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Wydawnictwo dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wstęp
Ścieżka edukacyjna „Wokół doliny Poręby” wyznaczona została w zachodniej
części Gorczańskiego Parku Narodowego, w Obwodzie Ochronnym Suhora. Teren
ten, podobnie jak i pozostała część Parku, znajduje się w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000; stanowi fragment specjalnego obszaru ochrony ptaków „Gorce” – PLB 120001 oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja Gorczańska”
– PLH 120018.
Podstawą prawną utworzenia specjalnych obszarów są dwie dyrektywy unijne:
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (zwana Dyrektywą Ptasią) oraz w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwana Dyrektywą Siedliskową). Dyrektywa Ptasia nakazuje podjęcie szczególnych działań ochronnych
dla gatunków ptaków istotnych dla Europy. W Dyrektywie Siedliskowej jako cele
ochrony wymienione zostały typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu dla całej Unii
Europejskiej oraz wybrane cenne gatunki roślin i zwierząt (poza ptakami) wymagające działań ochronnych.
Trasa rozpoczyna się na wysokości 657 m n.p.m., przy dolnej stacji kolei linowej „Tobołów” w Porębie Wielkiej–Koninkach. Na polanie Tobołów, na wysokości
965 m n.p.m., nieopodal górnej stacji, jest pierwszy punkt przystankowy, zaś ostatni
nad zabudowaniami Poręby Górnej, stanowiącej część Poręby Wielkiej. Wędrówkę
można zakończyć na przystanku komunikacji publicznej.
Ścieżka oznakowana jest międzynarodowym symbolem – białym kwadratem
z zielonym paskiem i częściowo pokrywa się z zielonym, czerwonym i żółtym szlakiem turystycznym, które otaczają dolinę Poręby. Na odcinku od Tobołowa do Starych Wierchów, równolegle do ścieżki, prowadzi także trasa rowerowa.
Podczas wędrówki poznamy lasy regla dolnego, kilka polan z ich bogatą florą
i fauną oraz tereny użytkowane rolniczo. Jednym z walorów wędrówki jest możliwość zwiedzenia fragmentu zagórzańskiej wsi – Poręby Wielkiej, poznania jej historii, charakteru zabudowy i najciekawszych elementów kultury materialnej. Na trasie
znajduje się schronisko turystyczne, gdzie można się posilić i odpocząć oraz poznać
jego historię.
Kierunek zwiedzania jest dowolny. Najkorzystniej jest jednak podążać zgodnie
z kolejnością punktów, z uwagi na ich układ tematyczny, jak również łatwość pokonywania różnic wysokości w terenie, zakładając oczywiście, że na polanę Tobołów
dojedziemy koleją linową. Z powrotem do centrum Poręby Wielkiej i do Koninek
można dojechać środkami komunikacji publicznej.
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Polana Łąki

Mogielica 1170

Kobylica 924

Łopień 951

Mszana Górna

Ostra 780

Ćwilin 1060

Śnieżnica 1006

Na polanę Tobołów, jedną z blisko 110 leżących w granicach Gorczańskiego
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dowano na przełomie lat 70. i 80. XX w. i oddano do eksploatacji w 1982 r. DłuObiekt wybudowano staraniem Komitetu Budowy Ośrodka Turystyki i Sportów Zigość wyciągu wynosi 1195 m, czas przejazdu zimą trwa ok. 8 min, latem 10 min.
mowych w Porębie Wielkiej – Koninkach, według projektu Krakowskiego Biura ProjekŚrednia przepustowość wynosi odpowiednio 600 i 480 osób na godzinę. W beztowo-Badawczego Budownictwa Przemysłowego i oddano do eksploatacji w 1982 r.
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przy różnicy wysokości 310 m. Dodatkowo, wokół szczytu Tobołowa (994 m n.p.m.)
10 min 18 s. Średnia przepustowość wynosi odpowiednio 600 i 480 osób na godzinę.
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Na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego można ponadto uprawiać inne formy turystyki kwalifikowanej, a to:
– turystykę pieszą – dopuszczoną na szlakach turystycznych i na odpowiednio znakowanych szlakach spacerowych, prowadzących głównie drogami stokowymi;
– turystykę rowerową – na niektórych oznakowanych odcinkach dróg stokowych i szlaków turystycznych;
– turystykę konną – dopuszczoną na wybranych odcinkach dróg stokowych i fragmentach szlaków turystycznych.
Dodatkowo w różnych częściach Parku wyznaczono dziewięć ścieżek dydaktycznych, łącznie z niniejszą.
Z polany Tobołów roztaczają się rozległe, wieloplanowe i niezwykle malownicze
widoki na wnętrze Gorców i okalające je masywy górskie zaliczane do Beskidu Wyspowego. Ich urok i kolorystyka zmienia się wraz z kolejnymi porami roku.
***
Z polany Tobołów znaki prowadzą przez polanę Starmaszka, obok jedynej na tej
ścieżce bacówki, i dalej przez młody las jodłowo-świerkowy w kierunku głównego grzbietu Gorców. Trawersując kulminację Suhory wchodzimy w starodrzew bukowy.
Widok ze szczytu Tobołowa w kierunku północnym na Beskid Wyspowy; w dali Ćwilin i Śnieżnica.
The view towards the north of the Beskid Wyspowy range from the Tobołów Peak.
In the background the peaks of Ćwilin and Śnieżnica. Fot./Photo. B. Słowik

Z polany Tobołów roztaczają się rozległe, wieloplanowe i niezwykle malowni-
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Panorama z Tobołowa.
Panorama z Tobołowa. (K. Antoniak)
The panorama from the Tobołów Mount. (K. Antoniak)

Przystanek 2. LAS BUKOWY POD SUHORĄ
Wschodnie zbocza grzbietu Tobołów – Suhora – Obidowiec pokrywa w przewadze las bukowy – żyzna buczyna karpacka, siedlisko przyrodnicze podlegające
szczególnej ochronie w obszarach Natura 2000.
Żyzna buczyna występuje w niższych oraz średnich położeniach Karpat i zajmuje największą powierzchnię spośród innych zbiorowisk leśnych. Jest miejscem
występowania wielu gatunków roślin o specyficznych wymaganiach i zwierząt ze
względu na rozległe areały bytowania. W Gorcach dominuje w pasie regla dolnego, w strefie wysokościowej między 600 a 1150 m n.p.m., zajmując w samym Parku
ok. 60% powierzchni leśnej.
W otaczającym nas lesie roślinność układa się w warstwy, z których najwyższą
i zajmującą największą przestrzeń stanowią drzewa. Wśród nich dominują wiekowe
buki, w mniejszym udziale rosną jodły, pojedynczo świerki oraz jawory.
Buk, związany z klimatem atlantyckim, nie znosi mroźnych zim; wówczas często
przemarza. Preferuje obszary ze znaczną wilgotnością powietrza i świeżymi glebami,
bogatymi w próchnicę oraz składniki mineralne. W warunkach optymalnych dożywa
sędziwego wieku 250 lat. Szacuje się, że najstarsze buki rosnące pod Suhorą mają
ok. 150 lat. Wiele z nich osiąga wysokość 25 m i pierśnicę (średnicę mierzoną na
wysokości 1,3 m) do 100 cm. Miąższość najokazalszych drzew dochodzi do 5 m3.
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Buczyna karpacka na stokach Suhory wczesną wiosną.
Carpathian beech forests on the slopes of the Suhora Mount in early spring. Fot./Photo. A. Niedośpiał

