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Potoki w Gorcach nazywane są roztokami.
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WSTĘP

Gorce są masywem górskim zasobnym w wodę. Licznie występujące źródła i młaki dają 
początek małym ciekom, które szybko stają się rwącymi potokami zasilającymi największe 
w tym rejonie rzeki: Dunajec i Rabę.

W okresie suszy potoki płyną leniwie, ale w czasie wiosennych lub letnich wezbrań stają się 
nieokiełznanym, gwałtownym żywiołem. Wolno czy gwałtownie niosą bezcenny dar życia – wodę. 
Jeszcze niedawno wydawało się, że jest to bogactwo bez końca i człowiek może zachłannie czerpać 
z niego, nie widząc potrzeby racjonalnego korzystania, a tym bardziej ochrony wodnych zasobów. 
Równocześnie, poza ujęciem wody do gospodarstw domowych, sieć rzeczna traktowana była jako 
darmowy odbiorca ścieków, a „bezproduktywne”, pełne komarów młaki i zabagnienia stawały się 
wysypiskiem złomu i śmieci. Lata bezmyślnej, rabunkowej gospodarki tymi zasobami doprowadziły do 
sytuacji, w której coraz mniej osób mogło się cieszyć dostępem do czystej wody, a wiele gatunków 
roślin i zwierząt musiało ograniczyć swój areał występowania do miejsc chronionych i niedostępnych.

Wydaje się, że w Gorcach okres ten mamy już za sobą, ale odbudowa zrujnowanych 
siedlisk i stanowisk rzadkich gatunków wymaga jeszcze wiele wysiłku, zaangażowania i na-
kładów finansowych.

W opracowaniu założeń i w pierwszych krokach ochrony gorczańskich wód pomógł nam 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kolejno, dla 
realizacji naszych działań pomocną dłoń podały instytucje i fundacje dysponujące środkami 
z Unii Europejskiej: Ekofundusz oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Dzięki 
temu wsparciu udało się na prawie 60 kilometrach naszych dróg gruntowych zlikwidować 
koleiny i kałuże, które stanowiły dla płazów tzw. „pułapki ekologiczne”. Równocześnie odtwo-
rzyliśmy w podmokłych miejscach sieć zbiorników alternatywnych ze stagnującą, łatwo nagrze-
wającą się wodą, które szybko zostały zasiedlone przez żaby, traszki, kumaki oraz liczne 
bezkręgowce wodne. Nowe zbiorniki stały się dla wielu gatunków fauny wodnej ważnymi 
miejscami rozrodu oraz ostojami, z których rozprzestrzeniają się do środowiska.

Nasze działania ochroniarskie znajdują już naśladowców. Właściciel największego w Gor-
cach stawku osuwiskowego – Pucołowskiego Stawu – samodzielnie, własnym kosztem dokonał 
rewitalizacji zbiornika, który od lat na skutek naturalnej sukcesji roślinności, ulegał zarastaniu 
i wypłycaniu. Miejsce to, szczególnie cenne dla nielicznej w tym rejonie traszki grzebieniastej, 
w obecnym stanie będzie służyć chronionym płazom jeszcze długie lata.

Woda jest darem, z którego korzystamy i którym uczymy się gospodarować. Ona rodzi się pod 
ziemią, tu się zbiera, oczyszcza i magazynuje. Stąd też wypływa, zaspakajając potrzeby mieszkańców 
wsi i miast położonych poniżej. Dziedzictwo pokoleń obliguje nas do przekazania tego daru naszym 
następcom. Dlatego też dbałość o przyrodę, a w szczególności o gorczańskie lasy rodzące liczne 
źródła i płynące wody winna być dla nas nakazem i podstawą w planowaniu działań.

Książka ta powstała jako jeden z owoców realizacji projektu PIOŚ.05.01.00-00-022/08 
„Czynna ochrona gatunków fauny związanych z małymi zbiornikami w Gorczańskim Parku 
Narodowym i jego najbliższym otoczeniu” w latach 2009–2012.

Wszystkim, którzy pomagali nam w ożywieniu młak, tworzeniu żabich stawków i kumako-
wych kałuż składam w tym miejscu serdeczne podziękowania. 

Koordynator merytoryczny projektu
Zbigniew Żurek
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Rozdział 1

Warunki hydrologiczne w Gorcach

Obszar Gorców leży w całości w dorzeczu Raby i Dunajca. Osią hydrologiczną pasma 
jest rzeka Kamienica, która bierze początek na północno-wschodnich stokach Turbacza, a któ-
rej dolina liczy ok. 33 km długości. W nieodległej przyszłości na przełęczy Borek, przez 
którą przebiega granica wspomnianych zlewni, wskutek tzw. erozji wstecznej może dojść do 
kaptażu, czyli przechwycenia wód Kamienickiego Potoku (zlewnia Dunajca) przez potok Ko-
nina (zlewnia Raby). Drugim pod względem długości gorczańskim ciekiem, jest rzeka Ochot-
nica (ok. 24 km).

Warunki hydrologiczne sprawiają, że Gorce należą do obszarów silnie nawodnionych. Sieć 
cieków stałych i okresowych jest bardzo gęsta i np. dla zlewni Kamienicy wynosi 3,3 km/km2. 
W Gorcach brak jest większych zbiorników wód stojących, nie licząc kilkunastu niewielkich, kil-
kuarowych stawków pochodzenia osuwiskowego, do których w ostatnich latach dołączyło kilka-
dziesiąt nowych, odtworzonych lub wybudowanych od nowa staraniem Gorczańskiego Parku 

Dolina najdłuższej gorczańskiej rzeki – Kamienicy, mającej źródliska na północno-wschodnich stokach Turbacza. 
Widok z polany Gorc Kamienicki. Fot. M. Ruciński
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Narodowego. Spotykamy tu także dużą ilość wypływów różnych wód podziemnych, źródeł, młak 
i wysięków wodnych. W zlewni Ochotnicy ich gęstość dochodzi do 22/km2. Jednak wydajność 
źródeł jest mała, przeważnie nie przekracza 0,1 l/s i cechuje ją duża zmienność w cyklu rocznym.

Na północnym obrzeżu Gorców występują dość powszechnie wody mineralne o udoku-
mentowanych własnościach leczniczych. Są to różnorakie wody wodorowęglanowe, siarcza-
nowe i solanki, wykorzystywane już od lat 60-tych XIX w. w balneologii i hydroterapii, głównie 
przez sanatoria i rozlewnie w Rabce i Szczawie. Sporym zainteresowaniem cieszą się również 
wody termalne, zalegające w Gorcach na dużych głębokościach, poniżej 1500 m. W Porębie 
Wielkiej, gdzie temperatura mocno zmineralizowanych wód wynosi na wypływie 42°C, rysu-
je się możliwość ich przyszłej eksploatacji.

Obieg wody w Gorcach, podobnie jak w innych obszarach górskich, kształtowany jest 
przez trzy podstawowe grupy czynników wpływających na warunki całego środowiska przy-
rodniczego, do których zaliczamy: klimat, szatę roślinną oraz budowę geologiczną.

Pierwszym z omawianych czynników, jest lokalny górski klimat. O jego specyfice decydu-
je głównie temperatura powietrza, która wraz z wyniesieniem nad poziom morza zazwyczaj 
maleje. W przypadku Turbacza, średnia roczna temperatura nie przekracza 3°C. Dla porów-

„Morze mgieł” nad doliną Mszanki, towarzyszące inwersji termicznej. Na pierwszym planie polana Podskały, dalej 
Jasień i Mogielica. Fot. M. Kurzeja
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nania, średnia roczna temperatura Krakowa z ostatniego stulecia wynosi ponad 8°C. Cieka-
wym zjawiskiem na obszarach górskich, występującym od jesieni do wiosny jest inwersja ter-
miczna. Polega na odwróceniu normalnego zróżnicowania temperatury, która ze spadkiem 
wysokości maleje zamiast rosnąć. Zjawisku temu towarzyszy powstawanie w dolinach tzw. 
„morza mgieł” – wyraźnie oddzielonej od czystego powietrza górnej warstwy mgły, z której 
jak z morza wyłaniają się szczyty.

Istotnym składnikiem górskiego klimatu są wiatry. W Gorcach wieją głównie z kierunku 
zachodniego i północno-zachodniego, a ich średnie prędkości na grzbietach dochodzą do 5 m/s 
i są najsilniejsze w okresie zimowym. Dla porównania, w Krakowie przeważają wiatry zachod-
nie i południowo-zachodnie, a ich średnia prędkość nie przekracza 2 m/s. Wpływ wiatrów 
widoczny jest również w wyglądzie wystawionych na nie drzew – jednostronnie ugałęzionych, 
tzw. form sztandarowych. Karpaty stanowią poważną barierę na drodze gorących mas powie-
trza napływających z południa. Po przekroczeniu pasma górskiego, masy te gwałtownie opa-
dają, wywołując wiatr typu fenowego – zwany halnym. Zdarza się, że osiąga on siłę huraga-
nu, jak w 2004 i 2006 r., powodując ogromne szkody m.in. w drzewostanach.

Elementem górskiego klimatu, który wpływa bezpośrednio na warunki hydrologiczne Gor-
ców są opady atmosferyczne – częste, obfite i nieraz bardzo gwałtowne. Ich roczna suma 
wynosi 700–900 mm u górskich podnóży, a w najwyższych partiach przekracza 1200 mm. 
W Krakowie, dla porównania – dochodzi do 700 mm. Wezbrania gorczańskich potoków mają 
najczęściej miejsce wiosną i latem. W okresie wiosny są wynikiem topnienia pokrywy śnieżnej. 
Latem, najczęściej na przełomie czerwca i lipca, są skutkiem opadów burzowych, deszczu 
i gradu, trwających średnio 60–120 minut, kiedy na 1 m2 spada 40–60 mm wody. Jeden 
z tutejszych szczytów, który szczególnie często ściąga wyładowania elektryczne atmosfery, 
nazwano Piorunowcem (=Jaworzynka Gorcowska). W 1997 r., niezwykle obfite lipcowe ulewy, 
dokonały w Gorcach poważnych zniszczeń, powodując gwałtowne wezbrania lokalnych wód. 
Przyczyniły się w efekcie do tragicznej w skutkach fali powodziowej w zlewni Wisły na znacz-
nym obszarze kraju.

W najwyższych położeniach, już w październiku zaczyna się tworzyć pokrywa śnieżna, 
która zimą mierzy średnio do 1 m grubości, a w szczytowych partiach osiąga nierzadko 2 m. 
Leży najdłużej w dnach dolin o północnej ekspozycji, topniejąc dopiero z końcem wiosny. 
Sporadyczne opady śniegu na Turbaczu zdarzają się nawet w lipcu, jak to miało miejsce 
w 1984 roku.

Wzrost wysokości nad poziom morza przekłada się także na zmiany parametrów całego 
siedliska przyrodniczego. Przez stopniowy spadek temperatury powietrza, wzrost sumy opadów 
i wydłużanie okresu zalegania śniegu, skróceniu ulega okres wegetacyjny roślin. Surowsze 
warunki mają wpływ również na podłoże geologiczne, spowalniając procesy wietrzenia oraz 
wykształcania się gleb. Niższa aktywność mikroorganizmów ogranicza zasobność gleb, ich 
zdolność do retencji oraz miąższość. Zmiana warunków biologicznej egzystencji wraz ze wzro-
stem wysokości, jest zjawiskiem typowym dla gór i pozwala na wyróżnienie w nich pięter 
roślinnych. W Gorcach wyróżniamy trzy takie piętra: pogórze – sięgające do wysokości ok. 
600 m n.p.m., regiel dolny – rozciągający się w przedziale 600–1150 m n.p.m. i regiel 
górny – sięgający od 1150 m n.p.m. aż po najwyższe szczyty. Strefy te pokrywają się na 
ogół z granicami pięter klimatycznych, kształtowanych głównie przez temperaturę powietrza, 
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Gruba pokrywa śniegu na polanie Stawieniec w partiach szczytowych masywu Kudłonia. Fot. M. Kurzeja

wiatry, opady atmosferyczne i mikrorzeźbę terenu. W Gorcach wyodrębniono piętro klimatycz-
ne umiarkowanie ciepłe (do ok. 750 m n.p.m.), umiarkowanie chłodne (750–1100 m n.p.m.), 
a powyżej niego piętro klimatu chłodnego.

Kolejnym z czynników, istotnie wpływających na stosunki wodne w Gorcach jest szata 
roślinna, typowa dla leśnych pasm beskidzkich. Dominują w niej gatunki ubikwistyczne 
(mało wyspecjalizowane), głównie leśne, rozpowszechnione w Karpatach. Najciekawszym 
składnikiem gorczańskiej flory są rośliny górskie, czyli te, które w górach znalazły centrum 
swojego występowania. Jednak najważniejszym z gorczańskich ekosystemów jest las, któ-
ry pokrywa obecnie ok. 65% obszaru Gorców. W jego składzie wyróżniono kilka podsta-
wowych zespołów. Dominującymi są drzewostany bukowe, zajmując ok. 65–70% obszaru 
leśnego. Wyodrębniono wśród nich dwa podzespoły, różniące się wymaganiami siedlisko-
wymi: buczyny żyzne, pokrywające prawie w całości piętro regla dolnego, oraz kwaśne 
buczyny ubogie, występujące w postaci nielicznych płatów na grzbietach, przeważnie 
w sąsiedztwie polan. Obok buczyn regla dolnego, na mniej żyznych siedliskach tego 
piętra klimatyczno-roślinnegowystępuje bór jodłowo-świerkowy, zajmujący niewielkie po-
wierzchnie. Najwyższe szczyty i grzbiety Gorców porastają jednogatunkowe drzewostany 
świerkowe, zwane górnoreglowym borem świerkowym. Jest to zespół leśny występujący 



10

w najbardziej niekorzystnych warunkach klimatycznych, gdzie ani buk ani jodła nie mogą 
egzystować.

