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Ścieżka dydaktyczna   

Beskid Żywiecki 

Obszar NATURA 2000  BESKID ŻYWIECKI  

Obszar siedliskowy PLH240006 i Obszar ptasi PLB240002 
 

Obszar siedliskowy:  Powierzchnia :  35276,1 ha 
Obszar ptasi :  Powierzchnia :  34988,9 ha  
 
Opis : Beskid Żywiecki to bardzo rozległa i mocno zróżnicowana pod względem położenia i charakteru grupa górska 
Beskidów Zachodnich, rozciągająca się wzdłuż południowych granic kraju, od Beskidu Śląskiego aż po Podhale. Od 
północy graniczy z Beskidem Średnim (Makowskim), a od wschodu z Gorcami. Beskid Żywiecki stanowi najwyższą grupę 
górską Beskidów Zachodnich. Składa się z kilku pasm górskich, mających układ równoleżnikowy. Wyróżnia się tu zwarte 
grupy górskie Wielkiej Raczy (1236 m n.p.m.) i Pilska (1557 m n.p.m.). Rzeki Beskidu Żywieckiego mają charakter górski, z 
gwałtownym spadkami, malowniczymi wodospadami i gęstą siecią potoków. Główne rzeki tego obszaru to Soła i 
Koszarawa. Osobliwością są nieliczne, drobne jeziorka osuwiskowe. Szatę roślinną tworzą naturalne i półnaturalne 
zbiorowiska, w tym dobrze wykształcone zespoły lasów iglastych i liściastych. Na spłaszczeniach stokowych, 
wierzchowinach grzbietowych i w zagłębieniach osuwiskowych występują cenne torfowiska. Występuje tu populacja 
lęgowa głuszca (50-80 osobników), która przekracza 10% populacji krajowej. Jest to gatunek skrajnie zagrożony w całej 
Polsce. W okresie lęgowym stwierdzono występowanie jarząbka, puchacza, sóweczki i dzięcioła czarnego, dzięcioła 
białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego i gąsiorka. Na terenie Beskidu Żywieckiego znajduje się ostaniec denudacyjny 
w postaci góry Grojec (612 m n.p.m.) w Żywcu, będąca ważnym stanowiskiem archeologicznym. Na obszarze została 
zachowana pierwotna, karpacka przyroda. Najwyższe szczyty mają dobrze zarysowane piętra roślinne: regla dolnego 
(lasy jodłowo-bukowe do 1150 m), regla górnego (lasy świerkowe do 1360 m), subalpejskie (kosodrzewina do 1650 m 
n.p.m.). Potoki wypływające u podnóży Beskidu Wysokiego uchodzą głównie do rzek Soły i Skawy, które stanowią 
prawobrzeżne dopływy Wisły. Górskie potoki urozmaicone są licznymi kaskadami i wodospadami - np. w Sopotni, 
Milówce i Korbielowie. Najcenniejsze skupiska roślinności objęte zostały ochroną rezerwatową: Śrubita, Dziobaki, 

lokalizacja  ścieżki 
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Butorza, Oszast, Rysianka, Romanka, Gawroniec, Muocoł, Pięd Kopców, Pilsko. Znajdują się tu również pomniki przyrody 
nieożywionej: jaskinia w Sopotni Wielkiej (10m wysokości), jaskinia Przed Rozdrożem, wodospad na potoku Sopotnia 
Wielka (długośd 101m). Dominującymi skałami są tutaj odporne na wietrzenie piaskowce magurskie, które wraz z 
łupkami ilastymi tworzą flisz karpacki. Znajdują się tu jeziora osuwiskowe, które można obserwowad wśród torfowisk i 
świerczyn pomiędzy Lipowską i Rysianką. Na obszarze ostoi swierdzono występowanie 50 zbiorowisk roślinnych. 
Przeważają zbiorowiska leśne, które pokrywają 80% jej powierzchni. Fragmenty naturalnych lasów zachowały się na 
Pilsku, Romance, Oszaście i Grupie Wielkiej Raczy. W piętrze subalpejskim występują zarośla z jarzębiną w odmianie 
nagiej, borówczyska bażynowe i zarośla kosodrzewiny. Występuje również podgórski łęg jesionowy, olszynka karpacka, 
grąd, kwaśna buczyna górska, żyzna buczyna górska, jaworzyna ziołoroślowa. Badania florystyczne wykazały obecnośd 
około 100 gatunków roślin naczyniowych, w tym 150 typowo górskich. Do rzadkich gatunków występujących na tym 
obszarze należą: czosnek syberyjski, niebielistka trwała alpejska, tojad lisi. Obszar stanowi matecznik niedźwiedzia, wilka 
i rysia. (© Instytut na Rzecz Ekorozwoju: za:  http://obszary.natura2000.org.pl/) 