W otaczającym nas drzewostanie na uwagę zasługują strzeliste jodły. W Polsce głównym obszarem występowania tego gatunku są Karpaty. Jodła związana
jest z klimatem atlantyckim, stąd jej znaczna wrażliwość na mrozy w okresie zimy
i wczesnej wiosny. Ma też wysokie wymagania co do wilgotności powietrza oraz
gleby. Jako gatunek cienioznośny może rosnąć powoli pod osłoną innych drzew.
Na otwartej przestrzeni znacznie wzmaga swój przyrost. Zwykle dożywa 250 lat,
a w niektórych karpackich lasach pierwotnych nawet do 400 lat. Wiele okazów
w drzewostanach pod Suhorą ma ok. 200 lat, ich pnie osiągają ok. 100 cm pierśnicy i 35 m wysokości.
W reglu dolnym występują również świerki. Jednak w ostatnich latach ich liczba
systematycznie maleje za przyczyną wzmożonego oddziaływania czynników abiotycznych (wiatrów, upalnych okresów letnich) oraz biotycznych (grzybów pasożytniczych, owadów – głównie kornika drukarza), które powodują obniżenie odporności
drzew i w konsekwencji ich obumieranie. Główną ostoją świerka są bory górnoreglowe, gdzie panuje klimat chłodny i wilgotny, z obfitymi opadami w okresie lata
i zimy. Gatunek ten jest przystosowany do krótkiego okresu wegetacyjnego. Wykazuje odporność zarówno na mroźne zimy, jak i chłodne lata. Początkowo rośnie
wolno, ale po kilkudziesięciu latach znacznie nadrabia przyrost. W reglu dolnym
dożywa średnio 300 lat, a w górnym nawet 500. Niektóre świerki pod Suhorą mają
około 150 lat i pierśnicę do 95 cm.
W buczynach cenną domieszkę stanowią jawory, które rosną na rumoszowatych, zasobnych w próchnicę glebach, przy wysiękach wód.

Kokorycz pusta i czosnek niedźwiedzi – gatunki związane z żyznymi
i wilgotnymi fragmentami buczyny karpackiej.
Hollowroot (Corydalis cava) and bear’s garlic (Allium ursinum) – the species associated with fertile
and wet Carpathian beech forest fragments. Fot./Photo. J. Tomasiewicz
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Zwarte korony drzew dają duże
ocienienie dna lasu, dlatego roślinność warstwy zielnej pokrywa nieregularnymi płatami tylko część jego
powierzchni. Wśród roślin kwitnących
wiosną zobaczymy żywca gruczołowatego, żywokosta sercowatego,
czworolista pospolitego, szczyr trwały
i marzankę wonną. W miejscach wilgotniejszych rośnie czosnek niedźwiedzi i kokorycz pusta. W miesiącach
letnich uwagę zwracają żółto kwitnące starce – Fuchsa i gajowy. Z paproci częstymi są: wietlica samicza, narecznica samcza i paprotnik kolczysty.
Warstwa mszysta jest bardzo skąpo
wykształcona lub brak jej w ogóle.
Z buczynami regla dolnego
związanych jest kilka gatunków ptaDzięcioł białogrzbiety – gatunek związany
ków znajdujących się w załączniku I
z lasami bukowymi regla dolnego.
Dyrektywy Ptasiej. Są to m.in. muWhite-backed woodpecker (Dendrocopos leucotos)
chołówka mała, muchołówka biało– species associated with lower montane beech
szyja, dzięcioł białogrzbiety i dzięcioł
forests. Fot./Photo. M. Matysiak
zielonosiwy. W najdzikszych ostępach
lasów dolnoreglowych obfitujących w grupy skał gniazduje puchacz, a w sąsiedztwie polan – puszczyk uralski.
Po zapoznaniu się z biocenozą lasu bukowego podążamy drogą ku prześwitującej polanie Suhora. W jej północnej części znajduje się kulminacja Suhory (1000 m
n.p.m.), na której wzniesiono obserwatorium astronomiczne. Punkt przystankowy
znajduje się w obniżeniu, nieopodal wąskiego pasa młodnika świerkowego.

Przystanek 3. Polana SUHORA
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Suhora jest jedną z gorczańskich polan, które powstawały od XIV w., gdy
na teren Karpat Zachodnich dotarli Wołosi – osadnicy pochodzenia bałkańskiego i ruskiego. Proces usuwania lasu i zastępowania go stopniowo pastwiskami
kontynuowano do XIX w. Powierzchnie bez drzewostanu użytkowano w różnora-

ki sposób. Początkowo uprawiano na nich zboże, najczęściej owies lub krzycę
– dwuletnią odmianę żyta, zwaną też „żytem świętojańskim”. Po wyjałowieniu
gleby pozostawiano nieużytki aż do czasu pojawienia się roślinności łąkowej,
którą koszono. Zbiór siana stanowił zabezpieczenie paszowe na zimę, zaś zasadniczym miejscem wypasu owiec i bydła nadal był las. Polany przepasano
głównie po sianokosach.
W XIX w. a nawet w pierwszym ćwierćwieczu XX w. Gorce były drugim po Tatrach
co do wielkości ośrodkiem pasterstwa w niezmienionej, tradycyjnej formie. W latach
powojennych wskutek przemian społecznych na wsi, gospodarka pasterska zaczęła
tracić na znaczeniu. Wypasu całkowicie zaniechano w Beskidzie Wyspowym, a w Gorcach został silnie ograniczony. Przez kolejne 30 lat następował jego dalszy regres.
Po powstaniu Gorczańskiego Parku Narodowego (1981 r.) owce pasiono jedynie na
kilkunastu większych polanach. Dziesięć lat później zaprzestano całkowicie ich użytkowania, rezygnując nawet ze zbioru siana. Od roku 2003, po wykupieniu przez Park
części Hali Długiej (polany Wzorowej), prowadzony jest wypas kulturowy.
Polany reglowe są bardzo cennym elementem przyrody i krajobrazu. W Parku
zajmują około 6% powierzchni. Związanych z nimi jest 20 zbiorowisk roślinnych
i prawie 350 gatunków roślin naczyniowych (z blisko 950 występujących w całych
Gorcach), a także znaczna część gorczańskiej fauny, głównie bezkręgowej.

Widok z kulminacji Suhory na źródliskową część doliny Olszowego Potoku;
w dali Czoło Turbacza, z prawej Turbacz.
The view of the headwaters area of the “Valley of Olszowy Stream” from the Suhora peak. In the
background – the “Czoło Turbacza” Mount, on the right – the Turbacz Mount. Fot./Photo. B. Słowik
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Obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Pedagogicznego na Suhorze.
The astronomical observatory of the Pedagogical University on the Suhora Mount. Fot./Photo. B. Słowik
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Polana Suhora od około 20 lat nie jest użytkowana pastersko, nieco później zaniechano jej koszenia. Efektem są niekorzystne zmiany w szacie roślinnej.
W kulminacji Suhory i na przeciwległym krańcu polany dominuje murawa bliźniczkowa, zwana „psiarą”. Płaty tego zbiorowiska można najczęściej spotkać na suchych, stromych i kamienistych stokach o płytkich i ubogich glebach. W runi „psiary” przeważa bliźniczka psia trawka. Licznie występują również: mietlica pospolita,
kostrzewa czerwona, a także pięciornik kurze ziele i jastrzębiec Lachenala. Murawa
bliźniczkowa jest jednym z siedlisk w obszarach sieci Natura 2000 o znaczeniu priorytetowym, co oznacza, że dalsze jego istnienie zależy od prowadzenia właściwych
działań ochronnych. Na obrzeżach polany, znaczną powierzchnię zajmują łany
borówki czarnej. Borówczyska wnikają także powoli w zbiorowiska trawiaste. Rosną w nich pojedynczo świerki lub skupienia wierzb krzewiastych (iwy lub śląskiej).
W bezpośrednim sąsiedztwie lasu wyróżniają się płaty malinisk. Aby ograniczyć
ubożenie różnorodności gatunkowej polan, a także zachować walory widokowe,
Gorczański Park Narodowy od kilku lat prowadzi na wykupionych fragmentach zabiegi ochronne. Polegają one na usuwaniu drzew i krzewów oraz koszeniu najcenniejszych płatów.
W siodłowatym obniżeniu Suhory znajduje się wąski pas lasu świerkowego,
liczącego ok. 50 lat. Zasługuje on na szczególną uwagę, bowiem łączy dwie części
Parku: dolinę Poręby i dolinę Olszowego Potoku. Osłonę jaką stwarza, wykorzystują podczas swych wędrówek zwierzęta drapieżne: wilk, ryś oraz pospolite gatunki,
m.in. jelenie i sarny. Łatwo to stwierdzić wcześnie rano lub wieczorem, obserwując