Zalesione powierzchnie stromych górskich stoków, przyjmują stosunkowo duże ilości wody, 
które pojawiają się podczas ulewnych deszczy lub roztopów, spowalniając znacznie szybkość 
jej krążenia. W miejscach tych przeważa przesiąkanie wody do gruntu nad jej spływem po-
wierzchniowym. Retencja wodna (zdolność do gromadzenia) ekosystemu leśnego dochodzi 
w Gorcach do kilkudziesięciu milimetrów w jednym cyklu opadowym. Efektem tego zjawiska 
jest stosunkowo duże ograniczenie spływu powierzchniowego, co wpływa z kolei na spowal-
nianie procesów erozji gleby. Obrazuje to wskaźnik ilości materiału odprowadzanego przez 
wody w postaci zawiesiny, obliczony dla silnie zalesionych zlewni rzek: Kamienicy i Ochotni-
cy, wynoszący ok. 65 t/km2. Wartość ta jest dwukrotnie mniejsza niż odpływ zawiesiny gle-
bowej w zlewni Raby i Lepietnicy, gdzie znaczący udział stanowią słabo zalesione tereny 
rolnicze.

Trzecim spośród najważniejszych czynników decydujących o warunkach hydrologicznych 
terenu jest jego budowa geologiczna. Obszar Gorców, podobnie jak niemal całe Karpaty 
Zewnętrzne, zbudowany jest ze skał osadowych. Flisz, będący tu głównym typem utworów 
skalnych, składa się z ułożonych w warstwy piaskowców i łupków, rzadziej zlepieńców i pia-

Piętrowość szaty roślinnej na stokach Turbacza. Widoczna granica pomiędzy ciemnozieloną świerczyną górnore-
glową a jasnozieloną buczyną regla dolnego. Na pierwszym planie kwitnący pełnik europejski. Fot. M. Kurzeja
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Odsłonięcie warstw gruboławicowych piaskowców i łupków ilastych, budujących flisz karpacki w dolinie Kamienicy.
Fot. M. Kurzeja

skowców, niekiedy również wapieni i margli. Warstwy te, niegdyś wytrącone z morskich prądów 
zawiesinowych, występujące pierwotnie w postaci żwirów, piasku, mułów i iłów osadzały się 
na morskim dnie, na głębokości do kilku tysięcy metrów, tworząc jednorodne ławice. Z upływem 
czasu żwiry przekształcały się w zlepieńce, piaski w piaskowce, a muły i iły w łupki, niekiedy 
w wapienie i margle. Ławice tych osadów o różnej grubości, są w Gorcach powszechnie 
spotykane. W czasie mioceńskich ruchów górotwórczych, formujących Karpaty, osady te zo-
stały sfałdowane i jak dachówki nasunięte na siebie w kierunku północnym, tworząc tzw. płasz-
czowiny. Gorce leżą prawie w całości w zasięgu płaszczowiny magurskiej.

W części masywu, gdzie w podłożu dominują gruboławicowe piaskowce, przeważają 
potoki, stanowiące tzw. wody szczelinowe, zasilane w sposób ciągły ze stosunkowo wydajnych 
zbiorników wód podziemnych. Na gruntach z przewagą łupków i margli, sieć cieków wodnych 
jest gęstsza, lecz mają one charakter głównie wód okresowych, zasilanych przez płytkie zbior-
niki wód podziemnych z obszarów pokryw zwietrzelinowych (luźne warstwy zwietrzeliny skal-
nej zalegającej na litym podłożu). Podłoże skalne wraz z czynnikami klimatycznymi, w powią-
zaniu z rzeźbą terenu, ma podstawowy wpływ na rodzaj powstających gleb. Ze względu na 
wspomniane czynniki, podzielone one zostały na: gleby partii grzbietowych powstałe ze zwie-
trzeliny skalnej, gleby stokowe wytworzone ze zwietrzeliny oraz przemieszczonych mas skal-
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nych (koluwiów) i gleby dolin potoków, powstałe z osadów nanoszonych przez wody rzeczne 
i opadowe. Gleby te, uczestniczą w magazynowaniu znacznych ilości wody wraz ze składni-
kami mineralnymi. Równocześnie pełnią rolę naturalnych zbiorników dla wód roztopowych 
i powodziowych oraz rodzaj filtra chroniącego wody gruntowe od zanieczyszczeń. W Gor-
cach, najbardziej zasobne w wodę są gleby torfowe, murszowe oraz opadowo- i gruntowo-
-glejowe, ukształtowane w wyniku zalegania wód opadowych na górskich wypłaszczeniach 
lub występowania podziemnych wysięków na powierzchniach stoków.

W dolinie górskiego potoku gleby powstają głównie z osadów nanoszonych przez płynącą wodę. Fot. Jan Loch
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Rozdział 2

Tam, gdzie wypływa woda

Budowa geologiczna, ukształtowanie terenu oraz warunki klimatyczne to czynniki, które 
powodują, że obszar Gorców jest wyjątkowo zasobny w wypływy wód podziemnych.

Woda na ziemi jest w ciągłym obiegu. Ta, która opadła na ziemię jako deszcz lub śnieg, 
może gwałtownie spłynąć po jej powierzchni zasilając potoki i rzeki. Może też zatrzymać się 
w lokalnych nieckach, w których przy sprzyjających warunkach powstają zabagnienia a nie-
kiedy torfowiska. Najczęściej jednak woda natrafia na przepuszczalne warstwy gleby, przez 
które powoli przesącza się pod wpływem grawitacji i sił kapilarnych, aż natknie się na nie-
przepuszczalną warstwę skał czy gliny. Dalej przemieszcza się wzdłuż warstw wodonośnych, 
aby znów pojawić się na powierzchni ziemi gdzieś na stoku, albo przy dnie doliny, w miejscu 
gdzie na powierzchnię gruntu wychodzą także warstwy nieprzepuszczalne.

W zależności od sposobu wypływu oraz jego obfitości, miejsce, w którym wody pod-
ziemne pojawiają się na powierzchni gruntu nazywamy źródłem, młaką, wysiękiem lub 
wykapem. Jeżeli wypływ jest ograniczony do jednego miejsca to mamy do czynienia ze 
źródłem, które z reguły daje początek ciekowi wodnemu. Wypływ słaby, nieskoncentrowa-
ny, lecz zajmujący większy obszar, nosi miano wysięku. W tym przypadku woda zazwyczaj 
pozbawiona jest odpływu, nawilża ona teren a następnie odparowuje lub ponownie wsią-
ka w glebę. Gdy wypływ przybiera charakter powierzchniowy, a odpływ wód jest utrud-
niony przez nieznaczne nachylenie terenu, wówczas woda nasącza przypowierzchniową 
warstwę gruntu powodując jej zabagnienie lub zatorfienie. Miejsca takie nazywamy mła-
kami. W sytuacji, gdy woda jedynie skapuje w postaci pojedynczych kropli, mówimy o wy-
kapach. Najczęściej występują one na stokach o silnym nachyleniu oraz na wychodniach 
skalnych.

Źródła

W odróżnieniu od rzek mających charakter liniowy oraz mórz i jezior, obiektów powierzch-
niowych, źródła to punktowe, samoczynne wypływy wód podziemnych. Ich powstanie jest 
uzależnione od kilku czynników: klimatu, budowy geologicznej, morfologicznej i chemicznej 
terenu, oraz fizyko-chemicznych właściwości wypływających wód. Te czynniki decydują także 
o ich klasyfikacji.

Najbardziej rozpowszechnioną jest klasyfikacja oparta na budowie i rzeźbie terenu. Dzie-
li ona źródła na reokreniczne, limnokreniczne i helokreniczne. 

Źródła neokremiczne są najlepiej znane. Woda wypływa w nich strumieniem i natychmiast 
odpływa wzdłuż nachylenia terenu. Nurt płynącej wody jest na tyle szybki, że porywa ze 
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sobą drobiny mułu i iłu, a na dnie widać czysty piasek lub kamienie. Dynamiczny charakter 
źródła nie pozwala na gromadzenie się osadów organicznych. Tego typu wypływy bardzo 
często spotykane są na terenie Gorców. Ich wody mają kwaśny odczyn, zawierają dużo 
dwutlenku węgla i kwaśnych wodorowęglanów wapnia i żelaza.

Źródła limnokreniczne powstają w nieckowatych zagłębieniach terenu. Wypływająca woda 
może się zbierać w obniżeniu, tworząc stawek lub jeziorko. Obszar otaczający tego rodzaju 
źródło ze względu na niewielki odpływ jest zabagniony, pokryty osadami organicznymi, za-
rośnięty roślinnością zielną, mchami i wątrobowcami. Samo źródlisko zawiera piasek lub muł. 
Tego typu źródła są często wykorzystywane przez żaby na zimowiska. W takich też miejscach 
nierzadko rozwój przechodzi salamandra plamista.

Woda w źródle helokrenicznym przesącza się od dołu przez glebę i tworzy na większym 
obszarze cienką, kilkumilimetrową warstwę na jej powierzchni. Słabo nachylony teren i niezbyt 
intensywny odpływ wody przyczyniają się do powstawania terenów podmokłych, bagnisk i tor-
fowisk. Źródła te mają specyficzny charakter, który wymusza na żyjących w nich bezkręgow-
cach wytworzenie określonych cech przystosowawczych. Ze względu na niewielką ilość sta-
gnującej wody zwierzęta wykształciły włoski i rzęski na ciele w ten sposób, aby napięcie 
powierzchniowe utrzymywało cienką błonkę cieczy wokół ich ciała. Źródła tego typu stanowią 
środowisko pośrednie między lądem a wodą, dlatego spotkać w nich można także wije, pa-
jęczaki oraz owady.

Budowa geologiczna terenu jest podstawą do podziału źródeł na warstwowe, szczelinowe, 
uskokowe i krasowe. Najczęściej spotykane w Gorcach są źródła warstwowe. Powstają one, 
gdy warstwa wodonośna, zbudowana ze skał o porowatej strukturze, np. piaskowców, uzysku-
je kontakt z powierzchnią ziemi. Woda przesączając się przez taką warstwę wypływa na 

Ujęcie wody ze źródła reokrenicznego w masywie Kudłonia. Fot. M. Ruciński
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zewnątrz. Źródła te są z reguły mało wydajne, a wypływ uzależniony jest od przepuszczal-
ności wodonośnych warstw skalnych. Uskokowe źródła są wynikiem wypływania wody na 
powierzchnię ziemi wzdłuż uskoków tektonicznych pomiędzy dwoma warstwami nieprzepusz-
czalnymi. W źródłach szczelinowych woda podziemna wypływa bezpośrednio ze szczelin 
w litej skale. Skały podlegające rozpuszczaniu przez wody (np. skały węglanowe) jednocześnie 
bardzo dobrze przepuszczają wodę, która przesiąkając przez erodowane warstwy tworzy 
źródło krasowe. Źródła tego typu są wyjątkowo malownicze, jednak w Gorcach występują 
niezwykle rzadko.

Fizjografia Gorców, niewysokich gór, których zbocza porozcinane są licznymi potokami, 
każe zastanowić się nad tym, jak cechy krajobrazu wpływają na powstawanie źródeł. Najbar-
dziej rozpowszechnionym przykładem są źródła stokowe, umiejscowione na stokach gór.  
Ukształtowanie terenu sprawia, że pierwsze warstwy wodonośne ujawniają się już w górnej 
części stoku i rozciągają się długim pasem wzdłuż płaskich grzbietów, dając początek licznym 
młakom i wysiękom. Są to tak zwane rejony źródliskowe.

Często występują w Gorcach także źródła przykorytowe. Powstają one w pobliżu koryta, 
gdzie płynący potok, erodując miękkie warstwy podłoża, dociera do litej skały. Przesączające 
się przez grunt wody podziemne, przemieszczają się wzdłuż warstwy skalnej, aż znajdują 
ujście przy dnie potoku.

Rzadziej spotyka się wypływy zlokalizowane w pobliżu grzbietów górskich. Powstanie 
źródeł grzbietowych warunkowane jest obecnością zbiornika podziemnego, gromadzącego 
wody opadowe, zlokalizowanego powyżej takiego wypływu. Najbardziej znanym gorczańskim 
źródłem tego typu jest Źródełko Miłości na Hali Długiej. Wyjątkowa obfitość tego źródła 
wynika najprawdopodobniej z obecności rozległego rezerwuaru wód podziemnych, zwanego 
Zielonymi Młakami, pod grzbietem Kiczory.

Źródłami krawędziowymi nazywane są źródła bijące u podnóży ścian skalnych, uskoków 
i różnorodnych krawędzi terenu.

Wody podziemne odznaczają się z reguły niewielkimi wahaniami termicznymi, dlatego 
źródła najczęściej mają stałą ciepłotę, niższą od temperatury otoczenia. Są to tzw. źródła 
chłodne oraz zimne, najchętniej wykorzystywane jako zasoby wody pitnej. Ich niska tempera-
tura oraz wysoka kwasowość ograniczają występowanie mikroorganizmów, jakie mogą się 
rozwijać w ciepłych wodach zasadowych. Zmiennotermiczne źródła spotykane są rzadziej na 
tym terenie. Tworzą je wypływy pochodzące z płytkich wód podskórnych, poddanych waha-
niom temperatury otoczenia.

W rejonie Poręby Wielkiej zlokalizowane są także wody o stałej temperaturze wyższej 
od temperatury otoczenia. Ich charakter wynika z ogrzewania głęboko przenikających wód 
opadowych ciepłem wnętrza Ziemi. Wody te, u ujścia mają temperaturę około 42oC. Nie-
stety nie tworzą w Gorcach naturalnych, samoczynnych wypływów, zwanych cieplicami. Są 
to tzw. termy – ich wykorzystanie możliwe jest poprzez głębokie, dochodzące do 1800 m 
odwierty.

