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      Ścieżka dydaktyczna 

OSTOJA GORCZANSKA 

Obszar NATURA 2000  Ostoja Gorczańska PLH120018 

Powierzchnia : 17997,9 ha  

Opis:  Obszar położony w rejonie małopolskim, obejmuje prawie całe pasmo górski Gorców, należące do Beskidów 
Zachodnich. Grzbiety górskie są szerokie i płaskie a doliny głęboko wcięte. Ostoja jest obszarem źródliskowym dopływów 
Dunajca i Raby. Sied potoków jest bardzo gęsta. Większośd terenu porośnięta jest lasami. W reglu dolnym są to buczyny i 
bór świerkowo-jodłowy, w reglu górnym - świerczyny górnoreglowe. Zaś obszary nadbrzeżne porastają olszyny. W 
wyższych partiach gór występują rozległe, ekstensywnie użytkowane polany leśne, stopniowo zarastające lasem. Jest to 
szczególnie cenna ostoja siedliskowa - stwierdzono tu występowanie 13 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I 
Dyrektywy Siedliskowej. Szczególne znaczenie mają dobrze zachowane, naturalne zbiorowiska leśne oraz kompleksy łąk. 
Występuje tu również duża różnorodnośd roślinna - ok. 940 gatunków, z licznymi stanowiskami chronionych prawnie, 
rzadkich lokalnie lub zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. Poza tym jest to ważne miejsce bytowania zwierząt 
typowych dla Karpat, zwłaszcza drapieżnych, jak: wilka, niedźwiedzia, rysia (chronione również dyrektywą siedliskową). 
Pospolite są także sarny, jelenie, dziki. Na terenie tym występują dośd liczne traszki, żaby trawne, ropuchy szare i kumaki 
górskie oraz salamandra plamista, a gatunek gadów reprezentuje m.in. jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata, zaskroniec 
zwyczajny i gniewosz plamisty. Jest to również cenna ostoja ptasia o randze europejskiej. zarastające lasem z powodu 
zaprzestania wypasu owiec i bydła. Były to głównie łąki mieczykowo-mietlicowe. W lokalnych zagłębieniach terenu, o 
zwiększonej wilgotności podłoża, lub przy wysiękach wody, spotyka się eutroficzne młaki. W obszarze zidentyfikowano 
13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (największy obszar spośród nich zajmują żyzne buczyny i bory 
górnoreglowe) oraz 8 gatunków z załącznika II. Szczególnie cenne są kompleksy łąk i płaty naturalnych zbiorowisk 
leśnych. Jest to ważna ostoja fauny typowej dla Karpat, zwłaszcza dużych drapieżników (wilk i niedźwiedź). Obszar o 
bogatej florze roślin naczyniowych (ok. 940 gat.), z licznymi stanowiskami chronionych prawnie, rzadkich lokalnie lub 
zagrożonych gatunków roślin naczyniowych.  (© Instytut na Rzecz Ekorozwoju: za:  http://obszary.natura2000.org.pl/) 
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Legenda przystanków:   
  przystanek  
  ścieżka piesza  
 
Rodzaj ścieżki:  piesza   

Długośd ścieżki:  5,3 km 
Czas przejścia:   1,5  h 
Stopień trudności:  trudna  
Liczba przystanków:  6  
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Przebieg ścieżki dydaktycznej 
 

Dlaczego Ostoja Gorczaoska została objęta siecią Natura 2000 ? 
 

Ostoja Gorczaoska jest cenną ostoją siedliskową. Szczególne znaczenie mają tu dobrze 
zachowane, naturalne zbiorowiska leśne oraz kompleksy łąk. W obszarze 
zidentyfikowano 13 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 
(największy obszar spośród nich zajmują żyzne buczyny i bory górnoreglowe) oraz 8 
gatunków z Załącznika II tej dyrektywy. Zbiorowiska roślinne odznaczają się bogatą 
florą, z licznymi stanowiskami chronionych prawnie, rzadkich lub zagrożonych 
gatunków roślin naczyniowych. Jest ważną ostoją fauny typowej dla Karpat, zwłaszcza 
dużych drapieżników (wilka, rysia i niedźwiedzia). Obszar jest również cenną ostoją 
ptaków o randze europejskiej. 