z ukrycia opisaną część polany. Późną jesienią lub zimą zwróćmy uwagę na tropy
pozostawione przez zwierzęta.
Warto podejść na szczyt Suhory, skąd rozciąga się rozległa panorama na wnętrze doliny Poręby ze śródleśnymi polanami Wyżnią i Szeroką. Na wschodzie, w dalszym planie, widoczny jest masyw Mostownicy, Czoło Turbacza i Turbacz, naprzeciw
kulminacja Obidowca z łagodnie opadającym grzbietem w kierunku Starych Wierchów, dalej na zachód polany: Pośrednia i Stare Izbiska, z Jaworzyną Ponicką w tle.
W dali pasmo Policy i masyw Babiej Góry.
Nad Suhorą góruje kopuła obserwatorium astronomicznego. Idea jego powstania zrodziła się w roku 1983 w Katedrze Astronomii ówczesnej krakowskiej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a podjął ją prof. Jerzy M. Kreiner. Prace budowlane
rozpoczęto w 1986 r., a w następnym dokonano otwarcia obiektu. W Obserwatorium prowadzi się badania fotometryczne, polegające na pomiarach jasności
wybranych obiektów, przede wszystkim gwiazd i galaktyk. Obserwacje umożliwia
jeden z największych teleskopów w Polsce, którego średnica zwierciadła głównego
ma 600 mm a ogniskowa 2400 mm, natomiast średnica zwierciadła wtórnego wynosi 183 mm. Urządzenie waży 2,75 tony.
Zespół astronomów uczestniczy w wielu międzynarodowych pracach badawczych, m.in. w programie o nazwie „Teleskop globalny”, którego głównym celem
jest obserwacja krótkookresowych gwiazd pulsujących: białych karłów, jąder mgławic planetarnych itp.
Więcej o pracy Obserwatorium można dowiedzieć się z jego strony internetowej: www.as.up.krakow.pl

Wnętrze polany Wyżnia, leżącej w dolinie Poręby.
The interior of the Wyżnia Glade in the Poręba Valley. Fot./Photo. B. Jagoda
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Opuszczamy polanę Suhora i początkowo szlakiem turystycznym, później za
znakami ścieżki drogą w kierunku zachodnim wchodzimy do lasu. Jesteśmy na
„Kopanej drodze”, która trawersuje północne zbocza Obidowca. Ścieżka prowadzi
przez dolnoreglowe lasy bukowe i strefę przejściową między reglami. Na uwagę
zasługują młode jodły, pojawiające się licznie w miejscach prześwietlonych. W kierunku północnym otwierają się widoki na góry Beskidu Wyspowego. Widoczny jest
Luboń Wielki i Szczebel rozdzielone niską przełęczą Glisne, dalej na wschód – Lubogoszcz.

Przystanek 4. ZBOCZA OBIDOWCA
Jesteśmy na wysokości ok. 990 m n.p.m., na północnym, stromym zboczu Obidowca, obfitującym w źródła i młaki. W miejscu gdzie woda wypływa na powierzchnię terenu w postaci skoncentrowanego strumienia znajduje się źródło. Niekiedy
jej wypływ bywa rozległy, w formie sieci małych wysięków. Wówczas takie miejsce
określa się jako źródlisko.
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Śródleśna młaka źródliskowa.
The forest headwaters swamp area. Fot./Photo. J. Tomasiewicz

W zlewni potoku Poręba
stwierdzono dwie strefy źródliskowe. Jedna z nich znajduje się
w przedziale wysokościowym 900–
1050 m n.p.m. (przez nią prowadzi trasa ścieżki), druga znacznie
niżej, w pasie 700–800 m n.p.m.
W obu doliczono się blisko 70
różnego typu źródeł. Tak bogatemu uwilgoceniu terenu sprzyja
w znacznej mierze szata roślinna
i zdolność gleby do zatrzymywania wody, zwana retencją. Magazynowanie wody, pochodzącej ze
śniegu lub deszczu, w wierzchnich
warstwach gleby, młakach i torfowiskach to retencja powierzchniowa. Natomiast zatrzymywanie jej
w warstwach skalnych (piaskowcach i łupkach) to retencja podziemna. Retencjonowanie wód ma
duże znaczenie, głównie dla jej
obiegu w przyrodzie oraz zmniejszaniu zagrożenia powodziowego.
Oryginalny pień świerka w strefie przejściowej
pomiędzy reglami.
W górach, cieki często bioThe original spruce trunk in the transition zone
rą początek w rozległych mokrabetween the lower and upper montane zones.
dłach – młakach. Obok jednej
Fot./Photo. A. Niedośpiał
z nich zlokalizowany jest ten właśnie punkt ścieżki.
Roślinność porastająca śródleśną młakę ma tutaj charakter wysokich ziołorośli, tworzonych przez okazałe byliny z dominacją świerząbka orzęsionego i knieci
błotnej. W wyższej warstwie, poza wymienionymi gatunkami, licznie występują
m.in.: pępawa błotna, kozłek całolistny, starzec alpejski, złocień okrągłolistny, kuklik zwisły, skrzyp błotny. Pod nią znajduje się warstwa niskich, płożących się roślin
np. tojeść gajowa, śledziennica skrętolistna. Dobrze rozbudowana jest warstwa
mszysta, w której najliczniej występują: mokradłoszek kończysty, płożymerzyk kędzierzawy, dzióbkowiec rozłożysty i pleszanka kędzierzawa. Bogactwo gatunkowe
zbiorowiska jest stosunkowo duże. Tworzy je 25–40 gatunków roślin.
Młakę śródleśną otacza rozległy płat lasu, który ma tutaj nieco inny charakter,
niż poznany na drugim punkcie przystankowym. W drzewostanie wyraźnie wzrasta
udział świerka, buki nie są już tak okazałe. Wiele z nich ma niżej osadzone korony, często zdeformowane pnie. W części przygrzbietowej stoku buki przybierają