 
 

 

 
 
Legenda przystanków:   
  przystanek  
  ścieżka piesza, układ zamknięty  
 
Rodzaj ścieżki:  piesza 
Długośd ścieżki:   5,2 km 
Czas przejścia:   1,5  h 
Stopieo trudności:  umiarkowanie trudna   
Liczba przystanków:  5     
 

2 3 4 

1 
Punkt  początkowy  i  koocowy 

3 

4 

za:
http://obszary.natura2000.org.pl/
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Beskid Żywiecki Fot. B. Modelski  

Przebieg ścieżki dydaktycznej 
 
Dlaczego Beskid Żywiecki został objęty siecią Natura 2000 ? 
 
Beskid Żywiecki włączono do sieci Natura 2000 ze względu na dobrze zachowane, 
typowe dla warunków górskich leśne i nieleśne zbiorowiska roślinne (21 typów 
siedlisk przyrodniczych rangi europejskiej), pokrywające różnorodne formy 
geomorfologiczne zespołów skalnych. W zbiorowiskach  roślinnych występują 
rośliny będące endemitami karpackimi. Flora obejmuje ok. 1000 gatunków, w tym 

150 gatunków górskich (18 gatunków alpejskich i 27 gatunków subalpejskich) i 4 z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 
Kompleksy leśne stanowią ostoję dużych drapieżników (wilka, niedźwiedzi, rysia) oraz ptaków, w tym m in. głuszcza. 
Dużym walorem obszaru jest sied hydrograficzna, z typowymi licznymi potokami górskimi, o dużych spadkach i 
malowniczych wodospadach. Osobliwością obszaru są drobne jeziorka osuwiskowe. 
 

Przystanek 1 – początkowy i koocowy 

Współrzędne:  N49°28'43,7"; E19°4'5,6"  

Temat:  Rzeka roztokowa 
Kamieoce nad potokiem Rycerka Fot. P. Najfeld 

Rzeka roztokowa (warkoczowa) to typ rzeki, której koryta rozdzielone są 
licznymi wyspami lub raczej odsypami korytowymi i mieliznami. Są to rzeki 
o dużych wahaniach przypływu, prędkości i transportu rumowiska. Płyną 
kilkoma szerokimi i płytkimi korytami, na przemian łączącymi się lub 
rozdzielającymi. Pomiędzy ramionami rzeki występują ustabilizowane 
ostrowy (wyspy) pokryte często roślinnością. Wyspy te zalewane są tylko w 
okresie wezbrao. Potoki górskie to typowe cieki roztokowe. Poszczególne 
ramiona zmieniają często swój przebieg. Oddzielone są od siebie często 
zwalanymi łachami żwirowymi. 
 
Z rzekami górskimi związane są następujące pojęcia: 
Bystrza - płytkie miejsce w korycie rzecznym, gdzie powierzchnia wody załamuje się na przeszkodach całkowicie lub 
częściowo. 
Plosa  - szczególna forma dna, związanymi z procesem depozycji. Odcinki pomiędzy bystrzami o większej głębokości, 
wyścielone drobniejszym materiałem, charakteryzujące się niższymi prędkościami przepływu niż te, jakie występują na 

bystrzach. 
Obrywy - gwałtowne oderwanie się mas ziemnych. 
Łachy - odnoga rzeki lub dawne jej koryto zawierające jeszcze wodę i tworzące 
płytkie jezioro lub piaszczysta mielizna utworzona na rzece wskutek obniżenia się 
poziomu wody – ławica. 
Kamieoce – nagromadzone osady rzeczne, złożone z grubych otoczaków. 
Wychodnia skalna – miejsce w terenie, w którym skała (warstwa) wychodzi na 
powierzchnię ziemi. 
 