Ostoja Gorczaoska Fot. W. Krzyżanowski 

 

Przystanek 1 

Współrzędne:  N49°30'30,99"; E20°12'3,38" 

Temat: Zasiedlenie doliny potoku Forędówka  

 
Ludzkie osadnictwo Fot. W. Krzyżanowski 

Od stuleci człowiek podporządkowywał sobie przyrodę z różnych powodów. Podstawowym 
była chęd zdobycia pożywienia. W przypadku Ostoi Gorczaoskiej występujące przed wiekami 
łęgi (lasy rosnące nad brzegami rzek, potoków, które były regularnie zalewane na wiosnę) 
zostały wycięte. Miejsca bezużyteczne z punktu widzenia gospodarki człowieka, np. na strome 
i kamieniste brzegi, zarosły ziołoroślami nadpotokowymi. Niżej położone terasy rzeczne 
zamieniono na łąki i pastwiska. Również w okolicznych 
lasach widad ślady działalności człowieka. Występujące 

w reglu dolnym buki i jodły zostały wycięte, a w ich miejscu posadzono świerki, 
modrzewie, rzadziej buk. Na mniej żyznych glebach zaczęto budowad domy.  

 
Ziołorośla nad potokowe Fot. W. Krzyżanowski  

 
Takie przekształcanie terenu w celach gospodarczych w 
dłuższej perspektywnie zmieniło krajobraz i przynosi 
szkody. Rośliny rodzime zostały wyparte przez rośliny 
inwazyjne, a tym samym zmniejszyła się bioróżnorodnośd ostoi. Lasy świerkowe wyniszczyły, 
szczególnie groźne dla lasów monokulturowych, zgnilizna opieokowa i kornik drukarz. Aby 
temu zapobiec, człowiek musi żyd w zgodzie z naturą. Taka właśnie idea przyświeca 
programowi Natura 2000. 
 
Monokulturowe połacie wymarłego lasu świerkowego  Fot. W. Krzyżanowski 
 

Przystanek 2 

Współrzędne:  N49°30'40,79"; E20°11'55,22"  

Temat: Wodoochronna i gleboochronna funkcja lasów, Chruściki 

Las na stokach górskich spełnia szczególną rolę - wodoochronną i gleboochronną. Rola ta polega na zmniejszeniu tempa 
erozji gleb górskich oraz zatrzymaniu jak największej ilości wody opadowej w glebie. Na niezalesionych stokach, po 
opadach deszczu, woda nie jest wchłaniana i spływa w stosunkowo szybkim tempie. Natomiast tereny zalesione 
odznaczają się bardziej wyrównanym poziomem nasycenia gleb wilgocią w ciągu roku. Pod tym względem pełnią 
analogiczną funkację jak stawiane przez człowieka zapory – wyrównują poziom wody. Dodatkowo las przeciwdziała 
również zanieczyszczeniu wód. To niezastąpiony filtr wody źródlanej, który ma istotne znaczenie dla stanu roślinności.   
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Góry pokryte wodochronną i glebochronną warstwą lasów Fot. W. Krzyżanowski 

Chruściki (Trichoptera) – dla naukowców do poł XX wieku "chróściki", regionalnie 
nazywane kłódkami (od kłoda, mała kłódka), klajdukami, obszywkami – to włoskoskrzydłe 
owady  spokrewnione z motylami. W Polsce liczbę Chruścików szacuje się na 300 
gatunków, w Europie zaś ponad 900, a na całym świecie opisano ponad 11 tysięcy 
gatunków, co nie oznacza że jest to liczba zamknięta. Istnieją przypuszczenia, że 
współcześnie na Ziemi może występowad nawet do 50 tysięcy gatunków chróścików. 
Chruściki podobnie jak raki czy porosty, są niezwykle istotne w bioindykacji czyli procesie 
badania reakcji organizmów żywych na zmiany stanu środowiska. Badania głównie 

dotyczą poziomu zanieczyszczeo, a w przypadku chruścika bioindykatorem są larwy żyjące w górskich potokach. 
 
Ciekawostka :  11.12 ogłoszono dniem Chruścika  
 
Ciekawostka: Trichopterologia – to dział entomologii zajmujący się wyłącznie Chruścikami . W Polsce istnieje ok. 350 
aktywnych trichopterologów.  

