oraz żeliwny piecyk. Nieznajomy spędzał czas
na spacerach po lesie, na modlitwie i rozmyślaniach. Tajemniczego mieszkańca,
którego tożsamość znali tylko pracownicy ówczesnego Nadleśnictwa Limanowa,
rozpoznano dopiero gdy do Lubomierza-Rzek, przed dom państwa Adamczyków,
zajechał samochód z Krakowa po ... kardynała (!). Karol Wojtyła – bo o nim
mowa – zaczął odwiedzać Lubomierz już na początku lat pięćdziesiątych XX w.,
najpierw jako wikariusz, potem jako biskup i wreszcie kardynał, metropolita krakowski. Spędzał wiele czasu na gorczańskich ścieżkach, wędrując po nich z przyjaciółmi, a szałas w którym mieszkał i przed którym własnoręcznie ułożył kamienny bruk nazwano potem wraz z polaną Papieżówką (poprzednia nazwa polany:
„Do Grabca”). Autorzy „Wielkiej Encyklopedii Jana Pawła II” potwierdzają pobyt
Karola Wojtyły w dolinie Kamienicy pisząc, „przygotowywał się wtedy do wyjazdu na XLI Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Filadefii (USA) dokąd udał
się 23.07.1976 jako przewodniczący delegacji Episkopatu Polski”. Mieszkańcy
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Papieżówka – schron leśny, w którym mieszkał kardynał Karol Wojtyła.
Obok pamiątkowy obelisk z 2005 r.
“Papieżówka” – the forest shelter, a place of stay of Cardinal Karol Wojtyła.
The memorial obelisk of 2005 situated nearby. Fot./Photo. M. Kurzeja

Lubomierza-Rzek uważają, że na tej właśnie polanie Opatrzność dała kardynałowi Wojtyle znak o tym, co przygotowuje dla Niego i że to tu, pod Gorcem, a nie
pod Giewontem, zaczął się Jego pontyfikat.
Dolina Kamienicy ma w sobie widocznie jakiś nieodparty urok, któremu ulegają twórcy i artyści. Jeszcze do niedawna spacerowała tędy nasza noblistka, nieżyjąca już Wisława Szymborska.
Niestety, nie wszyscy potrafią uszanować te piękne i ważne dla każdego Polaka
miejsca. W 1995 r. zdewastowano papieski szałas i dlatego po wyremontowaniu
został zamknięty. Wnętrze wraz z niewielką ekspozycją poświęconą Karolowi Wojtyle
oraz geologii Gorców, można obejrzeć po skontaktowaniu się z leśniczym tutejszego obwodu ochronnego Turbacz lub dyrekcją Gorczańskiego Parku Narodowego
w Porębie Wielkiej.
W lipcu 2005 r., uczestnicy I Zlotu Szlakami Papieskimi wraz z Fundacją Szlaków Papieskich, odsłonili tu kamienny obelisk z pamiątkową tablicą poświęconą
wizytom Karola Wojtyły w Gorcach.
W tym miejscu, należy zawrócić i przejść ok. 500 m drogą dolinową, a następnie
skręcić w prawo (zgodnie z drogowskazem), aby udać się do kolejnego przystanku.
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Jeżeli zdecydują się Państwo na przejście kolejnych przystanków (nr 8–10), niezbędne będzie obuwie terenowe, a to ze względu na duże nachylenie zbocza między przystankami nr 9, 10 i 1.