Efekty erozji (wychodnie skalne) i akumulacji (odłożony kamieniec).  
Procesy te decydują o zróżnicowaniu mikrosiedlisk w środowisku wodnym rzeki Fot. P. Najfeld 

 
Kamieoce i terasy zalewowe górskich potoków Karpat zasiedlane są przez rozamaite zbiorowiska roślinne, uzależnione 
od stabilności podłoża i okresowych powodzi. Najmłodsze kamieoce kolonizowane są przez lepiężniki, a warstwa mchów 
i roślin zielnych jest jeszcze bardzo słabo rozwinięta. W niższych położeniach lepiężniki mogą występowad z wierzbami 
(zaroślami wierzbowymi). W miarę utrwalania podłoża rośnie udział roślin zielnych oraz pojawia się podrost olszyn i 
łopuszyny (tzw. zespół lępieżnika wyłysiałego czyli zarośla nadrzeczne), stopniowo przechodząc w olszynę karpacką (łęg).  
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Gatunkami charakterystycznymi dla poszczególnych formacjach roślinnych są:   
Kamieoce: wierzbówka błotna Chamaenerion palustre, lniczka mniejsza 
Chaenorrhinum minus  
Zarośla wierzbowe: wierzba wiciowa Salix viminalis, wierzba szara S. eleagnos 
Ziołorośla nadrzeczne:  lepiężnik różowy Petasites hybridus i l. wyłysiały P. 
kablikianus, zaraza żółta Orobanche flava   
Łęgi: olsza szara Alnus incana, bodziszek żałobny Geranium phaeum  
 

Odsłonięcie skał macierzystych w korycie Rycerki. Na drugim planie płat łopuszyn Petasitetum kablikiani  
- chronione siedlisko przyrodnicze „ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne Fot. P. Najfeld 

 

Przystanek 2:  

Współrzędne: N49°28'30,7"; E19°3'27,2  

Temat:  Inwazja obcych gatunków roślin jako zagrożenie dla bioróżnorodności 
Kolczurka klapowana Echinocystis lobata –  

inwazyjne pnącze pochodzące z Ameryki Północnej Fot. P. Najfeld 

Gatunki obce przedostają się do środowiska poprzez zamierzone lub 
przypadkowe wprowadzenie ich do środowiska. Rozprzestrzeniają się, gdyż 
mogą zajmowad miejsca wystarczająco podobne do rodzimego i tam się 
rozmnażad. Nie napotykając na naturalnych wrogów lub innych ograniczeo 
gatunki te mogą stad się gatunkami inwazyjnymi, tj. zwiększad obszar swojego 
występowania i wypierad gatunki rodzime. Proces ten potęguje mała dbałośd 
człowieka o zachowanie właściwego stanu, struktury i funkcjonowania 
rodzimych zbiorowisk roślinnych. Luki w darni czy drzewostanie to doskonałe 
miejsce do zasiedlenia dla obcych gatunków. Do inwazji przyczyniamy się 
również po przez zmianę sposobu użytkowania ziemi, przeznaczając je na cele 
inne np. inwestycyjne, bez odpowiedniego ich potem zagospodarowania. Odkrycie powierzchni gleby ułatwia 
kolonizację roślin gatunków obcych. Skutkiem rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych jest zmniejszenie populacji 
lub eliminowanie gatunków rodzimych (przez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo, przekazywanie patogenów), a w 

rezultacie zakłócenie funkcjonowanie ekosystemów, obniżenie stabilności i zmniejszenie 
bioróżnorodności biologicznej.  
 