Woda opadowa, przefiltrowując się przez skały, wymywa i rozpuszcza zawarte w niej 
związki i minerały. Skład chemiczny źródeł może być przez to różnorodny. W zależności od 
zawartości związków chemicznych wyróżnia się źródła słodkie (substancji mineralnych  
< 1g/dm3 wody) oraz mineralne (substancji mineralnych > 1g/dm3 wody).
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Rodzaj substancji chemicznych determinuje rodzaj wód mineralnych, z których największe 
znaczenie lecznicze i gospodarcze mają szczawy, źródła solankowe oraz siarczanowe. Silnie 
zmineralizowane wypływy wód w Gorcach zlokalizowane są głównie w rejonie Rabki Zdroju 
oraz Szczawy. Przeważnie są to wody o charakterze szczaw alkaliczno-słonych, żelazistych 
i alkaliczno-siarkowych. Wody te są pomocne w leczeniu nieżytu dróg oddechowych, moczo-
wych, chorób serca, układu krwionośnego, cukrzycy oraz dolegliwości nerek.

Miejsca wypływu wód stanowią strefę graniczną pomiędzy skrajnie różnymi ekosystema-
mi: wodnym i lądowym oraz podziemnym i naziemnym. Dlatego występują tu obok siebie 
gatunki charakterystyczne dla tych środowisk. Faunę źródlisk stanowią głównie skąposzczety, 
skorupiaki, larwy oraz dorosłe postacie owadów zarówno lądowych, jak i wodnolądowych. 
Często spotyka się tu także żaby, traszki i salamandry, wykorzystujące większe wypływy jako 
miejsca lęgowe.

W stabilnych gorczańskich źródłach o stałej i niskiej temperaturze niezmiennie od lat 
występują te same gatunki wąsko wyspecjalizowanych bezkręgowców, niezdolnych do życia 
poza środowiskiem silnie natlenionych, czystych i zimnych wód. Wiele z nich reprezentuje przez 
to najcenniejszą część wodnej fauny określanej mianem reliktów epoki lodowcowej. Zaliczyć 
do niej można drapieżnego wypławka alpejskiego (Crenobia alpina), wciąż pospolitego w na-
szych górach.

Gatunkiem równie częstym w gorczańskich źródłach jest źródlarka karpacka (Bythinel-
la austriaca) – kilkumilimetrowy ślimak, figurujący na czerwonej liście zwierząt ginących 
i zagrożonych w Polsce oraz objęty ścisłą ochroną gatunkową. Częstymi mieszkańcami 
źródeł są również: studniczek tatrzański (Niphargus tatrensis) – gatunek wód podziemnych  
oraz kiełże o bocznie spłaszczonym, łukowato wygiętym ciele, np. Gammarus balcanicus. 
Poza wymienionymi bezkręgowcami w źródłach napotkamy także liczne larwy owadów, 
m.in. chruściki Drusus carpathicus i Parachiona picicornis oraz muchówki Brillia modesta 
i Heterotrissocladius marcidus. 

Kiełże zasiedlają źródła i mniejsze cieki wodne. Fot. M. Ruciński
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Intensywność wypływu wody 
ze źródła warunkuje różnorod-
ność florystyczną w jego otocze-
niu. Trwałe podłoże oraz stale 
wysokie uwilgotnienie w rejonie 
źródliskowym sprzyjają wystę-
powaniu gatunków roślin wilgo-
ciolubnych i słabo ukorzeniają-
cych się, jakimi są m.in. mchy. 
Szczególnie obficie porastają 
one źródliska o słabym wypły-
wie tworząc mszarniki. Przy du-
żej prędkości wody rośliny nie 
mogą wykształcić wystarczają-
co silnego systemu korzeniowe-
go, dlatego np. źródła neokre-
niczne są prawie pozbawione 
roślinności. 

Flora swobodnie rozwija się 
w źródłach limno- i helokrenicz-
nych tworząc zbiorowiska roślin-
ne z przeważającym udziałem 
rzeżuchy gorzkiej (Cardamine 
amara) i śledziennicy skrętolist-
nej (Chrysosplenium alternifo-
lium).

Endemiczny gatunek karpac-
ki – zarzyczka górska (Cortusa 
matthioli), porasta źródliska 
o czystej, dobrze natlenionej wo-
dzie. Występuje na stanowiskach 
stale wilgotnych i chłodnych, naj-
częściej na podłożu bogatym 
w węglan wapnia. Populacja gorczańska stanowi jedną ze stabilniejszych ostoi tego gatunku 
w Polsce. 

Flora źródeł zależy także od chemizmu wody i podłoża. W zależności od składu mine-
ralnego tych elementów ekosystemu wykształcają się zbiorowiska roślin ze związku Cardamino-
-Montion na siedliskach niewapiennych o obojętnym lub lekko kwaśnym odczynie, albo wystę-
pujące przy źródliskach wapiennych zbiorowiska Cratoneurion commutati. Szczególnie intere-
sujące jest drugie z wymienionych, które ze względu na wysoką wartość przyrodniczą włą-
czono do wykazu szczególnie cennych siedlisk dla wspólnoty europejskiej (Załącznik I Dyrek-
tywy Siedliskowej Natura 2000 – 7220 Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion 
commutati). W źródliskach wapiennych stężenie związków węglanowych jest tak wysokie, że 
wytrącają się one na powierzchni źródła, tworząc narastające z czasem skały wapienne – 

Zarzyczka górska występuje w miejscach obficie zraszanych czystą, na-
tlenioną wodą. Fot. P. Armatys
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trawertyny. Na terenie Gorców stwierdzono tego typu źródliska jedynie na dwóch stanowiskach 
w Ochotnicy Górnej. Oba są położone na stoku w odległości ok. 50 m od siebie i zajmują 
niewielkie powierzchnie ok. 10–20 m2. Ich obecność związana jest najprawdopodobniej z wy-
stępowaniem ławic skał wapiennnych oraz margli pośród fliszu. W obydwu źródłach stwier-
dzono obecność trawertynów o miąższości kilku do kilkunastu centymetrów grubości, osadza-
jących się na mchach, szczątkach roślin i macierzystej skale piaskowcowej.  

Młaki

Najbardziej istotnym elementem decydującym o powstaniu młaki jest utrudniony odpływ 
wód z rejonu źródliskowego. Ma to miejsce wówczas, gdy teren jest płaski lub nieznacznie 
pochylony. Wypływ wód podziemnych przybiera wówczas formę powierzchniową, a wody 
nasączają warstwę zewnętrzną gruntu powodując jej zabagnienie lub zatorfienie. Początkowo, 

woda z młaki odpływa w postaci cieku, 
jednak z czasem, narastająca warstwa 
szczątków roślinnych tworzy coraz grub-
szą powłokę i gromadzi coraz większe 
ilości wody. Młaka rozrasta się i przy 
słabym zasilaniu a dużym wyparowaniu, 
odpływ wody ustaje zupełnie.

Roślinność młak stanowią typowe ga-
tunki higrofilne, czyli takie, które są przy-
stosowane do życia w wilgotnym środo-
wisku. Ich system korzeniowy oraz tkanki 
przewodzące wodę są słabo rozwinięte. 
Aparaty szparkowe, odprowadzające 
wodę z liści, są liczniejsze niż u innych 
roślin, a niekiedy występują po obydwu 
stronach blaszki liściowej. W ubogich 
mszarnikach źródliskowych warto zwró-
cić uwagę na owadożerną roślinę – tłu-
stosza pospolitego (Pinguicula vulgaris). 
Choć gatunek ten prowadzi fotosyntezę, 
to uzupełnia niedobór azotu przez odła-
wianie drobnych owadów, wielkości ko-
mara.

Młaki źródliskowe tworzą dwa od-
mienne typy zbiorowisk roślinnych. W ob-
rębie lasów wykształciły się ocienione 
młaki śródleśne z kniecią błotną górską 
(Caltha palustris subsp. laeta) i świerząb-
kiem orzęsionym (Chaerophyllum hirsu-
tum). Na polanach powstają młaki kozł-
kowo-turzycowe.

Higrofilny tłustosz uzupełnia niedobory azotu łowiąc drobne 
owady. Fot. Z. Żurek
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Śródleśna młaka ziołoroślowa
zbiorowisko Caltha laeta – Chaerophyllum hirsutum

Młaki śródleśne, zajmujące z reguły niewielkie powierzchnie, są w Gorcach bardzo roz-
powszechnione. Najczęściej występują w górnej części regla dolnego, układając się poziomo 
– wzdłuż warstwy wodonośnej, albo pionowo – wzdłuż spływającego po stoku strumyka. 
Spotykamy je na glebach próchnicznych, silnie uwilgotnionych i grząskich, powstałych na nie-
przepuszczalnych warstwach o strukturze iłów. Brak darni sprawia, że nie odkłada się tu torf, 
a gleba obfituje w elementy mineralne. Młaki ziołoroślowe tworzą niewielkie powierzchnie, 
porośnięte wysokimi bylinami, dobrze znoszącymi częściowe ocienienie przez otaczający drze-
wostan. W zbiorowisku zdecydowanie dominują: knieć błotna górska i świerząbek orzęsiony. 
Ponad zwartym łanem roślin niekiedy górują wyższe byliny, np. ostrożeń błotny (Cirsium palu-
stre) i mięta długolistna (Mentha longifolia). Lokalnie licznie występują także: skrzyp leśny 
(Equisetum sylvaticum), pępawa błotna (Crepis paludosa) i rzeżucha gorzka Cardamine amara. 
Niezwykle obfita jest warstwa mchów, wśród których panuje krótkosz strumieniowy (Brachythe-
cium rivulare). Generalnie jednak skład gatunkowy młak śródleśnych jest bardzo zróżnicowany 
i niejednorodny. Choć młaki ziołoroślowe mają ściśle określone wymagania siedliskowe i spe-
cyficzną fizjonomię, to jednak zróżnicowanie składu gatunkowego oraz brak gatunków cha-

Młaka śródleśna z kwitnącą kniecią błotną górską. Fot. M. Ruciński
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rakterystycznych zadecydowały, iż nie wyróż-
nia się ich w randze odrębnego zespołu ro-
ślinnego.

Młaki śródleśne są chętnie wykorzysty-
wane przez duże zwierzęta jako kąpieliska 
i babrzyska. W upalne dni jelenie i dziki 
chłodzą się w kąpielach błotnych, jednocze-
śnie eliminując występujące na ich skórze 
pasożyty. Miejsca takie preferuje także bie-
gacz urozmaicony (Carabus variolosus), 
znacznych rozmiarów chrząszcz, związany 
ze środowiskiem wodnym. Najczęściej moż-
na go jednak spotkać nad brzegami potoków 
i na mokrych łąkach. Ten drapieżny owad 
potrafi także znakomicie nurkować podczas 
polowania na  larwy chruścików, chrząszczy 
i muchówek, a także kiełże i ośliczki. Nawet 
mięczaki i małe kijanki płazów padają jego 
łupem. Biegacz urozmaicony pomimo rozle-
głego rozprzestrzenienia na świecie jest 

w Polsce gatunkiem nielicznym, objętym ścisłą ochroną gatunkową. Zalicza się go także do 
gatunków naturowych, chronionych unijną Dyrektywą Siedliskową. Jest on także uznawany 
za gatunek wskaźnikowy czystości wód śródleśnych.

Młaka kozłkowo-turzycowa
Valeriano-Caricetum flavae Pawł. (1949 n.n.) 1960

Siedlisko przyrodnicze ujęte w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej – 7230 Górskie i ni-
zinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk.

O wyglądzie młak kozłkowo-turzycowych zadecydowało użytkowanie rolnicze samych 
młak i terenu wokół nich. Występują one na polanach w miejscach podmokłych, w pobliżu 
źródlisk, gdzie wytwarza się płytka, mułowo-organiczna gleba bagienna.

Młaki kozłkowo-turzycowe mają postać niskich łąk o 2- lub 3-warstwowej budowie. Naj-
wyższą warstwę z reguły tworzą wełnianki (Eriophorum), których nasiona zaopatrzone są 
w długie, białe włoski, zebrane w gęste główki przypominające kłębki bawełny. Latem, gdy 
wełnianki masowo owocują, nadają młace charakterystyczny wygląd białych, falujących kęp 
otoczonych runią łąk. 

Zbiorowisko to odznacza się bogactwem gatunkowym roślin. Na powierzchni 1 ara wy-
stępuje często ponad 40 gatunków. Poza wełniankami, gatunkami charakterystycznymi dla 
zbiorowiska są: turzyca żółta (Carex flava) i kozłek całolistny (Valeriana simplicifolia), tworzą-
ce niższą warstwę roślinną. Gatunkom tym często towarzyszą rzadkie storczyki: kruszczyk 
błotny (Epipactis palustris), ozorka zielona (Coeloglossum viride) i listeria jajowata (Listera 
ovata) oraz liczniejsze, krwistoczerwone kukułki: stoplamek szerokolistny (Dactylorhiza majalis) 
i stoplamek plamisty (Dactylorhiza maculata). Specyficzne warunki siedliskowe, jakie tworzą 

Biegacz urozmaicony polujący pod wodą. Fot. K. Chwistek
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młaki silnie zasadowe, sprzyjają występowaniu innych, rzadkich gatunków roślin, np. kosatki 
kielichowej (Tofieldia calyculata) i niskich turzyc: turzycy Davalla (Carex davalliana) i turzycy 
dwupiennej (C. dioica). Zatorfione młaki porasta półpasożytniczy gnidosz błotny (Pedicularis 
palustris) oraz bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), którego stanowiska zlokalizowane 
pod kopułą Turbacza są najwyżej położonymi w Polsce. W silnie rozbudowanej warstwie 

Kępy wełnianki wyróżniające młakę zasadową pośród wilgotnej łąki. Fot. M. Ruciński
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Rzadkie gatunki storczyków: a) ozorka zielona. Fot. M. Ruciński, b) kruszczyk błotny. Fot. Z. Żurek

Wapieniolubna kosatka kielichowa jest w Gorcach 
niezwykle rzadka. Fot. M. Ruciński

Stanowiska bobrka trójlistkowego w Gorcach należą do 
najwyżej położonych w Polsce. Fot. M. Ruciński

a b
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Młaka na Hali Turbacz, zniszczona wskutek zrywki drewna z lasów prywatnych. Fot. M. Ruciński

mszystej dominuje źródliskowiec zmienny (Palustriella commutata). Młaki, podobnie jak pozo-
stałe siedliska źródliskowe, mają bardzo delikatną strukturę i są szczególnie narażone na de-
gradację. Najbardziej zagrożone są obszary sąsiadujące z lasami prywatnymi, użytkowanymi 
gospodarczo oraz te, położone w sąsiedztwie szlaków turystycznych. Roślinność młak łatwo 
ulega zadeptaniu i rozjeżdżeniu pod kołami pojazdów. W grząskim terenie, przez który po-
prowadzona zostaje droga, tworzą sie z łatwością głębokie bruzdy zmieniające stosunki wod-
ne i szatę roślinną. 