Przystanek 8. S
 ZTUCZNY ZBIORNIK DLA PŁAZÓW
Jednym z celów, dla których utworzono Gorczański Park Narodowy jest ochrona bioróżnorodności tego fragmentu Gorców. Niewielkie, naturalne zbiorniki ze
stagnującą wodą na jego obszarze stanowią część cennych przyrodniczo ekosystemów wodnych, mających ogromne znaczenie szczególnie w warunkach górskich.
Są jednak nieliczne i powoli zanikają w wyniku naturalnych procesów przyrodniczych. W ten sposób lokalne bogactwo gatunkowe ubożeje. Problem dotyczy szczególnie płazów, zagrożonych w skali Europy wskutek antropopresji i zmian całego
środowiska przyrodniczego. Próbując temu zaradzić, GPN korzystając ze środków
pozyskanych z różnych funduszy pozabudżetowych (w tym również ze środków Unii
Europejskiej), rozpoczął w 2005 r. realizację kompleksowego programu ochronnego, mającego ograniczyć te niekorzystne zjawiska. Przedsięwzięcie, które nadal
jest kontynuowane, ma na celu znaczące poprawienie warunków bytowania fauny wodnej, poprzez szereg działań z zakresu ich czynnej ochrony. Najważniejszym
z nich jest utrzymanie wykonanych już wcześniej zbiorników wodnych stanowiących
środowisko, w którym organizmy związane z wodą mogą bytować lub przystępować
do rozrodu. Zbiorniki te stanowią również alternatywę dla likwidowanych pułapek
ekologicznych. Są nimi zabagnione miejsca na drogach leśnych i szlakach turystycznych, w których okresowo tworzą się kałuże i koleiny, zasiedlane przez faunę związaną z wodą w okresie rozrodu. Dlatego w sąsiedztwie osuszanych i utwardzanych

Kumak górski – gatunek płytkich zbiorników wodnych z ubogą roślinnością.
Yellow-bellied toad (Bombina variegata) – a species of shallow water bodies with sparse vegetation.
Fot./Photo. M. Kurzeja
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dróg (wyremontowanych w tym celu na długości kilkudziesięciu kilometrów) oraz
w innych podobnych miejscach, w ciągu ostatnich lat zbudowano około 30 małych
zbiorników wodnych.
W miejscu, w którym się znajdujemy został wykonany jeden z takich obiektów.
Wykorzystano tu wypłaszczenie powstałe u zbiegu dwóch dróg stokowych, które
było silnie zabagnione wskutek naturalnego wysięku wody. Wystarczyło je pogłębić
i zainicjować rozwój roślin wodnych. Zbiornik wykonany stosunkowo niedawno jest
płytki i jeszcze słabo zarośnięty, przez co stwarza dobre warunki dla kumaka górskiego. Ten bezogonowy płaz o żółto-czarnym ubarwieniu brzusznej strony ciała,
należący do rodziny ropuszkowatych żywi się drobnymi bezkręgowcami, które łowi
zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Dzięki toksycznej wydzielinie gruczołów skórnych
ma niewielu naturalnych wrogów i jest długowieczny, w optymalnych warunkach
żyje ponad 20 lat. Jak wszystkie płazy jest w Polsce prawnie chroniony. Jest również
przedmiotem ochrony w ramach sieci obszarów Natura 2000.
Zbiornik zasiedliła także traszka karpacka i żaba trawna. W jego otoczeniu spotkamy też owady związane ze środowiskiem wodnym, m.in. przedstawiciela ważek
– szablaka krwistego. Najłatwiej zaobserwować go późnym latem. Samca wyróżnia jaskrawoczerwone ubarwienie odwłoka, a samicę żółtawo-czarne. W górach
gatunek ten występuje do wysokości ok. 1100 m n.p.m. Nie jest zbyt powszechny na
obszarze Parku, chociaż dość pospolity w innych częściach kraju.
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Szablak krwisty – samiec wypatrujący zdobyczy.
Ruddy darter (Sympetrum sanguineum) – a male looking for prey. Fot./Photo. M. Kurzeja