Gatunki mogą „podróżowad” różnymi środkami transportu wodnego, lądowego lub 
powietrznego, przenosząc się wraz z zwierzęciem, człowiekiem czy pojazdem. Szczególnie 
dużą możliwością przenoszenia odznaczają się doliny 
rzeczne, ponieważ są korytarzami migracyjnymi dla wielu 
gatunków zwierząt.  
 
Obcymi gatunkami inwazyjnymi są: nawłod kanadyjska 
Solidago canadensis, niecierpek gruczołowaty - Impatiens 
glandulifera, rdestowiec japooski - Reynoutria japonica, 

kolczurka klapowana - Echinocystis lobata 
Nawłod kanadyjska Solidago canadensis Fot. W. Jeglioski 

Niecierpek gruczołowaty - Impatiens glandulifera Fot. D. Szot 

Przystanek 3:  
Współrzędne: N49°28'17,0"; E19°02'43,5" 
Temat:  Sukcesja wtórna  
 
Sukcesja wtórna to proces prowadzący do niemal całkowitego odtworzenia się ekosystemu, polegający  na pojawieniu 
się biocenozy (zespołu populacji różnych gatunków, żyjących w określonych warunkach siedliskowych) , w  wyniku 
zniszczenia biocenozy pierwotnej lub wyparcia biocenozy poprzedniej. Ciąg rozwojowy biocenoz (zmian ilościowych i 
jakościowych gatunków) zachodzi etapami od stadia początkowego (inicjalnego) przez stadia pośrednie (sera) do stadia 
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koocowego (klimaksu). Przykładami sukcesji wtórnej są: 
 (1) stopniowe wkraczanie ziołorośli, zakrzaczeo i drzew na łąki i pastwiska w wyniku zaniechania ich użytkowania,  
(2) odtwarzanie się żyznego lasu liściastego po wyrębie drzewostanu,  
(3) starzenie się jezior – stopniowe przekształcanie się w młakę, bagno, torfowisko, środowisko lądowe 
(4) mieszanie się roślinności nadrzecznej z roślinnością wyższych partii – przykład lokalny - okrajki - formy roślinności 
występujących na granicy lasu i łąki lub pola 
 
Przekształcanie się biocenoz jest często zagrożeniem dla obszarów Natura 2000. Ochronie podlegają bowiem 
zbiorowiska roślinne o określonym, typowym dla danych warunków siedliskowych zestawie gatunkowym. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż w naszych warunkach klimatycznych ostatnim stadium sukcesji roślinnej (klimaksowym) jest las (o 
określonym zestawie gatunkowym), zachowanie siedlisk przyrodniczych zbiorowisk zielnych jest uzależnione od stałego 
ich użytkowania (koszenia, wypasania), zatem od działalności człowieka. Z tego też powodu ochrona w sieci Natura 2000 
polega na ochronie czynnej (nie biernej), gdzie działalnośd człowieka jest nie tylko potrzebna, ale i nieodzowna. 
Gatunkami związanymi z płatami roślinności podlegającymi  sukcesji wtórnej na obserwowanym stanowisku są min.: 
goryczka trojeściowa Gentiana asclepiadea, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, topola osika Populus tremula, 
leszczyna pospolita Corylus avellana, jarząb pospolity Sorbus aucuparia,  jeżyna Rubus sp.. 
 

 
 
Płat roślinności łąkowej ekstensywnie użytkowany –  
widok po pokosie i zebraniu biomasy Fot. K. FIlipek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Płat roślinności łąkowej od kilku lat nieużytkowany –  
wkraczają gatunki drzewiaste i krzewy Fot. K. FIlipek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łąka po około 10 latach bez użytkowania zmienia skład gatunkowy i strukturę 
przekształcając się w zarośla Fot. K. FIlipek 
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Świerki Beskidu Żywieckiego  Fot. K. Filipek 

 

Przystanek 4:  

Współrzędne: N49°27'54,7"; E19°2'40,4" 

Temat:  Świerk w reglu dolnym Beskidu Żywieckiego  

 
W reglu dolnym Beskidu Żywieckiego znaczna częśd drzewostanów świerkowych 
pochodzi z nasadzeo. Posiadają one odmienne od świerków pochodzenia naturalnego 
cechy morfologiczno-fizjologiczne, wolniej zawiązują pąki, szybszy jest wzrost pędów, 
pnie są mniej zbieżyste, udział części podziemnych w stosunku do całej biomasy jest 
mniejszy niż w drzewostanach pochodzenia naturalnego. 
 