Torfowiska
Specyficzną grupą siedlisk związanych ze stagnacją wód są torfowiska. Zajmują one 

zagłębienia terenu o podłożu trudno przepuszczalnym. Stałe, silne uwilgotnienie sprzyja roz-
wojowi torfowców, od których wywodzi się nazwa siedliska. Poza nimi, na torfowiskach wy-
stępują rośliny bagienne oraz charakterystyczne dla łąk wilgotnych, m.in. trzcina (Phragmites 
australis) i wysokie turzyce.
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Budowa torfowiska sprawia, że zachodzą w nim procesy akumulacji osadów organicznych. 
Z reguły jest to proces powolny i długotrwały. Torfowiska górskie przyrastają około 0,1–1 mm 
w ciągu roku. Aby uzyskać miąższość 1 metra, torfowisko potrzebuje kilku tysięcy lat.

Ze względu na stosunki wodne wyróżniamy trzy rodzaje torfowisk: wysokie (zasilane wo-
dami opadowymi), niskie (zasilane przez wody płynące, gruntowe i powierzchniowe) oraz 
przejściowe (wytwarzające się przy pośrednim sposobie zasilania w wodę).

Torfowiska wysokie
Siedlisko przyrodnicze ujęte w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej – 7110 Torfowiska 

wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe).

Torfowiska tego typu są zasilane przez ubogie w składniki pokarmowe wody opadowe. 
Powstały w bezodpływowych zagłębieniach terenu oraz w miejscach, gdzie odpływ wód jest 
spowolniony przez lokalne wypłycenia lub stoki o niewielkim spadku, a ilość opadów atmos-
ferycznych sprzyja ich stałemu wysokiemu uwilgotnieniu. Całe torfowisko ma postać wyniesio-
nej ponad otaczający teren kopuły, zaś budujące je zbiorowiska roślinne mają budowę kęp-
kowo-dolinkową, co warunkuje stopniowe i naprzemienne narastanie torfowiska.

Torfowiska wysokie są silnie kwaśne, ubogie w substancje odżywcze, a co za tym idzie 
także ubogie florystycznie. Porastają je głównie mchy torfowce (Sphagnum) oraz rośliny przy-
stosowane do skrajnych warunków siedliskowych, np. owadożerna rosiczka okrągłolistna (Dro-
sera rotundifolia). Gatunkiem charakterystycznym dla tych siedlisk jest wełnianka pochwowata 
(Eriophorum vaginatum), której często towarzyszą: żurawina błotna (Oxycoccus palustris), ba-

Torfowisko wysokie w kopule szczytowej Turbacza. Fot. K. Chwistek
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gno zwyczajne (Ledum palustre) i borówka ba-
gienna (Vaccinium uliginosum), zwana pijanicą. 
Niegdyś sądzono, że owoce tej borówki mają 
właściwości odurzające. Objawy podobne do 
upojenia alkoholowego wywołuje jednak pyłek 
rosnącego w poblizu bagna zwyczajnego, osa-
dzający się na jagodach borówki. 

Utrzymanie właściwego stanu siedlisk uwa-
runkowane jest zachowaniem trwałych, stosun-
ków wodnych, czemu sprzyja ścisła ochrona. 
Torfowiska wysokie w obrębie Gorców występu-
ją jedynie na dwóch stanowiskach. Obydwa zlo-
kalizowane są w najwyższych położeniach, 
w otoczeniu górnoreglowego boru świerkowego 
– jedno usytuowane jest po północnej stronie 
kopulastego szczytu Turbacza, zaś drugie nara-
sta na wypłaszczeniu pod szczytem Kiczory. 
Łącznie zajmują niewielką powierzchnię i przyj-
mują strukturę kompleksu kępkowego z domina-
cją torfowców.

Na stan gorczańskich torfowisk wpływ miała 
dotychczasowa gospodarka leśna w ich bezpo-

Borówka bagienna (a) zwana pijanicą, zawdzięcza to miano nalotowi z trującego pyłku bagna zwyczajnego (b). 
Fot. M. Ruciński 

Czerwone i błyszczące liście rosiczki wabią owady 
w śmiertelną pułapkę. Fot. M. Kurzeja

a b
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średnim otoczeniu. Prowadzona ścinka i zrywka drewna niszczyła okresowo ich strukturę i po-
wodowała wzmożony odpływ wód wzdłuż powstałych rynien po zrywanym drewnie. Po wy-
kupieniu powierzchni przez Gorczański Park Narodowy te negatywne działania zostały wyeli-
minowane. Przez torfowisko pod Kiczorą poprowadzono ścieżkę edukacyjną, która wiedzie 
specjalnie wybudowaną kładką.

Występujące w pobliżu schroniska na Turbaczu torfowisko wysokie zostało zdegradowane 
w przeszłości wskutek presji turystycznej. Stanowiło niegdyś dobrze wykształconą kopułę o miąż-
szości torfu około 1m, jednak w latach powojennych zostało znacznie przekształcone. W obrębie 
torfowiska zlokalizowano wysypisko śmieci, które dotąd zalegają pod cienką warstwą gleby.

Najistotniejszym zagrożeniem dla torfowisk wysokich w Gorcach wydają się obecnie zmia-
ny klimatyczne. Z tego powodu wymagają one prowadzenia okresowego monitoringu i ewen-
tualnego korygowania zdarzeń mogących negatywnie na nie oddziaływać.

Torfowiska niskie

Ten typ torfowisk wykształca się w trudno przepuszczalnych zagłębieniach terenu zasila-
nych przez źródła i cieki, z reguły w dolinach rzecznych. Wody płynące niosą ze sobą wy-
mywane z gleby składniki odżywcze, które osadzają się w nieckach torfowisk użyźniając je.

Wełnianka pochwowata jest rośliną charakterystyczną dla torfowisk wysokich. Fot. M. Ruciński
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Ważka płaskobrzucha najchętniej przebywa nad zbiornikami z otwartym lustrem wody. Fot P. Armatys 

Torfowiska niskie porastają szuwary turzycowe, trzcinowiska i rośliny bagienne. Często 
towarzyszą im gatunki łąk wilgotnych: skrzypy, knieć błotna oraz stoplamki. Dopóki torfowisko 
posiada otwarte lustro wody spotkać przy nim możemy szybko latającą ważkę płaskobrzuchą 
(Libellula depressa). Gdy zbiornik zarośnie, ważki przenoszą się w inne miejsce.

W Gorcach torfowiska niskie są rzadkością. Największe i najlepiej wykształcone znajduje 
się w Lubomierzu-Rzekach. Zajmuje niemal 4 ha powierzchni, a miąższość szczątków organicz-
nych dochodzi w nim do 1,8 m. Wiek tego torfowiska datowany jest na kilka tysięcy lat.

Torfowiska przejściowe
Siedlisko przyrodnicze ujęte w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej – 7140 Torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae).

Torfowiska przejściowe umiejscowione są z reguły na lokalnych wypłaszczeniach lub ła-
godnie opadających stokach. Na utrzymanie właściwego stanu siedliska i jego trwałość ma 
wpływ przede wszystkim zasilanie torfowiska w wodę – duża ilość wód opadowych uzupeł-
niona o spływające wody powierzchniowe lub podskórne.

Roślinność torfowisk przejściowych wykazuje cechy pośrednie. Charakteryzuje się wystę-
powaniem gatunków rosnących zarówno na torfowiskach niskich jak i wysokich, przy czym 
znaczny udział we florze stanowią torfowce. Torfowiska przejściowe często okalają ubogie 
w składniki pokarmowe oczka wodne i zagłębienia terenu powodując ich zarastanie. Na po-
wierzchni lustra wody tworzą się wówczas „kożuchy” torfu, tzw. pło.

W Gorcach torfowiska przejściowe zajmują niewielkie powierzchnie w miejscu lokalnych 
wysięków, bądź w pobliżu drobnych cieków. Te zlokalizowane w masywie Turbacza zajmują 
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wypłaszczenia lub kopulaste grzbiety i mają postać zwartych płatów torfowców porośniętych 
luźnym drzewostanem świerkowym.

Zagrożenie dla tych siedlisk może stanowić erozja powodująca zwiększony odpływ wody 
z powierzchni torfowiska a przez to jego osuszanie. Degradacja torfowiska często jest wynikiem 
wleczonej zrywki drewna lub niewłaściwego poprowadzenia szlaków i dróg. Dlatego istotnym 
jest ograniczenie do minimum pozyskania drewna z obszarów torfowisk. Jak pokazuje przykład 
z rejonu Turbacza, po zaniechaniu zrywki, płytkie koleiny dość łatwo się zabliźniają, a torfo-
wisko w tym miejscu szybko się regeneruje.

Mchy torfowce mogą magazynować ogromne ilości wody a) torfowiec magellański. Fot. K. Chwistek, b) torfowiec 
Girgensohna. Fot. M. Kurzeja

a

b
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Źródliska na Hali Długiej otoczone kępami knieci górskiej. Fot. J. Loch

Rozdział 3 
Wody płynące

Życiodajna, błękitna sieć różnej wielkości cieków wodnych przenikająca obszary Gorców, 
podnosi ich różnorodność przyrodniczą i krajobrazową. Wody wypływające z obszaru Gor-
czańskiego Parku Narodowego są wysokiej klasy czystości, dlatego stanowią zasoby wody 
pitnej dla okolicznych miejscowości.

Początkowy odcinek potoków może mieć charakter punktowy – z jednym wyraźnie zaznaczo-
nym źródłem, lub rozproszony – kiedy woda wypływa z ziemi na niewielkim, podmokłym i grząskim 
obszarze zwanym młaką, łącząc się na przestrzeni od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów w jeden 
wspólny ciek. Ten z kolei łączy się z następnym, podobnej wielkości. I tak, potoki połączone 
w granicach jednej doliny tworzą zlewnię. Siedliska źródlane Gorców są bogate w faunę, zwłasz-
cza bezkręgowców. Żyje w nich około 180 gatunków reprezentujących różne grupy systematyczne.



30W źródliskach Kamienicy śnieg zalega do maja.
Fot. M. Ruciński



31W źródliskach Kamienicy śnieg zalega do maja.
Fot. M. Ruciński

Kłody, obalające się do potoku, tworzą naturalne kaskady i „baniory”. Fot. M. Ruciński

Pod koniec zimy wody z topniejącego, zlodowaciałego śniegu łączą się z wodami wy-
pływającymi ze źródeł i płyną pod grubymi nawisami śniegu. W zacienionych miejscach gór-
nej części zlewni Kamienicy, w świerczynie górnoreglowej (Plagiothecio-Piceetum) płaty śniegu 
nierzadko możemy spotkać jeszcze w maju, a nawet na początku czerwca. Z czasem odsła-
niają się fragmenty gleby, na której z pośpiechem zakwitają pierwsze wiosenne kwiaty, jakby 
chciały nadgonić trwającą już w dole od niemal dwóch miesięcy wiosnę. W wilgotnych, cie-
nistych miejscach zakwitają żółtozielone śledziennice okrągłolistne (Chrysosplenium alternifo-
lium), a na kamieńcach rzecznych i w ich najbliższym otoczeniu główkowate, kremowobiałe 
kwiaty lepiężników: białego (Petasites albus) i wyłysiałego (Petasites kablikianus), żółte kwiaty 
pierwiosnków wyniosłych (Primula elatior) i białe zawilce (Anemone nemorosa).

Strumyki wypływające ze źródlisk, łączące się w potoki, wywierają duży wpływ na otocz-
nie. Żłobią coraz głębsze koryto, nadając dolinie kształt litery „V”. Na dnie dolin potoków, 
płynących przez obszary ochrony ścisłej, gdzie obumierające drzewa nie są usuwane, tworzą 
one naturalne zapory dla przemieszczanego rumoszu skalnego i gleby, kształtując dzięki temu 
naturalny system progów i niewielkich zbiorników wodnych zwanych „baniorami”. W ten spo-
sób potok znacznie spowalnia swój bieg i ogranicza działanie erozyjne.

W „baniorach”, nawet tych, położonych bardzo wysoko pod Turbaczem (ok. 1200 m 
n.p.m.), spotyka się spore okazy pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario). W górnych 
odcinkach potoków żyje co najmniej 165 gatunków bezkręgowców. Wiele z nich wykształciło 
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bardzo ciekawe przystosowania, pozwalające na przeżycie w trudnych warunkach. Z wyso-
kogórskiej fauny chruścików godne uwagi są trzy gatunki, które na terenie Polski występują 
jeszcze tylko w Tatrach i na Babiej Górze: drapieżny Rhyacophila glareosa, glonożerny Acro-
phylax vernalis i detrytusożerny Halesos rubicollis.

W źródliskowych partiach kilku potoków występuje bardzo rzadka w Polsce roślina – zarzyczka 
górska, z rodziny pierwiosnkowatych (Primulaceae). Jej kwiaty odbiegające barwą od naszych po-
spolitych, dziko rosnących, żółto kwitnących pierwiosnków są koloru fioletowopurpurowego.