13

14

niekiedy formy wielopienne. W warstwie krzewów coraz częściej pojawia
się jarzębina, bez koralowy. Stałymi
jej składnikami są młode buki i jodły. W runie dominują paprocie: narecznica szerokolistna oraz wietlica
samicza, częstymi są także zachyłka
oszczepowata i cienistka (zachyłka)
trójkątna, a sporadycznie występują podrzeń żebrowiec i narecznica
samcza. W niektórych płatach lasu
przeważają krzewinki borówki czarnej. Wymienionym gatunkom towarzyszą: jeżyna gruczołowata, podbiałek alpejski, kosmatka olbrzymia,
konwalijka dwulistna i szczawik zajęczy. Wśród mchów najliczniejszy jest
płonnik strojny. Skład gatunkowy
drzewostanu i runa wskazuje, że jest
to zbiorowisko strefy przejściowej
Liczydło górskie – roślina charakterystyczna dla
między reglami.
borów górnoreglowych.
Powyżej punktu przystankoTwistedstalk (Streptopus amplexifolius) – a plant
characteristic for the upper montane coniferous
wego, już pod grzbietem górskim
forests. Fot./Photo. P. Armatys
z wychodniami skalnymi, rozciąga
się pas górnoreglowej świerczyny
zachodniokarpackiej – zbiorowiska charakterystycznego dla wyższych położeń
górskich. Jednopiętrowy drzewostan tworzy świerk, sporadycznie występuje jarzębina, buk i jodła. W runie dominują bujne paprocie: wietlica alpejska, narecznica
szerokolistna, borówka czarna i podbiałek alpejski. W borach górnoreglowych
na północnych stokach Obidowca często rośnie liczydło górskie – okazała roślina
o czerwonych owocach dojrzewających we wrześniu. Cieniste i wilgotne północne
stoki sprzyjają mchom, których warstwa w tych miejscach jest bardzo dobrze wykształcona. Tworzą ją: płonnik strojny i pospolity, widłoząb miotlasty oraz płaszczeniec ząbkowany i falisty.
Świerczyny górnoreglowe rozciągają się w Gorcach średnio od ok. 1050–
1150 m n.p.m. po najwyższe szczyty. Ich usytuowanie na stokach jest wyraźnie
asymetryczne, zależne od ekspozycji i ukształtowania. Na stokach południowych
dolna granica borów górnoreglowych jest bardziej wyrazista i przebiega na wysokości ok. 1150–1200 m n.p.m. Na południowo-wschodnich skłonach Turbacza
dochodzi do 1240 m n.p.m., natomiast na ekspozycjach północnych, w chłodnych dolinach sięga najniżej, nawet do 955 m n.p.m. Porastający zbocza Obidowca bór górnoreglowy należy do najniżej położonych w tej grupie górskiej.

Głuszec (kogut), jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków w naszym kraju.
Male of Western capercaillie (Tetrao urogallus) – one of the most endangered bird species in Poland.
Fot./Photo. B. Jagoda

W ostatnich dziesięcioleciach bory regla górnego podlegały dynamicznym
zmianom wywoływanym przez czynniki naturalne. Pomimo że doszło do masowego
zamierania drzewostanów świerkowych, to skład gatunkowy zbiorowiska, szczególnie runa, zachował się. Obecnie naturalne procesy regeneracyjne zmierzają do
jego pełnej odbudowy.
Z gorczańskimi borami górnoreglowymi związane jest kilka gatunków ptaków, cennych dla Europy, podlegających szczególnej ochronie na obszarach
Natura 2000. Należą do nich przede wszystkim: głuszec, dzięcioł trójpalczasty,
sóweczka i włochatka. W świerczynach swoje rewiry ma również jarząbek, chociaż
liczniej występuje w obrębie niżej położonych lasów mieszanych. Na szczególną
uwagę zasługuje największy z kuraków leśnych – głuszec, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków w naszym kraju. Jego gorczańska populacja
szacowana jest na ok. 30–40 osobników i należy do najbardziej stabilnych w polskiej części Karpat. Corocznie w okresie wiosennym (IV–V) w najwyższych partiach
gór odbywają się toki tych ptaków, a latem można spotkać stadka rodzinne (kury
z młodymi).
Z przystanku 4 znajdującego się w otoczeniu okazałych buków, idziemy dalej
„Kopaną drogą”, która prowadzi nas na polanę Młynarską.

15

Przystanek 5. POLANA MŁYNARSKA
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Nieużytkowana od kilku lat, będąca prywatną własnością, polana Młynarska podlega dynamicznym przeobrażeniom. Coraz intensywniej zaczynają opanowywać ją
zgrupowania świerków. Postępując od północnego skraju polany sukcesywnie rozprzestrzeniają się w kierunku jej wnętrza. Przy ścianie lasu rozwijają się także młode buki,
tworzące bujne skupienia. Znaczną część polany porastają zwarte łany borówczysk,
którym towarzyszą wierzby: iwa, uszata i śląska. Bliżej środka zachowały się resztki zubożonej łąki mieczykowo-mietlicowej. Obecnie coraz trudniej spotkać na niej kwitnącą
gółkę długoostrogową, wcześniej występującą tutaj masowo. Do rzadkości należy też
storczyca kulista i podkolan biały – kolejne z kilkunastu gatunków storczyków stwierdzonych na polanach reglowych w granicach GPN. W wilgotniejszych fragmentach
występują małe płaty łąki ostrożeniowej i skupienia różnych gatunków situ.
Na uwagę zasługuje okazała kępa jałowca pospolitego, naszego rodzimego,
zimozielonego krzewu. Gatunek ten ma skromne wymagania glebowe i najlepiej
rozwija się w miejscach nasłonecznionych. Dlatego spotykamy go na gorczańskich polanach reglowych, stromych zboczach nad potokami. Jeszcze
kilkanaście lat temu wykorzystywano
długie i giętkie korzenie jałowca do
wyplatania koszyków. Czarne szyszkojagody tego krzewu używane są nadal
jako ceniona przyprawa kuchenna.
Stanowią także pokarm dla ptaków,
np. kwiczołów.
Aby utrzymać ekosystem łąki reglowej koniecznym jest podjęcie zdecydowanych zabiegów ochronnych.
Czyni się to na innych polanach stanowiących własność Parku, kosząc
ruń późnym latem, już po wysiewie
nasion. Ścięta biomasa jest usuwana
z powierzchni lub pozostaje jako naturalny nawóz. Tym sposobem corocznie
ochrania się ok. 100 ha gorczańskich
Gółka długoostrogowa – storczyk występujący
polan. Opisany zabieg ochronny uzuna gorczańskich polanach.
pełniany jest przez prowadzenie wyFragrant orchid (Gymnadenia conopsea)
pasu owiec i bydła, jednak z uwagi
– an orchid growing in the Gorce glades.
na małe zainteresowanie hodowlą,
Fot./Photo. J. Tomasiewicz

ograniczony został do nielicznych powierzchni. Koszenie i wypas najlepiej zabezpieczają te cenne ekosystemy łąkowe
przed szybko postępującymi procesami
degradacji. W miejscach, gdzie sukcesja
lasu jest zaawansowana, a zmiany we
florze nieodwracalne, dokonuje się jedynie usuwania drzew i krzewów w celu
zachowania walorów widokowych.
Z polany Młynarskiej wychodzimy
na grzbiet górski, którym prowadzi czerwony szlak turystyczny. Na odcinku Stare
Wierchy – Turbacz stanowi on dział wodny pomiędzy Rabą a Dunajcem.
Z tego miejsca rozciąga się wspaniały widok na wnętrze południowo-zachodnej części Gorców i Tatry. Na
pierwszym planie widoczna jest dolina potoku Gorzec (Obidowiec) i stoki
Średniego Wierchu, nieco na zachód –
Fragment żyznej łąki mieczykowo-mietlicowej,
zbocza Bukowiny Obidowskiej. W dali
coraz rzadszej na gorczańskich polanach.
– fragment Tatr Wysokich ze Świnicą
A fragment of gladiolo-bent meadow, increasingly
i Tatry Zachodnie.
rare in the Gorce glades.
Na południowym skłonie grzbietu
Fot./Photo. J. Tomasiewicz
leży polana Pudziska. Warto wejść na
nią, by we wschodniej części zobaczyć młakę kozłkowo-turzycową z łanami kruszczyka błotnego, kwitnącego na początku lata.
Dalej ścieżka wiedzie w kierunku zachodnim rozjeżdżoną drogą grzbietową.
Prowadzi ona z Turbacza; od wiosny do późnej jesieni jest wykorzystywana do transportu drewna z lasów prywatnych. Z uwagi na jej stan wędrówka może być nieco
utrudniona.
Po chwili mijamy kulminację Groników (1027 m n.p.m.) i niebawem ścieżka
wyprowadza nas na polanę, skąd roztacza się jeden z piękniejszych widoków w zachodniej części Gorców. Na pierwszym planie dolina Lepietnicy z zabudową wsi
Obidowa i Klikuszowa, otoczona od południa masywem Bukowiny Obidowskiej,
od północy grzbietem Stare Wierchy – Obidowa. Dalej środkowa i zachodnia część
Kotliny Orawsko-Nowotarskiej z wyodrębniającymi się płatami lasów i torfowiskami
– „puściznami”, nieco na zachód Pasmo Podhalańskie. Horyzont zamykają granie
Tatr Zachodnich i kulminacja Magury Witowskiej. W obniżeniu Orawy widoczny jest
Zbiornik Orawski, a bardziej ku zachodowi – Babia Góra. Stąd już blisko do schroniska na Starych Wierchach.
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Przystanek 6. STARE WIERCHY
Pierwsze literaturowe wzmianki dotyczące Gorców pochodzą z końca XVIII
i pierwszych dziesięcioleci XIX w., a autorami ich są m.in. Baltazar Hacquet, Stanisław
Staszic i Wincenty Pol. Miano „odkrywcy Gorców” przypisać należy jednak Sewerynowi Goszczyńskiemu, który w roku 1832 odbył po nich wiele wycieczek, głównie od
strony Łopusznej, mieszkając przez kilka miesięcy w dworze u Tetmajerów. Relacje
z nich zamieścił w „Dzienniku podróży do Tatrów”. Jednak najwięcej uwagi Gorcom
i ich mieszkańcom poświęcił Władysław Orkan (1875–1930), pisarz i poeta urodzony w Porębie Wielkiej. W swych utworach ukazał niezwykłe piękno przyrody, a także
obraz gorczańskiej wsi i panujących stosunków społecznych na przełomie wieków. Do
odkrycia Gorców dla turystyki przyczynił się Kazimierz Sosnowski, autor pierwszego
przewodnika krajoznawczego po tej grupie górskiej (1912 r.).
Jesienią 1913 r. w Nowym Targu powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Gorce”. Z inicjatywy członków oddziału wyznaczono pierwsze szlaki
turystyczne z Krościenka na Lubań. Po I wojnie światowej (w 1920 r.) odtworzono
w Nowym Targu Koło PTT a w 1924 r. Oddział PTT „Gorce”. Rozpoczął on stara-
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Pierwsze schronisko na Starych Wierchach. W. Medwecki – ze zbiorów A. Medweckiej-Kornaś
The first shelter on the Stare Wierchy Mount. W. Medwecki – from the collection of
A. Medwecka-Kornaś