Gospodarka leśna w reglu dolnym polegająca na ujednoliceniu i uproszczeniu składu 
botanicznego zbiorowisk na bardzo dużych obszarach była najprawdopodobniej 
przyczyną masowego zamierania drzewostanów. Jednogatunkowe zbiorowiska są 

bowiem mniej odporne na czynniki zewnętrzne, zwłaszcza na żerowanie owadów i pasożytniczych grzybów.  
Największymi  „niszczycielami” drewostanu świerkowego są zgnilizna 
opieokowa i towarzyszący jej kornik drukarz. Wcześniej przed inwazją 
szkodników świerki chroniły izolowane rozległe połacie buczyn. Ze 
względu na znaczne antropogeniczne przekształcenie lasów regla 
dolnego ważne jest zachowanie naturalnych fragmentów boru 
dolnoreglowego - Górskie bory świerkowe jako siedlisko przyrodnicze 
objęte ochroną siecią Natura 2000 stanowią w obszarze 18% powierzchni 
i odznacza się znakomitym stanem zachowania. Należy również dążyd do 
przywrócenia właściwego stanu zbiorowisk regla dolnego – renaturyzacji 
lasów tego piętra. Aktualny kierunek gospodarki leśnej na tym terenie 
ma na celu przywrócenie naturalnego charakteru drzewostanom w 
kierunku lasów liściastych (buk, jawor i jodła jako domieszka).  

Dominujące w krajobrazie Beskidu Żywieckiego drzewostany  
świerkowe pochodzą w przewadze  ze sztucznych nasadzeo Fot. P. Najfeld 

 

 

Przystanek 5:  

Współrzędne: N49°27'19,2"; E19°2'21,0" 

Temat:  Murawa bliźniczkowa  
 

Murawa bliźniczkowa pod szczytem Praszywki Duzej Fot. P. Najfeld 

 
Murawy bliźniczkowe to zwarte, niskie (5-20cm), o jednowarstwowej, 
jednorodnej runi murawy, gdzie dominującym gatunkiem jest bliźniczka 
psia trawka Nardus stricta. Murawę tworzy zazwyczaj kilkanaście 
gatunków. Obok bliźniczki psiej trawki są to min. pięciornik kurze ziele 
Potentilla erecta, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, wrzos 
zwyczajny Calluna vulgaris. Są to zbiorowiska półnaturalne, które zajmują 
siedliska po wyciętych lasach i utrzymywane są przez długotrwały, 
ekstensywny wypas, bez nawożenia. Występują one na glebach 
przesuszonych, jałowych, silnie kwaśnych (pH – 3,5), z cienką warstwą 
nierozłożonej próchnicy, zarówno suchych jak i wilgotnych.   
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Kępa bliźniczki psiej-trawki Nardus stricta – podstawowego komponentu roślinnego muraw bliźniczkowych Fot. P. Najfled 

 
Walory przyrodnicze muraw bliźniczkowych wynikają z 
ograniczonego zasięgu występowania i składu florystycznego. Po 
mimo, iż skład botaniczny muraw nie jest tak bogaty jak innych 
zbiorowisk, występują tu liczne gatunki rzadkie, zagrożone i 
chronione prawnie, min. storczykowate. Murawy pełnią również 
ważną rolę przeciwerozyjną, zwłaszcza na stromych stokach o 
płytkiej warstwie gleby. Charakterystyczny kolor płowobrązowy lub 
żółtozielony w zależności od pory roku, sprawia że mają one wysokie 
walory krajobrazowe. Należy pamiętad również, że są one także 
biotopem niektórych gatunków min. płochacza halnego Prunella 
collaris i siwerniaka Anthus spinoletta (gatunki z Załącznika I 
Dyrektywy Ptasiej).  
 