W wilgotnych i chłodnych miejscach wzdłuż cieków rosną rzadkie i chronione gatunki 
roślin jak: urdzik karpacki (Soldanella carparica), fiołek dwukwiatowy (Viola biflora), podrzeń 
żebrowiec (Blechnum spicant) i liczydło górskie (Streptopus amplexifolius). Z widłaków spotyka 
się wrońca widlastego (Hupercia selago) i widłaka jałowcowatego (Lycopodium annotinum). 
Zacienione zbocza nad potokami porastają często płaty ziołorośli górskich z omiegiem górskim 
(Doronicum austriacum), parzydłem leśnym (Aruncus sylvestris), miłosną górską (Adenostyles 
alliariae), modrzykiem górskim (Mulgedium alpinum) i rutewką orlikolistną (Thalictrum aquilegi-
folium). Ziołorośla te towarzyszą potokom również w reglu dolnym.

Świerczyny górnoreglowe przechodzą w ostatnich dziesięcioleciach serię dynamicznych zmian 
powodowanych przez różne czynniki biotyczne i abiotyczne. Rozpoczęła je gradacja zasnui wyso-
kogórskiej (Cephalcia alpina) na początku lat 80. ubiegłego wieku. W następnych latach dały o so-
bie znać huraganowe wiatry oraz owady kambiofagiczne z kornikiem drukarzem (Ips typographus) 

Gatunki roślin związane z górskimi źródliskami i ziołoroślami: a) urdzik karpacki, b) fiołek dwukwiatowy, c) liczydło 
górskie, d) modrzyk górski. Fot. J. Loch

a

c

b

d
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na czele. Drzewostany świerkowe starszych klas wieku zaczęły zamierać wielkopowierzchniowo. Na 
odsłoniętych terenach, w spontaniczny sposób następuje obsiewanie się młodego pokolenia drzew. 
Znaczący udział w początkowej fazie odnawiania się lasu ma pionierska jarzębina rozsiewana przez 
ptaki. Oprócz świerka, który dominuje w nowej generacji drzew, odnawiają się również gatunki 
regla dolnego – jodła i buk, podnosząc swój dotychczasowy zasięg pionowy. Chłodne i cieniste 
doliny potoków, gdzie zamieranie drzewostanów przebiega znacznie wolniej, stają się często enkla-
wami drzew-nasienników rozsyłających nasiona na otaczające je odkryte zbocza.

Potoki opuszczają górnoreglową krainę świerka na wysokości około 1000–1200 m n.p.m. 
Na południowych, cieplejszych stokach Gorców, granica górnego regla przebiega wyżej, 
a w chłodniejszych dolinach potoków, prowadzących wody na północ i wschód, świerczyna 
górnoreglowa schodzi nawet poniżej 1000 m n.p.m.

W strefie przejściowej pomiędzy reglem dolnym a reglem górnym, w miejscach wilgotnych, 
w źródliskach oraz wzdłuż cieków wodnych występuje czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum). 
Polska nazwa rośliny pochodzi prawdopodobnie od wiosennych zachowań niedźwiedzia bru-
natnego (Ursus arctos), który po przebudzeniu się ze snu zimowego chętnie korzysta z pojawia-
jących się wówczas liści i kłączy tej byliny. Łany zielonych liści czosnku pokazują się już w kwiet-
niu, po stopnieniu śniegu, wypełniając las specyficznym zapachem. W drugiej połowie maja 
pośród liści wyrastają na długich łodyżkach białe, baldaszkowate kwiatostany.

W typowym układzie pięter roślinnych świerczyny regla górnego przechodzą w buczynę 
karpacką, będącą dominującym zbiorowiskiem leśnym w reglu dolnym. Jednak w wyjątkowo 
chłodnych dolinach przenikanie zbiorowisk przybiera odmienny charakter – bór górnoreglowy 
przechodzi w bór jodłowo-świerkowy regla dolnego (Abieti-Piceetum). Takie zjawisko można 
zaobserwować w dolinie Kamienicy w rejonie przełęczy Borek, wzdłuż niebieskiego szlaku 
prowadzącego nad potokiem Kamienica. 

Dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy w otoczeniu Wspólnej Młaki na zboczach Kudłonia. Fot. J. Loch



34Potok Roztoka płynący przez buczynę karpacką.
Fot. J. Loch
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W runie dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego dominują gatunki mające upodobanie do 
gleb kwaśnych, takie jak: borówka czarna (Vaccinium myrtillus), nerecznica szerokolistna (Dryopteris 
dilatata), podbiałek alpejski (Homogyne alpina) i podrzeń żebrowiec. W dobrze rozwiniętej war-
stwie mszaków występują: złotowłos (płonnik) strojny (Polytrichum formosum), widłoząb miotłowy 
(Dicranum scoparium), dwustronek zgiętolistny (Plagiothecium curvifolium) i dwustronek marszczony 
(Plagiothecium undulatum). W warstwie krzewów występuje bez koralowy (Sambucus racemosa).

W ostatnich dziesięcioleciach w borach jodłowo-świerkowych, podobnie jak w świerczy-
nach górnoreglowych, obserwuje się dynamiczne zmiany. Wraz z zamieraniem świerka nastę-
puje silny wzrost udziału jodły. Oprócz bezpośrednich przyczyn zamierania świerka, tj. dzia-
łalności owadów i huraganowych wiatrów, zjawisko to związane jest prawdopodobnie z glo-
balnymi zmianami klimatu. Dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe najczęściej występują w naj-
niżej położonych obszarach Parku, w przedziale wysokości 700–900 m n.p.m. na glebach 
brunatnych kwaśnych i brunatnych bielicowanych.

Od wysokości średnio około 1150 m n.p.m. potoki płyną przez zbiorowisko buczyny 
karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum). W Gorcach jest to panujące zbiorowisko w reglu 
dolnym. W drzewostanie dominuje najczęściej buk (Fagus sylvatica) przystrajający jesienią 
gorczańskie potoki kobiercem różnobarwnych liści. W znaczącej ilości w drzewostanie występu-
je również jodła i świerk a domieszkowo jawor (Acer pseudoplatanus) i wiąz górski (Ulmus glabra). 
Wilgotne, żyzne miejsca nad potokami w buczynach wybiera paprotnik kolczysty (Polystichum 
aculeatum) – jeden z chronionych gatunków paproci. W buczynach zachodniej części Gorców 
(doliny potoków Olszowy i Turbacz) rośnie rzeżucha trójlistkowa (Cardamine trifolia), niewielka 
roślina o białych kwiatach i 3-dzielnych liściach przypominających liście koniczyny.

Potok Spod Figurek z licznymi kaskadami. Fot. J. Loch
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Bieg potoku urozmaicają zapory kształtowane przez obalające się pnie drzew oraz na-
turalne kaskady, progi skalne i wodospady pokaźnych rozmiarów. Jednym z takich obiektów 
jest „Koński banior” w potoku Konina na północnych zboczach Gorców. Jego nazwa wiąże 
się prawdopodobnie z wykorzystywaniem tego naturalnego zbiornika do mycia koni przez 
miejscowych gazdów. Jeden z większych wodospadów gorczańskich noszący nazwę „Spad” 
położony jest w Szczawie-Bukówce na Kamienicy.

Tam, gdzie potoki przepływają szerszymi dolinami, wzdłuż koryta tworzą się terasy zale-
wowe. Wskutek okresowych powodzi są one nawadniane, użyźniane i przekształcane. Nurt 
potoku często zmienia swoje położenie, tworząc w sprzyjających okolicznościach warkoczowy 
układ koryta. Umiejscowione na terasach zalewowych siedliska łęgowe należą do najbogat-
szych przyrodniczo i przez to najcenniejszych. W Dyrektywie Siedliskowej UE zostały włączo-
ne do grupy siedlisk o znaczeniu priorytetowym. W Gorcach występują w postaci olszynki 
karpackiej (Alnetum incane), tj. lasów z dominacją olszy szarej, ciągnących się wąskimi pasa-
mi wzdłuż koryt potoków i rzek. Dobre warunki świetlne, powodowane głównie ażurowością 
koron drzewostanu oraz warunki troficzne i wilgotnościowe związane z położeniem w dnie 
doliny i okresowymi wylewami, wpływają na wykształcanie się bujnej warstwy krzewów oraz 
bogatej w gatunki warstwy runa i mszaków.

Gwałtowne wezbrania górskich potoków nie pozostają bez wpływu na dynamikę siedlisk. 
Zdarza się, że żywioł wodny w ciągu jednego dnia jest w stanie zniszczyć płat łęgu, który 
kształtowany przez kilkadziesiąt lat. Na odkryte kamieńce szybko wkracza roślinność. Najpierw 
w postaci pionierskich gatunków osiedlających się w żwirze pomiędzy otoczakami, potem jako 

Nadrzeczna olszyna górska należy do siedlisk priorytetowych Natura 2000. Pas olszyny nad potokiem Konina. 
Fot. J. Loch
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Podczas intensywnych opadów deszczu potoki górskie gwałtownie wzbierają. a) Fot. Z. Żurek; b). Fot. M. Ruciński

a

b
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zwarty pas ziołorośli nadrzecznych z panującymi, parasolowatymi lepiężnikami. W ostatniej 
kolejności młode olsze tworzą niskopienny pas drzewostanu wzdłuż cieku. Jeżeli koryto potoku 
odsunie się od płatu olszynki, to w przeciągu kilkudziesięciu lat pod jej okap stopniowo wkro-
czą gatunki z otaczającego drzewostanu – jodła i świerk, przekształcając las łęgowy w do-
loreglowy bór jodłowo-świerkowy.

W niektórych podmokłych częściach dolin, często zagłębionych lub leżących w strefie 
źródlisk u podnóża zboczy, na glebach mułowo-glejowych wytwarzają się płaty olszyny ba-
giennej (Caltho-Alnetum). W jej runie dominują gatunki wilgociolubne. Dobrze rozwija się war-
stwa mszaków. Szczególnego kolorytu nabierają olszyny wczesną wiosną, kiedy zakwita knieć 
błotna. Drzewostan, oprócz olszy szarej, współtworzy również olsza czarna. W zabagnionej 

glebie często urządzają swoje kąpieliska dziki 
i jelenie, a wilgotną warstwę runa i mszaków 
zasiedla m.in. biegacz urozmaicony.

Środkowy bieg potoków jest uboższy w fau-
nę bezkręgowców w porównaniu z częścią źró-
dliskową i reglem górnym. Stwierdzono tu ponad 
80 gatunków. Wśród nich dominują gatunki jętek, 
widelnic i chruścików zaliczane do wyspecjalizo-
wanych grup: glonożerców, filtratorów i drapież-
ców. Najwięcej gatunków bezkręgowców – po-
nad 200 – stwierdzono w dolnym biegu poto-
ków; wśród nich są liczne skąposzczety. W gru-
pie jętek godne uwagi są dwa endemity Baetis 
beskidensis i Ecdyonurus carpathicus.

Ziołorośla nadpotokowe z lepiężnikiem wyłysiałym należą do siedlisk priorytetowych Natura 2000. Fot. J. Loch

Widelnice licznie występują nad potokami. Ich larwy 
żyją w wodzie. Fot. P. Armatys
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Siedlisko dolnego biegu potoków występuje tylko w niewielkim fragmencie na terenie GPN. 
W wodach płynących Gorców spotyka się zasadniczo 4 gatunki ryb. W dobrze natlenionych 
wodach górnych odcinków rzek i potoków występują pstrąg potokowy i głowacz pręgopłetwy 
(Cottus poecilottus). Łatwiej możemy zaobserwować pstrąga. Idąc szlakiem prowadzącym 
wzdłuż większego potoku lub zatrzymując się na parę minut na mostku przecinającym ciek, 
możemy wypatrzyć ich smukłe, brązowawe sylwetki z czerwonymi i czarnymi, jasno obwie-
dzionymi plamkami. Na widok człowieka szybko kryją się pod najbliższy kamień, nawis brze-
gu lub leżącą kłodę. Częściej możemy je spotkać jesienią, kiedy w dobrze natlenionych, gór-
nych odcinkach potoków odbywają tarło.

Rzadko udaje się zauważyć głowacza pręgopłetwego. Jak sama nazwa sugeruje, wyróż-
nia go duża głowa i dość pokaźne płetwy pokryte poprzecznymi pręgami. Kto próbował 
złapać do ręki głowacza z pewnością doświadczył niezbyt przyjemnego ukłucia przez kolec 
znajdujący się na pokrywie skrzelowej. Jest rybą przydenną (bentoniczną) najczęściej przeby-
wa wśród otoczaków na dnie potoku. W wodach wolniej płynących, w dolnych odcinkach 
rzek i potoków możemy spotkać strzeblę potokową (Phoxinus phoxinus) i śliza (Barbatula 
barbatula). Strzebla to małych rozmiarów, żwawa, żyjąca w niewielkich stadach ryba. Wyróż-
niają ją ciemne, poprzeczne prążki i złotawa smuga wzdłuż ciała. Śliz, nieco większy od 

Ryby gorczańskich potoków. a) Śliz, objęty ochroną gatunkową, występuje w dolnych odcinkach rzek. Fot. J. Loch; 
b) Strzebla potokowa tworzy niewielkie ławice. Fot. J. Loch; c) Głowacz pręgopłetwy ukrywa się wśród otoczaków. 
Fot. T. Dziki; d) Pstrąg potokowy uważnie obserwuje, co dzieje się nad wodą. Fot. P. Armatys.

a b

c d
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strzebli, występuje pojedynczo, prowadząc przydenny tryb życia podobnie jak głowacz. Po-
siada maskujące, brązowawe, marmurkowe ubarwienie.

O składzie gatunkowym ryb oraz stanie ich populacji w potokach decyduje wiele czynni-
ków. Do ważniejszych, o charakterze naturalnym, należy zaliczyć wielkie wezbrania wód oraz 
wpływ drapieżników (przede wszystkim wydry). Z czynników antropogenicznych istotna jest 
dewastacja, regulacja i zabudowa koryt oraz kłusownictwo.