W drodze do najwyżej położonego przystanku nr 9, po lewej stronie mijamy
zarastającą świerkami i wierzbą polankę, na której do lat dziewięćdziesiątych XX w.
funkcjonowała szkółka leśna. Dalej droga prowadzi przez fragment starej buczyny
tworzonej przez wiekowe buki i jodły. Po przejściu szerokiego zakrętu nad dużym
przepustem drogowym zabudowanym drewnianymi belkami, którym przepływa
Gołków Potok, zaczyna się kolejne niezbyt strome podejście. Idąc, po lewej stronie
natkniemy się na blok skalny, którego powierzchnia pokryta jest regularnymi, podłużnymi wypukłościami.
Oglądany już flisz karpacki, budujący m.in. Gorce jest bardzo ubogi w skamieniałości. Zawiera jednak, głównie w osadzie dennym zróżnicowane ślady działalności bezkręgowców, związane z ich przemieszczaniem się, żerowaniem lub zamieszkiwaniem. Są to tzw. ichnoskamieliny, czyli skamieniałości śladowe, będące
przedmiotem badań ichnologii. Są fragmentami wielopoziomowych systemów żerowisk drążonych w osadzie morskim, które najpierw odsłoniła podmorska erozja,
a następnie wypełnił osad delikatnej zawiesiny wodnej. Dzięki sprzyjającym warunkom zachowały się w formie skamieniałych odlewów na dolnych powierzchniach
ławic piaskowcowych. Skamieniałości te są często jedynym świadectwem życia
w warstwach osadów, które dały początek skałom budującym Karpaty fliszowe. Nie
wiemy niestety jak dokładnie wyglądały organizmy drążące systemy tych korytarzy.

Blok piaskowca pokryty ichnoskamielinami.
A block of sandstone covered with ichnofossils. Fot./Photo. M. Kurzeja
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Prawdopodobnie były to morskie wieloszczety, gromada zwierząt o robakowatym
ciele należąca do typu pierścienic, których obecnie żyjącym przedstawicielem jest
np. robak palolo – poławiany przez mieszkańców wysp Samoa i Fidżi – uznawany
za smakołyk.
Na jednym z wysokich buków, stojącym ok. 60 m poniżej skraju drogi, baczny
obserwator dostrzeże w rozwidleniu korony duże gniazdo. Jego średnica wynosi
około 1 m. Zostało wykonane z drobnych gałęzi i twardych pędów bylin. Należało do myszołowa zwyczajnego, dużego ptaka z rodziny jastrzębiowatych
powszechnie występującego na terenie Gorców. Jeszcze do niedawna było przez
niego zasiedlone, o czym świadczyły wzmocnienia gniazda ze świeżych gałęzi
świerkowych, liczne odchody pod drzewem, a także szczątki ofiar zwierzęcych,
którymi były karmione pisklęta.

Opuszczone gniazdo myszołowa zwyczajnego na buku.
The abandoned nest of common buzzard (Buteo buteo) on a beech tree. Fot./Photo. M. Kurzeja
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Myszołów zwyczajny jest ptakiem wędrownym, chociaż pojedyncze osobniki
pozostają na zimę w kraju, inne we wrześniu odlatują do południowo-zachodniej
Europy a powracają dopiero na przełomie lutego i marca. Należy do gatunków
monogamicznych. Okres gniazdowania rozpoczyna w kwietniu. Składa wówczas
3-4 jaja, które samiec i samica wysiadują na zmianę. Pisklęta wykluwają się po
ok. 30 dniach, a po kolejnych 50 opuszczają gniazdo. Podstawowym pożywieniem
myszołowa są gryzonie, ale nierzadko również ptaki, gady i płazy.

Przystanek 9. SKAŁKA
Naturalne formy skałkowe występujące w Gorcach, pod względem ich genezy
można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to skałki denudacyjne w postaci skalnych wychodni, powstałe na skutek wietrzenia grzbietowych powierzchni
gruntu, mniej odpornych w stosunku do twardszej części rdzeniowej. Drugi rodzaj
to formy skalne osuwiskowe, utworzone w wyniku obsuwania się zboczy górskich po naruszeniu ich równowagi w wyniku procesów erozyjnych. Każdy z nich ma
na terenie Parku swoje liczne i reprezentatywne stanowiska, warte poprowadzenia
osobnej ścieżki edukacyjnej. Natomiast omawiana skałka powstała, a raczej została wyeksponowana w jeszcze inny sposób. Na początku lat 60. ubiegłego wieku,
aby usprawnić wywóz pozyskiwanego drewna w dolinie Kamienicy, wybudowana
została przez ówczesne Nadleśnictwo Kamienica sieć dróg leśnych. Prace ziemne wykonywane były głównie przy użyciu ciężkich spychaczy produkcji sowieckiej
(typu DT). Maszyny te podcinały zbocza rozgarniając powstające nasypy i formując
nawierzchnię dróg prowadzonych wzdłuż warstwic, zwanych potocznie spychaczówkami lub stokówkami. Drogę główną, biegnącą wzdłuż potoku Kamienica na odcinku Lubomierz-Rzeki – Ogrody, aż do tzw. składu Staszek dodatkowo utwardzono
i pokryto nawierzchnią bitumiczną. W miejscu, w którym stoimy maszyna odsłoniła