 

Stanowisko 3 

Współrzędne:  N49°31'7,38"; E20°11'10,47" 

Temat: Naturalny płat kwaśnej buczyny.   

 

Na tym stanowisku pięknie prezentuje się płat kwaśnej buczyny. Nazywany tak ze względu na rodzaj gleby i typowych 

roślin, które możemy tutaj spotkad szczególnie wiosną. Jest on zróżnicowany pod względem struktury wiekowej i  

pionowej. Można wyróżnid  cztery warstwy: drzewostan, podszyt, runo i warstwa mszysta.  

 
W warstwie drzewostanu spotkamy charakterystyczne gatunki drzew jodły, buki z 
domieszką świerka, klonu i jawora.  Do runa należą rośliny takie jak:  
Podbiałek alpejski Homogyne alpina 
Jeżyna gruczołowata Rubus hirtus 
Wietlica samcza Athyrium filix-femina 
Jastrzębiec leśny Hieracium murorum  
Szczawik zajęczy Oxalis acetosella  
Nerecznica Dilitata 
Żywiec gruczołowaty Cardamine glanduligera 
Widłak groniec  Huperzia selago 
Kolczak obłączasty Hydnum repandum 
Przytulica wonna (marzanka wonna) Galium odoratum 
Zrelonika obfinalis 
 
Korzeniówka pospolita Monotropa hypopitys – roślina należąca do rodziny wrzosowatych. 
Odznacza się brakiem chlorofilu i jest pasożytem  mykoheterotrofem. Oznacz to, że 
pozyskuje substancje odżywcze z grzybów  
 
 

Korzeniówka pospolita Monotropa hypopitys Fot. A. Raś 

 
Ciekawostka: Istnieje (chod nie w Ostoi Gorczaoskiej) zjawisko zwane autotoksycznością jodły. Korzenie jodły 
wytwarzają substancje toksyczne dla swoich siewek. Dlatego siewki jodły trafiają pod inne gatunki drzew.  
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Stanowisko 4 
Współrzędne:  N49°31'20,22"; E20°11'21,04"   

Temat: Murawa bliźniczkowa  
 
Murawa bliźniczkowa jest siedliskiem przyrodniczym, które zostało objęte europejskim programem NATURA 2000. 
Nazwano je tak ze względu na najczęściej spotykany tu gatunek - bliźniczkę psią trawkę (gatunek trawy), który nadaje 
specyficzny charakter runi. Jest ona niska, zwarta, o charakterystycznym w zależności od pory roku, płowobrązowym lub 
żółtozielonym kolorze. Murawy bliźniczkowe podlegają ochronie, bo występują jedynie na jałowych, silnie kwaśnych 
glebach o pH 3,5-4, z cienką warstwą nierozłożonej próchnicy. Ochronie podlegają bogate florystycznie zbiorowiska, 
rzadkie, zagrożone i chronione rośliny m.in. storczykowate, szczególnie ważne dla bioróżnorodności Europy. Obok 
bliźniczki psiej trawki zbiorowisko muraw tworzą: pięciornik kurze ziele Potentilla erecta, mietlica pospolita Agrostis 
capillata, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella.  

Symbol Ostoi Gorczaoskiej Dziewiędsił bezłodygowy  
Carlina acaulis Fot.A.Kozakiewicz   

W płacie obserwowanego zbiorowiska: 
Bliźniaczka psia trawka Nardus stricta 
Pięciornik kurze ziele Potentilla erecta 
Mietlica pospolita Agrostis capilatta 
Przywrotnik pasterski Alchemilla monticola 
Biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga 
Świerzbnica polna Knautia arvensis 
Dzwonek rozpierzchły Campanula patula 
Koniczyna pogięta  Trifolium medium 

Dziewiędsił bezłodygowy Carlina acaulis 
Macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides 
Świetlik łąkowy Euphrasia rostkoviana 
Krzyżownica zwyczajna Polygala vulgaris 
Dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum 
Chaber łąkowy Centaurea jacea 
 

Koniczyna pogięta  Trifolium medium Fot. W. Jegliński  
Kępa bliźniczki psiej-trawki Nardus stricta – podstawowego komponentu roślinnego  

muraw bliźniczkowych Fot. P. Najfled 
 

Inne: Murawy bliźniczkowe często ulegają zarastaniu przez roślinnośd leśną 
(sukcesja). Obecnie jest tu prowadzony intensywny wypas, dzięki czemu nie 
następuje tu zjawisko sukcesji. Często na murawach można spotkad ślady saren i 
jeleni, co świadczy o częstych ich tu przebywaniu i żerowaniu.  
 