nia o zagospodarowanie tej części Beskidów, przystępując do budowy pierwszego schroniska na polanie Wisielakówka pod Turbaczem, które oddano do użytku
w 1925 r. W 1933 r. powstało schronisko na Starych Wierchach, a w 1939 r. na
Lubaniu. Rozpoczęto też starania związane z budową nowego obiektu na Turbaczu, który częściowo udostępniono w roku 1936. Wszystkie wymienione budynki
spłonęły w czasie działań wojennych. Odbudowano je dopiero w okresie między
1950 a 1975 r. Każde ze schronisk szczyci się bogatą historią, również i to na Starych Wierchach.
Decyzja o jego budowie, wg projektu inż. Lucjana Rzepeckiego, została podjęta przez Oddział Rabczański Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na początku
lat trzydziestych minionego stulecia. W 1932 r. zakupiono parcelę o pow. 1,50 ha
i przystąpiono do realizacji inwestycji. W styczniu 1933 r. schronisko zostało ukończone i oddane do użytku.
Był to parterowy budynek stojący na kamiennej podmurówce, z kuchnią i niewielką jadalnią. W schronisku mogło jednorazowo przenocować 23 turystów. Do
czasu wybuchu II wojny światowej prowadzili je Jan i Ludwika Rapciakowie, mieszkający nieopodal, na polanie Stare Izbiska. We wrześniu 1939 r. schronisko zostało zdewastowane przez oddziały Wermachtu i stało opustoszałe do lipca 1943 r.,
kiedy to Jan Rapciak podjął się jego renowacji. Prowadzenie schroniska przejęła
Maria Kościelniak córka pierwszych gospodarzy. W połowie grudnia 1944 r. oddział partyzancki AK „Setka-Limba” założył tu swoją kwaterę. W dniu 10 stycznia
1945 r. podczas działań wojsk hitlerowskich wymierzonych przeciw partyzantom,
schronisko zostało spalone. Odbudowę, wg projektu Zbigniewa Radziewanowskiego, rozpoczęto w 1972 r. W dwa lata później (13 stycznia 1974 r.) otwarto obiekt.
Późniejsze przebudowy i modernizacje poprawiły funkcjonalność budynku. Użytkowanie schroniska w obecnej postaci rozpoczęto wiosną 1977 r. Obecnie nosi imię
Elfrydy i Czesława Trybowskich – znanych działaczy turystycznych z Rabki.
Czynne jest cały rok, oferując noclegi (26 miejsc noclegowych) oraz wyżywienie. Więcej informacji o obiekcie znaleźć można na stronie internetowej:
www. stare-wierchy.pttk.pl
Od południa i zachodu schronisko otaczają pola, na których właściciele,
mieszkańcy Obidowej, do niedawna uprawiali owies, ziemniaki i koniczynę. Obecnie tradycyjne uprawy zachowały się jedynie we fragmencie leżącym na zachód od
budynku. Są one najwyżej położonymi (970 m n.p.m.) w tej części Gorców. W otoczeniu dominują łąki i pastwiska.
Ze Starych Wierchów znaki ścieżki prowadzą w kierunku północnym na polanę
Stare Izbiska. Wchodząc do lasu, warto zwrócić uwagę na znajdujący się poniżej
(z prawej strony) wąwóz, stanowiący pozostałość „Drogi królewskiej”.
Według źródeł historycznych łączność między Podhalem a Krakowem do XVIII w.
zapewniała tzw. „Droga królewska”, prowadząca doliną Raby przez Mszanę Dolną,
Porębę Wielką i Stare Wierchy. Dalej wiodła do doliny Lepietnicy i Nowego Targu.
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Trakt utrzymywało miasto Nowy Targ. Na Starych Wierchach stała karczma, często
odwiedzana przez zbójników.
W dwudziestoleciu międzywojennym (1928 r.) powstała koncepcja tzw. szosy gorczańskiej. Zakładano przeprowadzenie drogi jezdnej przez Mszanę Dolną
– Porębę Wielką – Suhorę – Turbacz do Nowego Targu. Na szczęście pomysłu nie
zrealizowano.

Przystanek 7. POLANA STARE IZBISKA
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Teren, przez który prowadzi trasa, wraz z okolicznymi lasami do wybuchu
II wojny światowej wchodził w skład dóbr hr. Ludwika Wodzickiego z Poręby Wielkiej.
Polana Stare Izbiska powstała najprawdopodobniej pod koniec XVIII w., kiedy
znacznie wzrosło zapotrzebowanie
na drewno dla hut szkła, papierni
i tartaków. Pod koniec XIX w. na polanie wzniesiono gospodarstwo składające się z domu mieszkalnego oraz
budynku gospodarczego. Obie budowle były drewniane, osadzone na
kamiennych fundamentach. Osada
leżąca na obrzeżach lasów porębskich
pełniła rolę gajówki. Przez długie lata
przed i w czasie II wojny światowej gospodarowali tu Jan i Ludwika Rapciakowie. Jan Rapciak był gajowym w lasach dóbr Poręba Wielka.
Osada była jednym z ośrodków
działalności konspiracyjnej na tym
terenie. Początkiem stycznia 1945 r.
zabudowania (wraz z leżącym w pobliżu schroniskiem) zostały spalone
i już ich nie odbudowano.
Wcześniej na Starych Izbiskach
siano zboża – krzycę i owies, sadzoUsypane na polanie stosy kamieni służą gadom
no ziemniaki, wypasano zwierzęta
za kryjówki i miejsca wygrzewania się.
gospodarskie. Jeszcze przez kilka lat
The piles of stones in the glade used by reptiles
po II wojnie uprawiano rolę na fragfor hiding and sunbathing.
mencie polany. Pozostałe przekształFot./Photo. J. Tomasiewicz