Spychacz produkcji sowieckiej DT-75, do niedawna powszechnie używany przy budowie dróg leśnych.
A bulldozer DT-75 made in the former Soviet Union, until recently widely used
in the construction of forest roads. Fot./Photo. M. Kurzeja
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Dąbrówka rozłogowa – preferuje stanowiska
słoneczne lub półcieniste.
Blue bugle (Ajuga reptans) – prefers sunny
or partially shaded sites. Fot./Photo. M. Kurzeja

warstwy fliszu, w kształcie skalnej ambony. Składają się na nie drobnoziarniste,
średnio- i gruboławicowe piaskowce
magurskie z licznymi wkładkami ciemnych łupków ilastych. Jak nietrwały jest
to materiał widać po postępującym procesie wietrzenia, któremu w pierwszej
kolejności ulegają właśnie łupki.
Zauważmy, że na odsłoniętej, dobrze nasłonecznionej skarpie pojawiły
się światłożądne gatunki roślin, a między
nimi nieliczny na terenie Parku jałowiec
pospolity. W poprzednich latach jego liczebność w tej części Gorców gwałtownie zmalała, m.in. z powodu masowego
wycinania. Do niedawna, przy okazji
różnych, lokalnych uroczystości panował
zwyczaj ubierania jałowcem poboczy
dróg. Pod amboną skalną rośnie również kokoryczka okółkowa, wilczomlecz
migdałolistny i dąbrówka rozłogowa.