Płazem najsilniej związanym z płynącymi wodami potoków jest salamandra plamista (Sa-
lamandra salamandra) – symbol Gorczańskiego Parku Narodowego. Samica tego płaza ogo-
niastego rodzi larwy w wodzie potoku. Tam, w niewielkich zagłębieniach, przez kilka miesięcy 
prowadzą one wodny tryb życia, po czym przeobrażają się i wychodzą na ląd.

Nad potokami i zbiornikami wód stojących występuje zaskroniec (Natrix natrix). Jest jednym 
z trzech gatunków węży występujących na terenie Gorców. Można go spotkać nie tylko wy-
grzewającego się na brzegu wśród kamieni, ale również dobrze pływającego po wodzie. 
Poluje zazwyczaj na bezogonowe płazy – żaby, ropuchy i kumaki. Nie gardzi też kijankami 
i małymi rybami, a na lądzie jaszczurkami i gryzoniami. Od dwóch pozostałych gatunków 
węży spotykanych na terenie Gorców – gniewosza plamistego (Coronella austriaca) i żmiji 
zygzakowatej (Vipera berus) można go łatwo odróżnić po żółtych, półksiężycowych plamach 
umiejscowionych z tyłu głowy.

Salamandra plamista rodzi larwy do niewielkich strumieni i potoków. Fot. J. Loch
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Ssakiem doskonale dostosowanym do życia w środowisku wodnym jest wydra (Lutra lutra). 
Jej smukła sylwetka, dobrze umięśnione ciało i kończyny zaopatrzone w błony pławne po-
zwalają na penetrację górskich potoków i skuteczne polowanie na ryby, płazy i inne drobne 
zwierzęta zasiedlające górskie wody. Na wiosnę chętnie odwiedza miejsca lęgowe płazów, 
zwłaszcza żaby trawnej, ucztując na osobnikach odbywających gody. Penetruje wody rzek 
i potoków aż do samych źródeł, osiągając najwyższe grzbiety i przełęcze, przemieszczając 
się pomiędzy zlewniami na znacznym obszarze Gorców. Jest aktywna zarówno latem jak 
i w okresie zimowym. Jej odciśnięte na śniegu tropy można rozpoznać po błonie pławnej 
rozpiętej między palcami. Tropiąc wydrę na zboczach o dużym nachyleniu możemy natknąć 
się na zupełnie zaskakujący ślad w postaci „rynny”. Zostawia go wydra, która zamiast scho-
dzić w dół, wykorzystuje swoje gładkie futro i zjeżdża na brzuchu ślizgając się po śniegu. 
Wydra w naturalnym środowisku czuje się bezpieczna. Uważa się, że nie ma wrogów natu-
ralnych, choć zdarzają się nieliczne przypadki konfrontacji z większymi drapieżnikami. Dużym 
zagrożeniem dla wydr są szlaki komunikacyjne. Po kilka osobników rocznie ginie w rejonie 
Gorców pod kołami samochodów.

W ostatnim dziesięcioleciu w gorczańskich rzekach pojawiły się bobry (Castor fiber). Moż-
na powiedzieć, że nawet najstarsi górale ich nie pamiętają, bo w opracowaniach naukowych, 
kronikach i zapiskach przyrodników, czy w podaniach miejscowej ludności próżno ich szukać. 
Pojedyncze osobniki stwierdzono na Porębiance w Niedźwiedziu, na stawach dworskich w Par-
ku Wodzickich w Porębie Wielkiej, dolinie potoku Łopuszna oraz w dolinie Ochotnicy. Regu-
larnie są obserwowane na Dunajcu, przy południowej granicy Gorców.

Wydra jest stałym mieszkańcem gorczańskich rzek. Fot. J. Loch
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Ptakiem, który dobrze przystosował się do życia w warunkach górskiego potoku jest 
pluszcz (Cinclus cinclus). Jest on pod tym względem wyjątkiem wśród ptaków śpiewających. 
Polowanie na bezkręgowce wodne umożliwia mu cały szereg przystosowań, takich jak: 
gęste upierzenie, duży gruczoł kuprowy do natłuszczania piór, zamykające się otwory uszne 
i nosowe oraz płaskie osadzenie oczu. Potrafi chodzić pod wodą czepiając się kamieni 

i pływać wiosłując skrzydłami. Ożywia górski 
krajobraz nawet zimą, śpiewając przy przerę-
blach w czasie siarczystych mrozów. Możliwo-
ści gnieżdżenia ogranicza mu regulacja gór-
skich potoków i usuwanie ciągnących się 
wzdłuż nich zadrzewień.

W niższych odcinkach rzek i potoków oraz 
nad zbiornikami wód stojących spotyka się zimo-
rodka (Alcedo atthis), jednego z najpiękniej upie-
rzonych ptaków. Rozpoznać go można dość ła-
two po głosie – przeciągłym pisku wydawanym 
w czasie szybkiego przelotu nad wodą. Warto 
poświęcić parę chwil na obserwację polowania 
zimorodka. Czatuje na zdobycz zazwyczaj na 
gałęzi usytuowanej kilka metrów nad ziemią. Po 
wypatrzeniu ryby pikuje do wody głową w dół. 
Gniazda zakłada w stromych brzegach, wykopu-
jąc norkę o długości około metra, zakończoną 
komorą lęgową.

Pluszcz jest doskonale przystosowany do zdobywania pożywienia w górskich ciekach wodnych, zarówno latem jak 
i zimą. Fot. J. Loch

Zimorodek często poluje na strzeble potokowe. Fot. 
P. Armatys
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Nad górskim potokiem możemy spotkać pliszkę górską (Motacilla cinerea) polującą na 
owady pływające po powierzchni lub płytko nurkujące. Łatwo ją rozpoznać po żółtym upie-
rzeniu i długim, ruchliwym ogonie. W porównaniu z dwoma innymi, występującymi w naszym 

kraju gatunkami pliszek – siwą (Motacilla alba) 
i żółtą (M. flava), pliszka górska jest najbardziej 
związana ze środowiskiem wód płynących, 
zwłaszcza górskich rzek i potoków. Gniazdo bu-
duje blisko wody na półkach skalnych, pod mo-
stami, między zwisającymi korzeniami drzew 
podmytych przez wodę.

Jednym z rzadszych ptaków gnieżdżącym 
się w ostępach leśnych i korzystającym z gór-
skich rzek oraz zbiorników wody stojącej, jako 
miejsc żerowania, jest bocian czarny (Ciconia 
nigra). Podczas wędrówek możemy go spotkać 
brodzącego w nurcie Kamienicy czy innych więk-
szych potoków i polującego z powodzeniem na 
pstrągi. Za pomocą długiego dzioba potrafi wy-
ciągnąć pokaźną rybę spod kamienia. Wiosną 
odwiedza chętnie miejsca lęgowe płazów, zwa-
ne przez miejscową ludność „żabieńcami”.

Również mniejsze i większe ssaki, zarówno 
roślinożerne, jak i drapieżne, chętnie odwiedzają 

Bocian czarny łowi ryby w górskich rzekachi i poto-
kach. Fot. P. Armatys

Gniazdo pliszki górskiej na potoku Konina. Fot. J. LochTokujący samiec pliszki górskiej. Fot. P. Armatys
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Kamienica w środkowym biegu. Na pierwszym planie kwitnący chaber miękkowłosy. 
Fot. M. Ruciński
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cieki wodne. Zwierzęta te mają swoje ulubione miejsca, gdzie piją wodę (wodopoje) czy też 
zażywają kąpieli. Prowadzą do nich wydeptane ścieżki. Na kąpieliska wykorzystują zazwyczaj 
młaki. W ich sąsiedztwie możemy zauważyć pomazane drzewa, o które zwierzęta wycierają 
się po wyjściu z błotnej kąpieli.

Nawet duże ptaki drapieżne, takie jak orzeł przedni, orlik, trzmielojad czy pospolity my-
szołów, w upalne dni zażywają kąpieli w potoku. Głuszec w poszukiwaniu gastrolitów wybie-
ra z potoku żwir odkładający się przy brzegu. Kamyki te służą ptakom do rozcierania w żo-
łądku twardych części roślinnych.

Doliny potoków to ulubione miejsca polowań wilków. Często drapieżniki tak organizują 
polowanie, że kończy się ono w dnie potoku, gdzie osaczają ofiarę.

Kamienica jest najdłuższym gorczańskim ciekiem wodnym, w górnym odcinku nazywanym 
Kamienickim Potokiem a w dolnym – Kamienicą Gorczańską albo Kamienicą Łącką. Nazwa 
rzeki wywodzi się od rozległych kamieńców, tak charakterystycznych zwłaszcza w jej środko-
wym i dolnym biegu. Powstają one z nanoszonych przez wody powodziowe otoczaków pia-
skowców i zlepieńców, głównych skał budujących Gorce. Od nazwy rzeki pochodzi również 
nazwa miejscowości leżącej w jej dolnym biegu.

Kamienica to unikatowa w skali Beskidów rzeka, ciągnąca się na długości ok. 33 km, 
która zachowała niemal całkowicie zalesioną zlewnię w górnym i środkowym biegu. Z tego 
względu jest chroniona niemal na całej długości. Jej górny odcinek o długości 10,5 km i po-
wierzchni zlewni 23,56 km2 chroniony jest w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego. 

Kamienicki Potok w górnym biegu, w obszarze ochrony ścisłej GPN. Fot. J. Loch
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Obszar źródliskowy oraz bieg środkowy do Szczawy-Bukówki jest chroniony w ramach Ob-
szaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska”. Dolna część, od Szczawy do ujścia w Zabrzeży, 
należy do Obszaru Natura 2000 „Środkowy Dunajec z dopływami”.

Człowiek od stuleci wiązał swoje życie z wodą. Zakładał osady tam, gdzie był możliwy dostęp 
do wody pitnej. W potokach i rzekach poił bydło, organizował pranie odzieży. Wykorzystywał 
rzekę do napędzania maszyn i urządzeń. Początkowo dopasowywał się do jej przebiegu, czując 
respekt wobec zjawisk, które towarzyszyły temu żywiołowi. Jeżeli przyjrzymy się starym mapom, 
możemy na większych ciekach, w ich dolnych odcinkach, odnaleźć naturalny bieg koryt, z układem 
warkoczowym rzeki. Z czasem jednak, człowiek żądny jak największych obszarów pod uprawy 
i pastwiska, organizujący szlaki komunikacyjne według swoich zasad, czy nawet w celu ochrony 
swoich siedzib przed powodzią, regulował potoki i rzeki, prostując ich przebieg i obudowując 
koryta. Mimo ostrzeżeń, człowiek do tej pory nieodpowiedzialnie buduje swoje domy na terasach 
zalewowych rzek, w miejscu wyciętych lasów łęgowych. Arogancja ludzka często posuwa się o wie-
le dalej. Życie biologiczne w wodach strumieni i rzek jest niszczone przez odprowadzenie ścieków, 
a nadrzeczne lasy, zarośla, ziołorośla i kamieńce stają się wysypiskami śmieci.

Ignorancja praw natury nie wyszła jednak człowiekowi na dobre. Pozrywane mosty, podmyte, 
czy wręcz zabrane odcinki dróg, pól uprawnych i łąk, zalane domy świadczą o tym, że natura upo-
mniała się o swoje prawa. Czy człowiek wreszcie zrozumie, że powinien żyć w zgodzie z przyrodą?

Uregulowany dolny odcinek Kamienicy. Fot. J. Loch
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Rozdział 4

Wody Stojące

Zbiorniki pochodzenia naturalnego

Jeziorka osuwiskowe, zwane również stawkami, należą do najbardziej malowniczych ele-
mentów krajobrazu Gorców. Reprezentują unikalną grupę form osuwiskowych, kształtujących 
rzeźbę tego masywu. Mają postać niewielkich, naturalnie uszczelnionych zagłębień, które dzię-
ki temu stają się lokalnym rezerwuarem wody opadowej lub gruntowej, pochodzącej z wypły-
wów powierzchniowych. Po pewnym czasie jednak zanikają, zarastają i wypełniają się osa-
dami organicznymi – przechodząc w torfowiska. Niekiedy w wyniku drenażu (odpływu) po-
wierzchniowego i podziemnego tworzą zagłębienia o płaskim dnie wypełnione osadami po-
chodzącymi z namułów, często porośnięte przez roślinność wilgociolubną. Stawki osuwiskowe 
powstają zwykle w zagłębieniach występujących w strefie podniszowej osuwisk (strefa pomię-
dzy miejscem oderwania materiału, a zwałem stanowiącym miejsce jego depozycji) lub w ob-
rębie powstałego tam koluwium (przemieszczonej masy materiału). Niekiedy jeziorka mogą 
powstać także wskutek zatamowania potoku przez osuwisko. Zaliczamy je wówczas do grupy 
zbiorników zaporowych. Tak powstała Wspólna Młaka w paśmie Kudłonia.

Stawki o charakterze sezonowym, najbardziej krótkotrwałe, są związane z zagłębieniami 
powstałymi w obrębie grzbietowych rowów rozpadlinowych. Położenie w partiach szczytowych 
powoduje, że są zasilane głównie wodami opadowymi. Ślady tego typu niewielkich stawków 
występują, m.in. przy zielonym szlaku turystycznym w rejonie polany Średniak (pasmo Jawo-
rzyny Kamienickiej i Gorca). Jeden z nich znany jest powszechnie jako Zbójecki Plac. Jak 
głosi miejscowy przekaz, zagłębienie to mieli wytańczyć gorczańscy zbójnicy. Wskutek ruchów 
masowych (przemieszczanie pod wpływem sił ciężkości), nastąpiło rozsunięcie się części grzbie-
towej nad wschodnim skłonem Średniaka, tworząc wydłużony na ok. 50 m płytki rów rozpa-
dlinowy. Jego głębokość wynosi obecnie ok. 1,5 m, szerokość 10 m, zaś od północnej i po-
łudniowej strony obramowany jest wypłaszczeniem szczytowym. W obrębie jego dna wystę-
puje owalne zagłębienie o średnicy około 7 m, wypełnione współcześnie osadami mineralnymi. 
Powierzchnia zagłębienia jest porośnięta roślinnością wilgociolubną, m.in. sitem rozpierzchłym 
(Juncus effusus). Niegdyś czynny, sezonowy staw obecnie jest już całkowicie zdrenowany.