Jaszczurka żyworodna – osobnik z dwuczęściowym ogonem (wynik wcześniejszego uszkodzenia).
Viviparous lizard (Zootoca vivipara) – an individual with a two-part tail (as a result of an earlier injury).
Fot./Photo. A. Niedośpiał

cono na łąki, które wypasano lub koszono, ale stopniowo zaniechano i tego sposobu użytkowania. Historię tej polany można odczytać w terenie. Fragmenty tarasów
i zagonów świadczą o uprawie zbóż i roślin okopowych, a odsłonięte obramowanie
z kamieni – to obrys fundamentów domu. W najbliższym otoczeniu nieistniejącego
już domostwa zachowały się również skupienia krzewów m.in. głogu, dzikiej róży,
jałowca i suchodrzewu.
Obecnie polana jest systematycznie koszona, z niektórych fragmentów usunięto kępy wierzb lub świerków. Usypane pryzmy kamieni, służą gadom za kryjówki
i miejsca wygrzewania się. Spotkamy tam pospolitą jaszczurkę żyworodną. Czasem
odwiedza te miejsca żmija zygzakowata.
Zwróćmy uwagę na obrzeże lasu. Rosną tu różne gatunki krzewów, m.in. wierzby (śląska, uszata, iwa), jałowiec, bez koralowy oraz młode buki i osiki. Osłaniają je
asymetryczne korony drzew, silniej rozbudowane od strony polany, dzięki pełnemu
dostępowi światła. Jednostronne obciążenie koroną sprawia, że z wiekiem drzewa
coraz silniej wychylają się w kierunku otwartej przestrzeni. Pochylony pień staje się
wyraźnie grubszy i przybiera w przekroju eliptyczny kształt. Asymetryczny staje się
również system korzeniowy. Spełnia on także rolę silnego „fundamentu”.
Opisany fragment obrzeża lasu, zwany okrajkiem, osiąga szerokość do ok.
10 m. Zabezpiecza drzewostan przed nasilonym działaniem wiatru i przyczynia się
do powstania w jego wnętrzu specyficznego mikroklimatu. Dobrze wykształcony
okrajek leśny stanowi strefę przejściową pomiędzy dwoma odmiennymi biocenoza-
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Gąsiorek – zasiedla otwarte tereny ze skupieniami gęstych krzewów.
Red-back shrike (Lanius collurio) inhabits open areas with the patches of dense shrub thickets.
Fot./Photo. P. Amatys

mi – lasem i polaną. Tego typu strefy przejściowe zwane są ekotonami. Cechują się
zwiększoną liczbą gatunków roślin i zwierząt.
Na granicy lasu i polany gniazdują m.in. cierniówka, pierwiosnek, rudzik, zięba, świergotek drzewny oraz gąsiorek – gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
Polany wewnątrz Parku oraz łąki i pastwiska leżące głównie na jego przedpolu
– są terenami lęgowymi m.in. derkacza oraz miejscami żerowania ptaków drapieżnych, np.: orła przedniego, orlika krzykliwego, trzmielojada. Wszystkie te gatunki
podlegają szczególnemu zainteresowaniu w obszarze specjalnej ochrony ptaków
„Gorce” – stanowiącemu jeden z elementów Europejskiej Sieci Natura 2000.
Ze Starych Izbisk znaki ścieżki doprowadzają do grzbietu, którym wiedzie żółty
szlak turystyczny. Przez różnowiekowy i wielopiętrowy las jodłowy przechodzimy do
polany Polanki. Przy drodze rośnie wiele okazałych jodeł, osiągających 70–80 cm
pierśnicy i wysokość do 35 metrów.
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Przystanek 8. Polana POLANKI
Kiedy wychodzimy z lasu, otwierają się przed nami widoki na dolinę Poręby
i Beskid Wyspowy. Jesteśmy na polanie Polanki, która do niedawna w znacznej części była zajęta pod uprawy rolne. Obecnie dominują tutaj łąki.
Jeszcze początkiem lat 80. minionego stulecia na wielu gorczańskich polanach prowadzono wypas owiec i bydła. Najczęściej był on organizowany przez
doświadczonego gospodarza, który po przejściu wszystkich stopni wtajemniczenia – od honielnika poprzez juhasa do bacy, na czas pobytu w górach dobierał
sobie do pomocy juhasów. Zapewniał im żywność, a na zakończenie wypłacał
za pracę. Wypas miał charakter sezonowy i zależnie od warunków pogodowych
zaczynał się ok. św. Stanisława (8 maja). Owce spędzano w jedno miejsce, znaczono i wyruszano z nimi w góry. Pochód trwający kilka dni nosił nazwę redyku.
Pasterze wraz ze swym dobytkiem docierali na miejsca wypasowe ok. 15 maja
(wspomnienie św. Zofii). Zadomawiali się w bacówce (kolibie) oczyszczając ją
po zimie. Rozpalali ogień (watrę), który przez cały okres wypasu nie miał prawa zagasnąć. Bacówka oprócz schronienia dla bacy i jego pomocników służyła jako miejsce wyrobu i przechowywania produktów owczych. Na czas pobytu
w górach zabierano rzeczy użytku codziennego, jak i specjalne narzędzia nie-

Kierdel owiec na polanie Polanki.
A flock of sheep in the Polanki Glade. Fot./Photo. P. Armatys
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Fragment szałasu pasterskiego na polanie Polanki.
Fragment of an old shepherd’s hut in the Polanki Glade. Fot./Photo. B. Słowik
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odzowne w gospodarstwie szałaśniczym. Był to specyficzny rodzaj gospodarstwa,
w którym największy udział miał baca, natomiast właściciele (gazdowie oddający
owce pod jego opiekę) posiadali części udziałowe proporcjonalne do ilości zwierząt. Owce na noc zamykano w koszarze, przenośnym ogrodzeniu wykonanym
z cienkich żerdzi lub deszczułek, którego części zwano „krzasłami”. Pierwszemu w sezonie wprowadzeniu owiec do koszaru towarzyszyły magiczne obrzędy.
Koszar przenoszono co kilka dni, nawożąc w ten sposób polanę. Na początku sezonu, gdy paszy było pod dostatkiem, udój owiec prowadzono trzy razy dziennie,
pod koniec już tylko raz na dzień. Mleko dojono do naczyń zwanych gieletami,
zanoszono do szałasu, cedzono przez kawałek płótna zwanego powąską i zlewano do dużej beczki – puciery. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, podgrzewano
mleko na ogniu w miedzianym kotle, dodając podpuszczki – klogu, ciągle mieszając ferulą. W końcu otrzymywano biały ser – bunc i serwatkę zwaną żentycą.
Po kilku dniach ulegała ona skwaszeniu, niemniej zawsze stanowiła oryginalny
napój, pity z drewnianych kubków zwanych cyrpokami. Oprócz buncu w bacówce
wyrabiano też oszczypki, dla których wyjściowym surowcem był biały ser, poddawany obróbce i wędzony na zakończenie produkcji.
W czasie wypasu na owce czyhało wiele niebezpieczeństw, szczególnie gdy
w okolicy pojawiały się wilki. Juhasi mieli za zadanie bacznie pilnować stada, nawet
nocą. Wówczas zamiast wygodnie w kolibie, jeden z nich sypiał w sąsiedztwie koszaru w małej budce. Długość sezonu pasterskiego w Gorcach wyznaczała natura,