Między drzewami, w kierunku zachodnim i północnym, roztacza się panorama
na sąsiednie szczyty Gorców i Beskidu Wyspowego. Patrząc od lewej strony, widzimy
kolejno: wyniesienie polany Gorc Porębski w masywie Kudłonia, dolinę Gorcowego
Potoku a nad nią polany: Podskały i Jaworzynka (1026 m n.p.m.). Kolejne wzniesienia to Jasień (1052 m n.p.m.), a dalej Myszyca (871 m n.p.m.), zaliczane do
Beskidu Wyspowego.
Uwaga! W drodze do ostatniego przystanku ścieżki należy zachować
szczególną ostrożność ze względu na duże nachylenie zbocza oraz
drewniane progi hamujące erozję, które po opadach atmosferycznych
mogą być śliskie.
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Przystanek 10. MŁACZKA
Ruchy masowe stoków (przemieszczanie pod wpływem sił ciężkości), odgrywają
niezwykle ważną rolę w przekształcaniu rzeźby Karpat, których budowa geologiczna wyjątkowo sprzyja tego typu procesom. Dlatego w krajobrazie Gorców licznie
występują zróżnicowane formy geomorfologiczne, takie jak rozległe osuwiska, rowy
rozpadlinowe, formy skałkowe i jeziorka osuwiskowe. Młaczka, przy której stoimy
jest związana z ostatnią z wymienionych form. Powstała w niewielkim zagłębieniu
osuwiska. Obszar ten jest zasilany przez kilka cieków wodnych, dzięki czemu niegdyś
po samoczynnym uszczelnieniu się dna powstał w tym miejscu płytki staw. W chwili
obecnej jest on niemal w całości wypełniony różnymi osadami, głównie mineralnymi,
które w sposób ciągły są nadal nanoszone przez wodę w formie namułów.
Osuwiska mają niezwykle istotny wpływ na charakter podłoża. Powodują zmiany
jego uwilgotnienia i żyzności, kształtując i modyfikując tym samym możliwość występowania określonych gatunków roślin i ich zbiorowisk. Zwróćmy uwagę na miejscowe rośliny, znacznie różniące się od tych z pobliskiego lasu. Rozpoznamy wśród nich gatunki
wymagające mocno wilgotnego lub wręcz mokrego podłoża, jak: świerząbek orzęsiony, mięta długolistna, sitowie leśne, sit
rozpierzchły, a także skrzypy: leśny i błotny oraz niezbyt tu liczne mchy torfowce.
Śródleśne młaczki są chętnie odwiedzane przez sarny, jelenie oraz dziki,
które zażywają w nich błotnistych kąpieli, chroniących przed pasożytami skóry.
Nadmiar błota usuwają ocierając się
o najbliższe drzewa. Zostawiają w ten
sposób ślad po którym można poznać,
czy mamy do czynienia z dzikiem, czy też
z jeleniem. Dziki wycierają błoto na wysokości nieprzekraczającej jednego metra,
jelenie, ze względu na swoje rozmiary,
znacznie wyżej. Mętne i błotniste bajorka, z których korzystają ssaki kopytne, nie
podlegają zarastaniu i dlatego są preferowane przez niektóre owady, np. ważkę
płaskobrzuchą. Gatunek ten ze względu na swoje specyficzne wymagania, naj- Skrzyp leśny – wymaga gleb nieprzepuszczalnych,
chętniej zasiedla świeżo powstałe zbiornibagiennych.
Wood horsetail (Equisetum silvaticum) – requires
ki wodne, na przykład „glinianki”. W tym
przypadku obecność dbających o higienę impermeable soils, wetlands. Fot./Photo. M. Kurzeja
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Samiec ważki płaskobrzuchej czatujący na zdobycz.
Male broad-bodied chaser (Libellula depressa) lurking for prey. Fot./Photo. M. Kurzeja

jeleni i dzików gwarantuje tej ważce równie dobre warunki rozwoju, mimo pewnych
strat, jakie ponoszą każdorazowo jej larwy w czasie kąpieli dużych zwierząt. Po stadium
larwalnym, trwającym u niej 2 lata, następuje ostatnia faza przeobrażenia i wylot imago. Silne, niezbyt mocno użyłkowane skrzydła o rozpiętości około 8 cm charakteryzują
tego przedstawiciela ważek różnoskrzydłych. W przeciwieństwie do ważek równoskrzydłych, nie są składane w czasie odpoczynku. Mocno spłaszczony odwłok, typowy dla
tego rodzaju, u samca ma barwę jaskrawoniebieską, u samicy miodowo-brunatną.
Punkt przystanku nr 10 był ostatnim na trasie naszej ścieżki. W drodze do polany Trusiówka warto jeszcze zwrócić uwagę na dobrze wyeksponowany fragment
dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego, przez który przechodzimy trawersując
zbocze na krótkim odcinku. Opisane już wcześniej (przy przystanku nr 2) zbiorowisko leśne, teraz jest widoczne z nieco innej perspektywy. Po drodze mijamy kilka dziuplastych świerków, zasiedlonych przez największe krajowe mrówki z rodzaju
gmachówka. Mrówki należą do niezwykle pożądanych mieszkańców lasu z punktu
widzenia potrzeb jego ochrony. Ich ogromna pożyteczność wynika głównie z faktu, iż
należą do grupy uniwersalnych drapieżców, szczególnie efektywnych podczas masowego pojawienia się owadów roślinożernych. W Gorcach, na przełomie lat 80. i 90.
XX w., podjęto udaną, sztuczną kolonizację mrówki ćmawej w masywie Jaworzyny
Kamienickiej, Kudłonia i Mostownicy w związku z gradacją owadów błonkoskrzydłych
z rodzaju zasnuja w świerczynach regla górnego.
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Na tym kończymy naszą wędrówkę ścieżką edukacyjną „Dolina Kamienicy”.
Dziękuję.