Najbardziej spopularyzowanym stawkiem osuwiskowym w Gorcach jest Pucołowski Staw, 
położony przy czarnym szlaku turystycznym w grzbiecie Wyszniej nad Łopuszną, na polanie 
Srokówki. Pierwsza informacja o nim znalazła się we fragmencie poematu „Kościeliska” zaty-
tułowanym „Sobótka”, pióra Seweryna Goszczyńskiego, opublikowanym w lwowskiej „Ziewo-
nii” w 1834 r. (t.1). Autor wspomina o nim słowami: (…) On staw był kiejsi czysty jak krynica, 
Jedyna kąpiel i ryby bez miary. W „Dzienniku podróży do Tatrów”, Goszczyński nazywa go 
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Pucołowski Staw: a) stan z roku 2002 (z kwitnącą wełnianką wąskolistną); b) stan z roku 2012, po wykonanym 
przez właściciela zabiegu czyszczenia z osadów i roślinności. Fot. M. Kurzeja

a

b
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jeziorkiem „ożywiającym” szczyt Wyżniej (=Wysznia). Staw ten wypełnia zagłębienie o cha-
rakterze wannowym, średnicy ok. 40 m, utworzone w obrębie obszaru podniszowego osuwiska, 
kształtującego zachodni skłon wierzchowiny grzbietowej. Osuwisko to powstało w efekcie dzia-
łalności erozyjnej potoku Łopuszna. Wykształciło rozległą, wydłużoną niszę długości ok. 100 
m, wysokości ok. 10 m, zamkniętą amfiteatralnie od północy i południa. U podstawy południo-
wego zamknięcia (zaryglowanego nabrzmieniem koluwialnym) powstało zagłębienie, wypeł-
nione w centralnej części przez wodę. Obiekt posiada unikalne walory krajobrazowe. Z nad 
stawu można oglądać panoramę Tatr i Podhala. Do niedawna zbiornik stanowił miejsce wystę-
powania wielu ciekawych zespołów roślinnych, typowych dla wypłycających się jezior eutroficz-
nych z płatami torfowiska niskiego. Biorąc pod uwagę przynależność do różnych grup ekolo-
gicznych, wyróżniono tu gatunki szuwarowe, takie jak: pałka szerokolistna (Typha latifolia), 
manna mielec (Glyceria maxima), ponikło błotne (Eleocharis palustris) i skrzyp bagienny 
(Equisetum fluviatile). Grupę roślin zanurzonych i zakotwiczonych w podłożu, reprezentuje m.in. 
zdrojek pospolity (Fontinalis antipyretica), a rośliny torfowisk niskich i przejściowych m.in. torfowiec 
nastroszony (Sphagnum squarrosum) i wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium).

W obrębie stawku stwierdzono 9 gatunków ważek, w tym: żagnicę wielką (Aeshana 
grandis) i zalotkę torfowcową (Leucorrhinia dubia) – będącą tyrfobiontem, tzn. związaną 
z kwaśnymi wodami torfowisk. Występują tu również płazy ogoniaste, m.in. traszka karpacka 
(Triturus montandoni) i traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), dla której jest to jedno z dwóch 
stanowisk znanych w Gorcach (gatunki z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000).  

Żagnica wielka – samica składająca jaja na brzegu Pucołowskiego Stawu. Fot. M. Kurzeja
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Na przełomie 2011/2012 r., staw został przez właściciela gruntownie oczyszczony z namułów 
i roślinności, które go całkowicie wypłyciły. Pozostawiony wąski pas szuwaru i torfowiska od 
strony wschodniej, pozwoli zapewne w ciągu najbliższych lat na odtworzenie się cennej bio-
cenozy tego zbiornika.

Do mniej znanych gorczańskich stawków należy Morskie Oko w masywie Kudłonia. Obec-
nie jest on niedostępny dla turystów z racji położenia w obszarze ochrony ścisłej. W efekcie 
powierzchniowych ruchów masowych działających na południowym skłonie pasma, w obrębie 
partii przyszczytowych powstało rozległe wypłaszczenie. Od strony wierzchowiny jest ograni-
czone szeregiem nisz powstałych w różnych fazach jego kształtowania, łączących się w wy-
dłużoną skarpę. U podnóża jednej ze wspomnianych nisz o amfiteatralnym kształcie utworzy-
ło się zagłębienie zaryglowane od czoła nabrzmieniami i wałami koluwiów. Staw, wypełnia-
jący niegdyś powstałą nieckę o średnicy ok. 25 m, jest obecnie w całości wypełniony osada-
mi organicznymi (torfem). W jego obrębie woda występuje jedynie w formie niewielkich kałuż 
oraz wąskiego, kilkunastometrowego zakola od strony niszy. W miejscu tym, dzięki stałemu, 
chociaż niezbyt wysokiemu poziomowi wód gruntowych, rozwinęło się torfowisko przejściowe. 
Ze względu na surowe warunki klimatyczne związane z wyniesieniem ok. 1240 m n.p.m.,  
szata roślinna jest stosunkowo uboga. Reprezentuje ją, m.in.: torfowiec Girgensohna (Sphagnum 
girgensohnii), torfowiec nastroszony (Sphagnum squarrosum), gatunki szuwarowe – manna mie-
lec (Glyceria maxima), turzyca pospolita (Carex nigra), turzyca żółta (Carex flava) oraz rzęśl 

Staw Morskie Oko na południowym stoku Kudłonia. Widoczny niewielki zbiornik ze stałym poziomem wody, wy-
korzystywany również przez jelenie do błotnych kąpieli. Fot. M. Kurzeja
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wiosenna (Callitriche verna) z grupy roślin zanurzonych i zakorzenionych w podłożu, wystę-
pująca tylko w miejscach ze stojącą wodą. Spośród kilku gatunków ważek, związanych z tym 
stawkiem należy wymienić żagnicę siną (Aeshna cyanea), żagnicę torfową (Aeshna juncea) 
oraz pałątkę południową (Lestes barbarus) – znaną w Gorcach tylko z dwóch stanowisk.

W paśmie Lubania znajduje się także kilka stawków osuwiskowych. Dwa z nich, jeziorko 
Iwankowskie i Zawadowskie, można zobaczyć wędrując znakowaną ścieżką spacerową z osie-
dla Iwanki w Ochotnicy Górnej. Oba jeziorka typu wannowego utworzyły się w bezodpływo-
wych zagłębieniach podniszowych rozległego osuwiska, powstałego na wychodniach grubo-
ławicowych piaskowców magurskich. Bezpośrednią przyczyną powstania osuwiska była dzia-
łalność erozyjna potoku Zawadowskiego, który podcinając górskie zbocze naruszył jego 
równowagę. Niewykluczone, że osunięcie mas skalnych, złożonych ze sztywnych piaskowców, 
ułatwiły zalegające pod nimi utwory bardziej plastyczne oraz uskoki, które wpłynęły na kru-
szenie i rozluźnienie skał.

Jeziorko Iwankowskie okresowo wypełnia zagłębienie o wymiarach ok. 50x25 m, które 
od strony północnej zaryglowane jest wałem koluwialnym o wysokości ok. 3 m, rozciągającym 
się na całą szerokość wypłaszczenia. Widać tkwiące w nim pojedyncze bloki piaskowców. 
Także w stromych zboczach niszy osuwiskowej od strony południowej, znajduje się rumosz 
skalny, w tym także większe bloki. Od strony zachodniej do jeziorka schodzi pofalowany stok 

Żagnica sina – samiec patrolujący swoje terytorium nad Morskim Okiem. Fot. M. Kurzeja
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osuwiska. Jest pokryty polami uprawnymi, łąkami i kępami drzew. Woda wypełnia misę jezior-
ną jedynie w czasie wiosennych roztopów lub wzmożonych, wielodniowych opadów. Zatrzy-
muje się w niej na bardzo krótki okres, gdyż jest szybko odprowadzana przez podziemny 
drenaż z rumoszu piaskowcowego, znajdującego się w podłożu. W związku z tym, nie wy-
kształcił się tutaj żaden zespół roślinny związany ze stałą obecnością wody.

Jeziorko Zawadowskie położone jest nieco wyżej, na wschód od Iwankowskiego. Ma wymia-
ry ok. 70x30 m. Zbocze niszy osuwiskowej okalające jeziorko od południa, pokryte jest rumoszem 
skalnym, maskowanym częściowo przez porastający zbocze las. Od północno-zachodniego naroża 
zamyka je wał koluwialny. Podobnie jak Iwankowskie, nie jest zasilane przez cieki powierzchniowe. 
Prawdopodobnie w obu jeziorkach istniały nieprzepuszczalne warstwy pozwalające na zatrzymy-
wanie wody, lecz uaktywnienie ruchów osuwiskowych mogło doprowadzić do ich rozerwania. 
Poniżej obu zbiorników znajdują się wypływy, prawdopodobnie zbierające wody, które do niedaw-
na zasilały te jeziorka, dające początek potokowi Zawadowskiemu.

Według miejscowych podań, geneza jeziorka Zawadowskiego jest nieco inna. W miejscu tym, 
wskutek straszliwego przekleństwa bacy zapadł się niegdyś cały koszar z owcami i juhasami. Od 
tej pory, raz w roku (25 lipca, w dzień św. Jakuba) pasterze ci wychodzą na kilka godzin spod 
ziemi, po czym przy dźwiękach owczych dzwonków z powrotem znikają w bezdennym moczarze.

Jeziorko Zawadowskie jest przykładem tzw. zbiornika astatycznego, charakteryzującego 
się dużymi zmianami poziomu wody. Jego flora, ze względu na specyficzne warunki siedli-

Jeziorko Zawadowskie na stokach Lubania. Na pierwszym planie szuwar ze skrzypem bagiennym. Fot. M. Kurzeja
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skowe, składa się z gatunków tolerujących wahania lustra wody i czasowe wynurzenie. Spo-
śród grupy roślin okresowo zanurzonych, zakorzenionych w podłożu dominuje rzęśl długo-
szyjkowa (Callitriche polymorpha). Zbiornik porastają jednak głównie rośliny szuwarowe, m.in. 
skrzyp bagienny, turzyca dzióbkowata (Carex rostrata) i turzyca pospolita (Carex nigra) oraz 
rośliny torfowiskowe, takie jak: siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre) i rzeżucha gorz-
ka (Cardamine amara). Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku woda w jeziorku utrzymywa-
ła się przez cały rok. Wówczas, wśród roślin zanurzonych dominował włosienicznik (jaskier) 
skąpopręcikowy (Batrachium trichophyllum). Stwierdzono wtedy ok. 15 gatunków ważek. 
Najcenniejszą spośród nich jest zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis), gatunek wpisany 
do Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000, związany z wodą leśnych jeziorek 
i torfowisk. W Gorcach występuje poza głównym zasięgiem. Przy obecnym, niskim poziomie 
wody lub jej zupełnym braku nie obserwuje się już większości stwierdzanych wcześniej ga-
tunków ważek.

Łunica czerwona. Samiec czatujący na zdobycz. Fot. P. Armatys
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Zbiorniki pochodzenia sztucznego

Jednym z głównych celów statutowych, utworzonego w 1981 roku Gorczańskiego Parku 
Narodowego, jest ochrona bioróżnorodności Gorców. Niewielkie, naturalne zbiorniki ze sta-
gnującą wodą stanowią istotną część cennych przyrodniczo ekosystemów wodnych. Mają 
ogromne znaczenie szczególnie w warunkach górskich. Są jednak nieliczne i podobnie jak 
w pozostałej części tego masywu, stopniowo zanikają, głównie w wyniku naturalnych proce-
sów przyrodniczych. Ubytek tych siedlisk, jest powodem ubożenia całego obszaru Gorców 
w specyficzne gatunki z nimi związane. Dotyczy to szczególnie płazów, zagrożonych w ska-
li Europy w związku z antropopresją i postępującymi zmianami środowiska przyrodniczego. 
Gorczański Park Narodowy, dzięki środkom uzyskanym z Fundacji EkoFundusz, rozpoczął 
w 2005 r. realizację kompleksowego programu ochronnego, mającego ograniczyć te nieko-
rzystne zjawiska. Przedsięwzięcie, które kontynuowane jest nadal, dzięki wsparciu Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkom unijnym, ma na celu zna-
czące poprawienie warunków bytowania fauny wodnej, poprzez szereg zabiegów z zakresu 
ich czynnej ochrony. Najważniejszym z nich jest utrzymanie oraz systematyczne zwiększanie 
liczby tworzonych sztucznie zbiorników wodnych, stanowiących środowisko, w którym orga-
nizmy te mogą bytować lub odbywać część swojego cyklu rozwojowego. Zbiorniki te stano-
wią również alternatywę dla likwidowanych na uczęszczanych drogach i szlakach turystycz-
nych, tzw. pułapek ekologicznych. Są to podmokłe miejsca, w których okresowo tworzą się 
kałuże i koleiny wypełnione wodą, zasiedlane przez faunę wodną w okresie rozrodu. Dlate-
go w sąsiedztwie osuszanych i utwardzanych dróg, zmodernizowanych w tym celu na dłu-
gości kilkudziesięciu kilometrów, oraz w innych przydatnych do tego celu miejscach, w ciągu 
ostatnich lat zbudowano blisko 30 tego typu obiektów.