Łan krokusów na łąkach nad wsią.
A field of crocuses in the meadows beyond the village. Fot./Photo. J. Tomasiewicz

ale najczęściej kończył się on ok. 29 września (wspomnienie św. Michała). Wtedy
redyk wyruszał ku domostwom, gdzie następował „rozsad”, czyli oddanie owiec ich
właścicielom.
Warto zauważyć, że wiele z opisanych narzędzi, sposobów wyrobu sera i magicznych obrzędów czy nazw związanych z wypasem owiec zostało zapożyczonych
od pasterzy wołoskich.
Dlaczego na wypas wyruszano wysoko w góry? Między innymi z braku możliwości pasienia owiec i bydła w bezpośrednim sąsiedztwie wsi, gdzie wszystkie grunty były uprawiane rolniczo. Niekiedy uprawy rolne sięgały znacznych wysokości.
Przykładem jest miejsce, w którym się znajdujemy. Jeszcze kilka lat temu na polanie
Polanki uprawiano ziemię, wysiewano żyto i owies, sadzono ziemniaki. Obecnie
zaniechano wszelkich upraw. Jest to związane z niskim dochodem z kilkuhektarowych gospodarstw rolnych i bardziej konkurencyjną, nawet dorywczą pracą poza
rolnictwem.
Ubogie, płytkie i kamieniste gleby górskie zawsze wymagały ciężkiej pracy,
choć przynosiły niewielki plon. Po każdej orce ziemia „rodziła” dużo kamieni, które
należało systematycznie usuwać. Rolnicy wynosili je poza obręb pola, na miedzę
i składali w pryzmy, które stopniowo obrastały krzewami i drzewami, tworząc charakterystyczne kępy.
Na polanie Polanki są one trwałym elementem krajobrazu, jak i środowiskiem
życia wielu roślin i zwierząt. Porośnięte skupieniami borówki, jeżyn, kępami malin
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Kalina koralowa – gatunek współtworzący zadrzewienia śródpolne.
Guelder rose (Viburnum opulus), one of the species of the mid-field afforestation.
Fot./Photo. A. Niedośpiał

i wierzb krzewiastych, dziką różą i bzem koralowym są miejscem lęgowym dla ptaków i schronieniem dla drobnej zwierzyny, np. zajęcy.
Obecnie ze względu na nieopłacalność gospodarki rolnej, daje się zauważyć
brak zainteresowania wykorzystaniem gorczańskich polan i wyżej położonych pól
uprawnych, które ubożeją i podlegają procesowi wtórnej sukcesji leśnej. Ginie wiele
roślin potrzebujących do rozwoju dobrze nawożonych gleb. Ich miejsce zajmują
gatunki mniej wymagające.
Z polany Polanki rozciąga się wspaniały widok na dolinę Poręby. Jej górna
część otoczona jest od północy zalesionym wzgórzem Bucholi i Potaczkowej (góra
z widocznym krzyżem milenijnym). Od południa dochodzą rozczłonkowane grzbiety
Tobołowa, dalej Turbaczyka (Starmachów Groń). Dolinę zamyka stromo opadający
grzbiet Witowa – Spyrkowej. W drugim planie widoczne są lesiste masywy Beskidu
Wyspowego: Lubogoszcz, Śnieżnica i Ćwilin, w dali Ciecień.
Z Polanek wędrujemy początkowo żółtym szlakiem turystycznym, a później, za
znakami ścieżki, drogą sprowadzającą nas do wsi.
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Widok z polany Polanki na zachodnie stoki grzbietu górskiego Tobołowa, opadające nad Porębę Górną.
The view from the Polanki Glade of the western slopes of the Tobołów Mountain ridge descending to
the Poręba Górna Valley. Fot./Photo. A. Niedośpiał

Przystanek 9. NAD PORĘBĄ
Wieś Poręba Wielka została założona jako osada leśno-łanowa. Pierwsza
wzmianka historyczna pochodzi z 1380 r., kiedy król Ludwik Węgierski odebrał ją
wraz z większością dóbr nowotarskich zakonowi cystersów ze Szczyrzyca i oddał
w dzierżawę rodzinie Ratołdów. Początkiem XVI w. w wyniku małżeństwa Beaty
Ratołdówny z Janem Pieniążkiem przeszła w ręce rodziny Pieniążków. Kolejnym
właścicielem był Sebastian Lubomirski, który w roku 1590 otrzymał Porębę wraz
z tzw. kluczem porębskim (do którego później należały też wsie: Niedźwiedź, Witów, Podobin z Zawadą, Konina, Mszana Górna, Łostówka, Łętowe i Lubomierz)
początkowo jako dzierżawę, a następnie w roku 1607 na mocy konstytucji sejmowej jako własność w zamian za żupy solne we wsi Lednica. W latach 1710–1751
zarządzali nią Sanguszkowie, a następnie objął w dzierżawę Piotr Wodzicki, który
wykupił wieś wraz z całym kluczem w roku 1761. W posiadaniu rodziny Wodzickich
była do wybuchu II wojny światowej.
Dzisiejsza Poręba Wielka to rozległa wieś, którą tworzą trzy części: Poręba Wielka, stanowiąca centrum wsi, Koninki leżące w dolinie potoku Koninka i Poręba Górna rozłożona w dolinie potoku Poręba.
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Klucz wielkoporębski w połowie XIX w. według mapy Kummersbergera
1. granica wsi, 2. rzeki, 3. lasy, 4. osiedla, 5. dwór, 6. huta I, 7. huta II, 8. huta III
The Klucz Wielkoporębski village in the mid-nineteenth century, according to the Kummersberger’s map
1. village border, 2. rivers, 3. forests, 4. estates, 5. manor, 6. glassworks I 7. glassworks II, 8. ironworks III
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Część wsi, nad którą się znajdujemy, ma postać łańcuchówki dolinowej z przysiółkami. Zabudowania ciągną się wzdłuż doliny potoku Poręba, ponadto kilka
z nich porozrzucanych jest na zboczach górskich. Wszystkie wyodrębniają się jako
skupiska, tworzące „osiedla”, których nazwy najczęściej pochodzą od nazwisk
pierwszych osadników. Nazwiska te noszą też dzisiejsi mieszańcy osiedli np.: Misiury, Kaczory, Chlipały, Rusnaki. Od osiedli lub właścicieli pochodzą również nazwy
polan, np.: Starmaszka, Misiurka, Galaska, Gwałtka.
W Porębie Wielkiej, podobnie jak i w innych gorczańskich wsiach, tradycyjne budownictwo wiejskie odznacza się prostotą i umiarkowanym zdobnictwem;
dobrze harmonizuje z krajobrazem. Wśród starych domostw Poręby Górnej przeważają budynki szerokofrontowe, oparte na rzucie prostokąta i osadzone na kamiennych fundamentach. Ściany są wykonane z drewnianych bali (tzw. „płazów”),
uszczelnione wiórami drzewnymi (dawniej mchem – mszone) i często malowane,