Murawy bliźniczkowe często ulegają zarastaniu. Powodem jest zaprzestanie użytkowania pasterskiego i wtórnej sukcesji, 
czyli pojawiania się początkowo roślin ziołoroślowych, a następnie siewek krzewów i drzew. Zaprzestanie tradycyjnego 
użytkowania pastwiskowego wynika ze spadku opłacalności produkcji zwierzęcej (spadku pogłowia lub rezygnacji z 
chowu owiec), a także zamiany małowartościowych paszowo muraw bliźniczkowych (często nazywanymi przeza górali 
psiarami) na bardziej wartościowe (poprzez koszarzenie - nawożenie organiczne na skutek skupienia większej liczby 
zwierząt na mniejszym areale) lub pozyskiwanie paszy z upraw polowych.  

Wbrew krążącym opiniom na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalnośd gospodarcza, rolna czy leśna. 
Warunkiem jest brak istotnie negatywnego oddziaływania  na cele ochrony obszaru Natura 2000, czyli na siedliska 
przyrodnicze oraz populacje roślin i zwierząt ważnych dla bioróżnorodności Europy.  Ideą programu Natura 2000 jest 
zapewnienie zróznicowania w przyrodzie poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz fauny i flory danego obszaru.  
Natomiast docelowym efektem jest stworzenie sieci obszarów cennych przyrodniczo, które połączone korytarzami 
ekologicznymi stworzą spójną funkcjonalnie całośd. Takie globalne podejście posiada większą odpornośd, aniżeli 
pojedyncze, odizolowane ekosystemy, na niekorzystne zmiany środowiska.  Co ważne prgoram Natura 2000 nie jest 
programem odnoszącym się jedynie do ochrony przyrody. Nade wszystko wspiera rozwój gospodarczy, społeczny i 
kulturalny, uwzględniając cechy regionalne, ale warunkiem podstawowym jest rozumne czerpanie z ograniczonych 
zasobów biologicznych.  

Zatem działalnośd gospodarcza wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, np. wprowadzenia 
wypasu na murawy bliźniczkowe. Regionalna dyrekcja ochrony środowiska zawiera umowy z właścicielami istotnych z 
punktu widzenia ostoi obszarów, w której widnieje wykaz niezbędnych działao, sposoby i terminy ich wykonania tak by 
działad w zgodzie z przyrodą dla wspierania jej rozwoju. Takie dotowane działania podejmowane przez rolników czy 
leśników są najlepszym przykładem na wzajmne czerpanie korzyści i zgodną koegzystencję człowieka i przyrody.   
 
Informacje praktyczne 
 
Do Rycerki łatwo dostad się autobusem komunikacji miejskiej z Żywca. Dostępna jest zróżnicowana baza hotelowa, od 
pokoi gościnnych w agroturystyce, przez samodzielne domki i pensjonaty, aż po ośrodki wczasowe funkcjonujące przez 
cały rok. Dla amatorów wędrówek górskich istnieje system schronisk górskich PTTK umożliwiających wielodniowe 
wyprawy bez konieczności schodzenia ze szlaku. W zimie narciarze znajdą tu bardzo dobre warunki zjazdowe, liczne 
wyciągi wraz  z pełną obsługą turystyczną. 
 
Beskid Żywiecki to drugie co do wysokości pasmo górskie po Tatrach. Idąc w góry zawsze należy pamiętad o możliwych 
zmianach pogodowych. Warto pamietad o kurtce przeciwdeszczowej, wygodnych butach górskich, ale i dodatkowej 
dawce energii w postaci tabliczki czekolady. Chcąc obserwowad przyrodę warto zabrad ze sobą lornetkę i aparat 
fotograficzny z zoomem. 