Pierwszym z nich był niewielki, sztuczny zalew, który został utworzony już w 1998 r., 
przez zastawienie rowu odwadniającego przy drodze w dolinie Kamienicy, poniżej tzw. Czar-
nej Młaki. Miejsce to od dawna było wykorzystywane przez płazy w celach rozrodczych, 
jednak dopiero trwałe zabezpieczenie odpowiedniego poziomu wody spowodowało niezbęd-
ną stabilizację warunków siedliskowych i możliwość masowego korzystania przez zwierzęta 
z tego zbiornika. Jest on szczególnie atrakcyjny dla żaby trawnej (Rana temporaria), która 
odbywa tam swoje gody wczesną wiosną, zwykle pomimo zalegającej jeszcze wtedy pokrywy 
śnieżnej (dolina Kamienicy jest jednym z najzimniejszych rejonów w Gorcach). Zbiornik ten za-
siedla również ropucha szara (Bufo bufo), oraz traszki: karpacka i górska (Triturus alpestris), 
a także liczna entomofauna wodna, w tym ok. 10 gatunków ważek. Najpospolitszą z nich jest 
żagnica sina (Aeshana cyanea), której larwy każdego roku na przełomie czerwca i lipca, doko-
nują tu masowego, zsynchronizowanego wyjścia z wody i przeobrażenia do postaci imago. 
Najciekawszą jednak tutejszą ważką jest straszka syberyjska (Sympecma paedisca), gatunek 
chroniony, zimujący u nas w stadium imago (w stanie hibernacji), który podczas dłuższych ocie-
pleń odbywa loty pomimo trwającej jeszcze zimy. Stawek w dolinie Kamienicy łączy cechy 
różnych typów środowisk wodnych i bagiennych. Wśród roślin zanurzonych, zakotwiczonych 
w podłożu występuje tu mech – zdrojek pospolity (Fontinalis antipyretica), a także rzęśl hakowa-
ta (Callitriche hamulata) i rzęśl wiosenna (C. verna). Gatunki szuwarowe reprezentuje m.in.: skrzyp 
błotny (Equisetum palustre), manna mielec (Glyceria maxima), turzyca błotna (Carex acutiformis) 



55Staw w dolinie Kamienicy. Pierwszy sztuczny zbiornik wykonany przez GPN w 1998 r. Miejsce rozrodu licznych 
gatunków płazów i entomofauny wodnej. Fot. M. Kurzeja
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i turzyca odległokłosa (C. remota) oraz ponikło błotne (Eleocharis palustris). Występuje tu również 
grupa roślin zasiedlających powszechnie bagniste brzegi różnych typów zbiorników wodnych, tu 
współtworząca leśny zespół bagiennej olszyny górskiej (Caltho-Alnetum). Są to m.in. knieć błotna 
(Caltha palustris), pępawa błotna (Crepis paludosa), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria) 
i krwawnica pospolita (Lythrum salicaria).

W ramach wspomnianego programu, odtworzono również dwa dawne stawy rybne, 
położone w zabytkowym parku dworskim w Porębie Wielkiej. Zbiorniki te stanowiły część 
gospodarstwa, obejmującego m.in. 9 stawów rybnych i rekreacyjnych, założonych w XVII 
w. Kompleks dworski stanowił w tym okresie siedzibę zarządcy dóbr wielkoporębskich, 
których właścicielami byli Lubomirscy (do 1710 r.). Stawy dworskie odnotowano po raz 
pierwszy w spisie inwentarza z 1677 r. Po roku 1945 pozostawione bez użytkowania 
uległy dewastacji. Dwa z nich odtworzone zostały staraniem GPN w 2006 r. Zbiorniki 
dostosowano do potrzeb czynnej ochrony płazów oraz entomofauny wodnej przez zapew-

Płazy zasiedlające oczka wodne, m.in. staw w dolinie Kamienicy: a) żaba trawna – samiec i samica w uścisku 
godowym tzw. amplexus. Fot. P. Czarnota; b) kumak górski – gatunek chroniony na obszarach Natura 2000. Fot. 
M. Kurzeja; c) traszka karpacka - endemit karpacki. Fot. M. Ruciński; d) traszka górska – samiec w szacie godowej. 
Fot. M. Kurzeja

a

c

b
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nienie stałego poziomu wody (do głębokości 1,2 m) regulowanego systemem zastawek 
oraz wyprofilowanie łagodnej linii brzegowej, łatwej do pokonania dla pierwszej z wymie-
nionych grup zwierząt. Ważną cechą sztucznie tworzonych akwenów jest wykonanie w ich 
dnie dodatkowego, głębszego rowu, który stanowi „ostatnie miejsce przetrwania” w przy-
padku nieoczekiwanego braku wody. Stawy w ciągu kilku lat zostały w sposób naturalny 
zasiedlone przez zespoły roślin charakterystyczne dla jezior eutroficznych – siedlisk zasob-
nych w substancje odżywcze. Są tu przedstawiciele roślin o liściach pływających, zakorze-

nionych w dnie, m.in. rdestnica pływająca (Potamogeton natans), o liściach zanurzonych, 
jak rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus) oraz swobodnie pływające na powierzch-
ni wody, jak rzęsa drobna (Lemna minor). Grupę roślin szuwarowych reprezentują: skrzyp 
bagienny, żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica), jeżogłówka gałęzista (Spar-
ganium erectum), pałka szerolistna i pałka wąskolistna (Typha angustifolia). Wymienione 
grupy gatunków tworzą w strefie przybrzeżnej (litoral) charakterystyczny, pasowy układ 
roślinności.

Stawy są miejscem występowania licznych stawonogów, w tym co najmniej 8 gatunków 
ważek. Wśród nich znajduje się, odnotowany po raz pierwszy w Gorcach, pióronóg zwykły 
(Platycnemis pennipes). Jest to gatunek powszechnie występujący na niżu, a niezwykle rzadki 
w obszarach górskich. Stawy te, zwłaszcza górny, sprawdzają się znakomicie jako miejsce 

Staw górny w parku dworskim w Porębie Wielkiej. Widoczny pomost obserwacyjny na tle szuwaru z pałką wąsko-
listną i jeżogłówką gałęzistą. Fot. M. Kurzeja
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Jeżogłówka gałęzista. Gatunek szuwarowy zbiorników eutroficznych. Fot. M. Kurzeja

Pióronóg zwykły (samiec) – gatunek znany w Gorcach tylko z jednego stanowiska. Staw Dolny w parku dworskim 
w Porębie Wielkiej. Fot. M. Kurzeja
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rozrodu płazów, głównie żaby trawnej. Stwierdzono tu także traszki: zwyczajną (Lissotriton 
vulgaris) oraz grzebieniastą, które w całym paśmie Gorców są niezwykle rzadkie. Pobliskie 
stare wiązy i lipy są od kilku lat miejscem gniazdowania tracza nurogęsi (Mergus merganser), 
bardzo nielicznego w Polsce ptaka lęgowego z rodziny kaczkowatych, zakładającego gniaz-
da w dziuplach drzew.

W uzasadnionych przypadkach działania Gorczańskiego Parku Narodowego związane 
z czynną ochroną płazów są prowadzone także poza terenem Parku, niekiedy nawet poza 
terenem Gorców, jak ma to miejsce na Lubogoszczy. Ten wyodrębniony masyw, u podnóża 
którego ulokowano miasto Mszana Dolna, należy do grupy górskiej Beskidu Wyspowego. 
W te okolice, wiosną 1923 r. przybyła misja popularnej w latach międzywojennych polsko-
-amerykańskiej organizacji YMCA (Young Men’s Christian Association – Chrześcijańskie Sto-
warzyszenie Młodzieży Męskiej), aby wybrać miejsce pod stały obóz młodzieżowy. W efek-
cie, w pobliżu dużego stawu na zachodnim stoku Lubogoszczy, powstały obiekty ośrodka tej 
organizacji (funkcjonującego również obecnie, jako filia Krakowskiego Szkolnego Ośrodka 
Sportowego). Jednak ruchy masowe, nadal aktywnego w tym miejscu osuwiska, stały się 
prawdopodobnie przyczyną coraz dłuższych okresów, kiedy w stawie wykorzystywanym do 
celów rekreacyjnych zaczęło brakować wody. W związku z tym, w 1931 r. w jego pobliżu 
wybudowano betonowy basen kąpielowy. Kilka lat temu, jeden z pracowników Parku, podczas 
odwiedzin ośrodka w okresie wiosny zauważył, iż basen stanowi śmiertelną pułapkę dla 
płazów i innych zwierząt. Woda, która powstaje w nim z topniejącego śniegu, przywabia 

Tracz nurogęś – samica na stawie w parku dworskim w Porębie Wielkiej. Fot. J. Loch
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w tym okresie setki płazów (w tym traszkę grzebieniastą) oraz inne zwierzęta, głównie za-
skrońc zwyczajne. Na przełomie 2011/2012 r. za zgodą właścicieli GPN podjął niezbędne 
czynności w celu ochrony tych zwierząt. Otwory przelewowe na obrzeżach basenu, przez 
które przedostawały się (lecz tylko w jedną stronę) płazy i gady, zostały trwale zabezpie-
czone. W obszarze misy jeziornej, która po szczególnie intensywnych opadach deszczu wy-
pełnia się okresowo wodą, w najniżej położonym jej miejscu, wykopano obszerny staw. Sta-
nowi on alternatywę dla betonowego, niedostępnego już dla tych zwierząt basenu. Aby nowy 
staw zabezpieczyć przed utratą wody wskutek drenażu w rozluźnionym gruncie osuwiska, 
całość wyłożono matą bentonitową, wykonaną z mocnej siatki powleczonej naturalnym iłem. 
Przewiduje się, że w ciągu kilku najbliższych lat staw stanie się lokalnym ośrodkiem rozrodu 
płazów i entomofauny wodnej.

Prezentowane wyżej działania, oprócz bezpośrednich efektów ekologicznych wpływają-
cych na utrzymanie oraz zwiększenie bioróżnorodności chronionych obszarów, odgrywają 
również istotną rolę w procesie edukacji społeczeństwa. Niektóre z czynności ochronnych, tam 
gdzie jest to możliwe, odbywają się przy świadomym udziale miejscowej ludności, a szczegól-
nie młodzieży z pobliskich szkół. Taka wspólna akcja, polegająca na przenoszeniu przez ru-
chliwe szlaki komunikacyjne płazów oraz ich monitorowanie, prowadzona jest już od wielu lat 
z udziałem uczniów gimnazjum w Mszanie Górnej. Większość budowanych przez Park zbior-
ników wodnych została włączona w trasy ścieżek edukacyjnych, na których dzięki specjalnie 
przygotowanym, barwnie ilustrowanym przewodnikom można zapoznawać się m.in. z temata-
mi dotyczącymi czynnej ochrony ekosystemów wodnych. Część zbiorników, wyposażona jest 
dodatkowo w pomosty, dzięki którym obserwacje można prowadzić nad lustrem wody. Obiek-
ty te są szczególnie przydatne do realizacji różnorodnych zajęć terenowych o tematyce przy-

Jeziorko na zachodnim stoku Lubogoszczy, tzw. Żabie Oko, oraz basen kąpielowy wybudowany przez organizację 
YMCA. Widokówka z lat 50. XX w. Fot. S. Mucha
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Traszka grzebieniasta – samiec w szacie godowej. Gatunek Natura 2000. Fot. P. Armatys

Sztuczny zbiornik w obszarze misy jeziornej na Lubogoszczy. Fot. Z. Żurek
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Kumak górski – osobnik młodociany obok postaci larwalnej. Fot. P. Armatys

rodniczej, stanowiących częśc bogatej oferty edukacyjnej przeznaczonej dla odwiedzających 
Gorczański Park Narodowy. 

Dzięki wieloletnim, konsekwentnie prowadzonym zabiegom w ramach programu czynnej ochro-
ny zwierząt i roślin siedlisk wodnych i wilgotnych na obszarze GPN uzyskano pozytywny efekt 
ekologiczny. Został potwierdzony wynikami monitoringu przyrodniczego prowadzonego przez nie-
zależne instytucje i organizacje, w tym Instytut Ochrony Przyrody PAN z Krakowa. Jednak działa-
nia te, z przyczyn obiektywnych, zwykle ograniczają się do obszarów znajdujących się w zarządzie 
Parku. Niestety część społeczeństwa w dalszym ciągu nie dostrzega potrzeby chronienia płazów 
i ich siedlisk. Niska świadomość, ale również niedostatecznie uregulowana gospodarka odpadami 
powodują, że małe zastoiska wodne lub wilgotne zagłębienia, stanowiące potencjalne miejsca 
rozrodu tych zwierząt, są często zamieniane w nielegalne wysypiska śmieci. Niekiedy właściciele 
pod wpływem sugestii ze strony Parku, decydują się na wykonanie pewnych działań, nawet środ-
kami własnymi, widząc w tym obopólną korzyść. Zabiegi te wykonują poprawnie, jak to miało 
miejsce w przypadku Pucołowskiego Stawu nad Łopuszną. Nierozwiązanym w szerszej skali pro-
blemem są wiosenne migracje płazów na ruchliwych szlakach komunikacyjnych. Akcje pomocy tym 
zwierzętom organizowane przez GPN na drodze wojewódzkiej w rejonie Mszany Górnej, mimo 
tego iż trwają od wielu już lat, mają jedynie charakter lokalny. 

Wszelkie czynności ochronne do wykonania na gruntach własności obcej są utrudnione 
i muszą być poprzedzone nie tylko uzyskaniem zezwolenia ze strony właściciela gruntu, ale 
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Podmokłe miejsce potraktowane jako nieużytek i zamie-
nione w wysypisko śmieci. Fot. M. Ruciński

Akcja ochrony płazów, prowadzona przez GPN z udziałem uczniów gimnazjum w Mszanie Górnej. Fot. Anna Kurzeja

również władz nadrzędnych Parku – Ministra Środowiska. Niekiedy wykonanie skutecznego 
zabiegu ochronnego jest możliwe dopiero po wykupieniu gruntu na rzecz Skarbu Państwa. 
W takich sytuacjach, po wcześniejszym uzyskaniu niezbędnych środków finansowych, pocho-
dzących głównie z funduszy pozabudżetowych, Park może przeprowadzać stosowne proce-
dury. W ciągu ostatnich kilku lat na wspomniane cele wykupionych zostało ok. 6 ha gruntów 
własności prywatnej, położonej wewnątrz GPN.

Siatka zabezpieczająca trasę wędrówki płazów. Fot.  
Z. Żurek
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