Herb Szeliga Ratołdów

Herb Odrowąż Pieniążków

Herb (odmiana) Śreniawa
bez krzyża Lubomirskich

Herb Pogoń Litewska
Sanguszków

Herb (odmiana) Leliwa
Wodzickich
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Gwałty, Białonie nie mają obecnie takich odpowiedników. Od
osiedli lub właścicieli pochodzą również nazwy polan, np.: Starmaszka, Misiurka, Galaska czy Gwałtka.
W Porębie Wielkiej, podobnie jak i innych gorczańskich
wsiach, tradycyjne budownictwo wiejskie odznacza się prostotą
i umiarkowaną ilością elementów dekoracyjnych, dobrze harmonizuje z krajobrazem. Wśród starych domostw Poręby Górnej przeważają budynki szerokofrontowe, oparte na rzucie prostokąta
i osadzone na kamiennych fundamentach. Ściany są wykonane
z drewnianych bali („płazów”). Szczeliny między balami uszczelnione wiórami drzewnymi (dawniej mchem – „mszone”) i często
malowane, zwykle na niebiesko. Dachy są dwuspadowe z przyczółkami. Połacie pokrywane niegdyś gontem, dziś zastąpiła blacha lub dachówka. Budynki najczęściej orientowane są w kierunku południowym – frontem na „godzinę jedenastą”, albo ustawione równolegle do drogi. Część mieszkalna to tradycyjnie dwie izby
– „czarna” i „biała”, przedzielone przelotową sienią. Zaczyna się
ona niemal zawsze małym gankiem, którego szczyt jest bogato
zdobiony w motywy roślinne (np. dziewięćsiły), zwierzęce (np. jelenie) lub słońce. W izbie czarnej mieści się piec kuchenny. Tu toczy
się codzienne życie – gotuje się, spożywa posiłki, czasem jeszcze sypia. Izba biała jest wykorzystywana „od święta”. W niej
umieszcza się święte obrazy i cenniejsze sprzęty (ozdobne meble, skrzynie posażne). Współcześnie funkcjonuje najczęściej jako
sypialnia lub pokój gościnny.
W bezpośrednim sąsiedztwie domu znajdują się zabudowania gospodarcze, usytuowane równolegle do domu lub pod kątem
prostym. W ostatnim przypadku są często z nim połączone.
Niekiedy uzupełnieniem opisanej zabudowy jest nieco oddalona
piwniczka zbudowana z kamienia, na której często stoi mały
Bogato
ganek domu
na osiedlu
drewniany budynek. Pełni
onzdobiony
rolę spichrza
(komory)
lub Białonie
służy jako
w Porębie Wielkiej (Górnej).
magazyn sprzętu rolniczego, siana czy też słomy. W otoczeniu
The richly ornamented porch of the building in the Białonie settlement in
the Poręba Wielka (Górna) village. Fot./Photo. M. Ruciński
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(np. jelenie) lub słońce. W izbie czarnej mieści się piec kuchenny. Tu toczy się
codzienne życie – gotuje się, spożywa posiłki. W izbie białej umieszcza się święte
obrazy i cenniejsze sprzęty (ozdobne meble, skrzynie posażne). Współcześnie funkcjonuje najczęściej jako sypialnia lub pokój gościnny.
W bezpośrednim sąsiedztwie domu znajdują się zabudowania gospodarcze,
usytuowane równolegle do niego. Czasem są z nim połączone pod kątem prostym.
Niekiedy uzupełnieniem opisanej zabudowy jest nieco oddalona piwniczka zbudowana z kamienia, na której często stoi mały drewniany budynek. Pełni on rolę
spichlerza (komory) lub służy jako magazyn sprzętu rolniczego, siana lub słomy.
W otoczeniu domu znajdują się również elementy małej architektury – obudowane
drewnem studnie, drewniane ogrodzenia, bogate w kwiaty przydomowe ogródki, które coraz częściej uzupełniają altanki. Przykładem dawnego budownictwa są
domy rodziny Krausów i Kaciczaków na osiedlu Białonie oraz niektóre budynki na
osiedlu Kaczory.
Obecnie w Porębie Wielkiej zaczyna dominować nowa zabudowa, bardzo często świetnie komponująca się pod względem architektonicznym z górskim otoczeniem. Jednak niektóre projekty „przykuwają” uwagę, wzbudzając zastanowienie,
czy właśnie tutaj jest ich miejsce?
Na przystanku 9 kończy się wędrówka ścieżką edukacyjną. Drogą gruntową
schodzimy do pierwszych zabudowań wsi i po przejściu przez osiedle Białonie docieramy do przystanku autobusowego. Stąd też niedaleko do żółtego szlaku turystycznego prowadzącego do Olszówki.
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Bogactwo krajobrazu kulturowego w otoczeniu Poręby Wielkiej (Górnej).
The richness of the cultural landscape in the neighbourhood of the Poręba Wielka (Górna) village.
Fot./Photo. P. Armatys

Interpretive trail „Around the Poręba valley”
Information for visitors:
Distance:
Travel time:
Number of stations:
Elevation difference:

7.1 km
3-4 hours
9
– the lower station of the ski-lift – 650 m above sea level
– Groniki peak – 1027 m above sea level

The trail runs along the mountain ridges surrounding the Poręba river valley in
the western part of the Gorce National Park. The hikers who take this trail have the
opportunity to see forest communities in the lower montane zone and in the lower
part of the subalpine, as well as forest glades with their species-rich flora and fauna.
The trail runs across the abandoned agricultural fields. Here, the hikers can
learn about the history of land use in the Gorce Mountains. At the station situated
above the Poręba Górna Valley, at the timberline, they can acquaint themselves
with the historical past and architecture of the villages located in the foothills of
the Gorce Mountains, as well as the material culture of the local community. In the
“Stare Wierchy” Hostel, the visitors can learn some facts about the history of mountain tourism in the Gorce region.
The trail is marked with international symbols such as a self-guided interpretive trail. Information boards are provided at individual stations. They are set on
poles and contain: the trail number and identification symbol, as well as the Gorce
National Park Logo.
1.

The Tobołów Glade
The Tobołów Glade draws in the visitor with the extraordinary picturesque views
of the interior of the Gorce Mountains and the surrounding Beskid Wyspowy
mountain ridges. Their charm, beauty and colour change with the changing
seasons of the year.

2.

Beech forests in the foothill of the Suhora Mount
The eastern slopes of the Tobołów – Suhora – Obidowiec ridge are covered
mostly with the Carpathian beech forests protected within the Natura 2000 network of natural habitats. The oldest beech trees which grow in the foothill of the
Suhora massif are approximately 150 years old. Many of them reach a height
of 25 meters. Magnificent, slender firs are also a tourist attraction, especially
the specimens reaching 200 years of age and about 35 metres in height.
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3.

The Suhora Glade
The Suhora Glade is one of many Gorce glades that was formed when the
Vlachs, the settlers of the Balkan and Russian origin, arrived in the Western Carpathians in the fourteenth century. The traditional shepherding economy in the
Gorce Mountains developed until the early twentieth century. After the World War
II it lost its importance as a result of social changes ongoing in rural areas.
The Suhora Mount is recommended for its astronomical observatory. Tourists
have an opportunity to observe the panorama using one of the largest telescopes in Poland.

4.

The slopes of the Obidowiec Mount
This part of the trail runs through the steep north-facing slope of the Obidowiec
Mount at an elevation of 990 metres above sea level, abounding in many
springs and bog communities. Many bird species valuable for Europe are associated with the Gorce forests in the upper montane zone.

5.

The Młynarska Glade
The Młynarska Glade is overgrown with diverse rare plant species which, to be
maintained, require active protection treatments.
From the Młynarska Glade, tourists takethe red-marked trail leading upwards
to the top of the mountain ridge where they can enjoy a wonderful panorama
of the interior of the South-Western part of the Gorce and the Tatra mountains.

6.

The Stare Wierchy shelter
The “Stare Wierchy” shelter on the Stare Wierchy mount has a long and interesting history. It was open for tourists in 1933. Destroyed during the World War
II, it was reconstructed and functions until present.

7.

The Stare Izbiska Glade
The “Stare Izbiska” Glade appeared as a result of extensive forest cutting possibly in the late 1800s when the demand for timber for glassworks, paper mills
and sawmills rapidly increased. A settlement build in the Glade was one of the
centres of the underground activity in this region during the Second World War.

8.

The Polanki Glade
From the Polanki Glade tourists can admire a magnificent panorama of the
Poręba Valley. Its higher part is surrounded by the hills Buchole, Potaczkowa,
Tobołów and Turbaczyk, and the steeply sloping Witów-Spyrkowa ridge. Sheep
grazing was once a common activity in the Polanka Glade scattered with shepherds’ huts and smelling of goat cheese.

9.

Above the Poręba village
The village Poręba Wielka was founded as a forest settlement. The first historical record of the village comes from 1380. Today, Poręba Wielka is a large
village which consists of three parts: Poręba Wielka, being the centre of the
village, Koninki located in the Koninka river valley and Poręba Górna in the
Poręba river valley.