Interpretive trail “The Kamienica Valley”
Tourist information:
Trail distance: 4 km
Travel time: about 3.5 hours
Difference in elevation: 185 m
Number of stations: 10

The “Dolina Kamienicy” (Kamienica Valley) educational trail consists of ten stations. The hikers have the opportunity of acquainting themselves with the geological
structure of the Gorce Mountains, see fragments of the fir and spruce forests and
learn about the world of animals inhabiting the Gorce National Park such as eventoed ungulates (artiodactyls), predators, amphibians, insects and birds. Following
the trail, the hikers can learn some facts about the nineteenth-century Carpathian industry, the tragic history of a local Jewish family during the time of German
occupation and about Cardinal Karol Wojtyła who once stayed in this area. They
can also learn about the positive effects of landslides on landscape and wildlife
management in this part of the Gorce Mountains. In addition, there are two Natura
2000 sites worth seeing: the Special Protection Area for Birds “Gorce” and the Special Area of Conservation “Ostoja Gorczańska” refuge.
1.	The geological outcrop
	At the first station, hikers can see an exposed slope rock profile which was uncovered by the flood in July 1997 as a result of the slope washout by the river
current. The exposed folded rock layers of the Gorce Mountains have the form
of flysch. The rock layers are dozens of millions of years old. The oldest Gorce
rocks are over 90 million years old.
2. Fir and spruce forests in the lower montane zone
	Fir and spruce forests in the lower montane zone grow on poor soils in cold
areas with frequent temperature inversions. The Kamienica Valley is a natural
area with large tracts of such forests. The magnificent, shapely spruces reaching a height of 30-40 meters are a tourist attraction.
3.	The isthmus
	Station 3 is located on the migration route of animals such as wolf, lynx and
deer. The animals leave footsteps and other traces of their presence. Following
them, one can have a chance to observe their habits. Winter is the best time for
reading these “signs”.
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4.	The water gate
	In 1998, a water gate was set across the drainage ditch in the road embankment which allowed creating a local reservoir. A similar facility was built in
2013 permitting water storage on the other side of the valley road. Platforms
were constructed near the artificial reservoirs from which tourists can observe
the life of aquatic animals.
5. Mountain alder swamp forests
	Mountain alder swamp forests occur in terrain depressions in which marshy
environment is being formed by a slow but constant water flow. It is a natural
habitat protected under the Natura 2000 network. It usually has the form of
small patches surrounded by other plant communities.
6.	The “Hucisko” glade
	In the local language, “hucisko” means a glass factory. This term is used to
describe a glade near the Kamienica river formed as a result of cutting beech
and sycamore forests for the needs of the glass factory established there in the
mid-eighteenth century.
7.	The “Papieżówka” shelter
	Karol Wojtyla began visiting Lubomierz in the early fifties of the 20th century,
first as a vicar and then as a bishop. He spent a lot of time roaming the trails
in the Gorce Mountains. As a cardinal, he spent two weeks in July 1976 in this
shelter. After some time, the shelter and the glade were called “Papieżówka”
(the Pope’s shelter) to commemorate this event.
8.	The artificial reservoir for amphibians
	These small natural reservoirs with stagnant water are part of some valuable
aquatic ecosystems. However, they are few in number and gradually disappear
as a result of natural processes. Therefore, in the framework of active nature
protection, the Gorce National Park creates and maintains such reservoirs as
the breeding sites of several amphibian species, inter alia, Alpine newt, Carpathian newt and many invertebrates representing different systematic groups
such as dragonflies.
9.	The “Skałka” rock
	It is a flysch layer exposed in the sixties of the 20th century. It has the shape of
a rock pulpit built of the Magura sandstone and silty shales. The appearance
of the outcrop is associated with the construction of the road to serve forestry
management, especially timber transport.
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10.	The “Młaczka” pond
	This shallow pond was formed in a landslide, after it was naturally self-sealed
by sediments transported by watercourses. The pond is used by ungulates such
as roe deer, red deer, or wild boar which take a mud bath in them. Also plants
preferring moist, waterlogged soils can be found here.