Ciekawostka: U bliźniczki psiej trawki występuje zjawisko apomiksji, czyli tworzenie 
zarodka bez zapłodnienia. 
 
Siedlisko to zostało objęte europejskim programem Natura 2000. Zostało tak 
nazwane ze względu na najczęściej spotykany tu gatunek Bliźniczkę psią trawkę (gatunek trawy).  
 
Działania lokalnych społeczności na rzecz utrzymania bioróżnorodności biologicznej, w tym wypadku zapobieganie 
zarastaniu muraw bliźniczkowych przez wypas owiec, wspierają programy rolnośrodowiskowe. Tzw. warianty naturowe 
regulują sposoby gospodarowania rolników na tych terenach. Rolnicy dbający o zachowanie naturalnego środowiska w 
stanie nienaruszonym, otrzymują finansowe wsparcie. Korzyśd jest więc obopólna. 
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Stanowisko 5 
Współrzędne:  N49°31'24,41"; E20°12'5,93"   

Temat: Łąka eutroficzna 
Łąką eutroficzna Fot. W. Krzyżanowski  

Rzadko spotykane zbiorowisko łąk wilgotnych i podmokłych. Dobrze rozwija się 
na glebach torfowych i glejowych przy wysokim stanie wody gruntowej. 
Najczęściej tworzy powierzchniowo małe fitocenozy. Gatunkiem dominującym w 
zespole jest ostrożeo łąkowy Cirsium rivulare. W runi, poza ostrożeniem, 
występuje znaczny udział bylin, które czują się najlepiej w siedliskach wilgotnych. 
Są to: skrzyp błotny, olszewnik kminkolistny, i kozłek lekarski. Często występują 
tu storczyki (kukułka krwista), a czasem pełnik europejski. Z traw najczęściej 
można natrafid na: trzęślicę modrą, śmiałka darniowego, kłosówkę wełnistą i 
owsicę omszoną. Charakterystyczny jest wygląd łąki podczas kwitnienia 
ostrożenia łąkowego.  
W płacie obserwowanego zbiorowiska występują: 

Ostrożeo łąkowy Cirsium rivulare 
Sit rozpierzchły Juncus effusus 
Skrzyp błotny Equisetum palustre 
Drżączka średnia Briza media 
Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi 
Złocieo właściwy (jastrun właściwy) Leucanthemum vulgare 
Turzyca sp. Carex sp. 
Dziurawiec Hypericum 
Groszek łąkowy Lathyrus pratensis 
Barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium 
Grusza pospolita Pyrus communis 
 
Żywiec gruczołowaty Cardamine glanduligera  Fot. W. Krzyżanowski 

 

Stanowisko 6 
Współrzędne:  N49°31'24,41"; E20°12'5,93"   

Temat: Żyzna buczyna karpacka  
Las ów, z drzewostanem bukowo-jodłowym lub bukowo-jodłowo-świerkowym, rośnie, w odróżnieniu od kwaśniej 
buczyny, w żyznych warunkach siedliskowych, na glebach przeważnie obojętnych. Od kwaśnej buczyny odróżnia ją 
żyźniejsza gleba oraz rośliny rosnące na żyźniejszych stanowiskach. W runie znajdują się typowe dla lasów liściastych 
gatunki o bujnym wzroście. Są to zwykle lasy wysokopienne, zwarte, o złożonej strukturze pionowej i poziomej. Wśród 
roślin dna lasu ważną grupę stanowią rośliny kwitnące przed rozwojem liści buka (głównie gatunki z rodzaju żywiec 
Dentaria). 
W płacie obserwowanego zbiorowiska: 

Marzanka wonna Galium odoratum 
Gajowiec żółty Galeobdolon luteum 
Żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa 
Żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera 
Fiołek leśny Viola reichenbachiana 
Zerwa kłosowa Phyteuma spicatum 
Żywokost bulwiasty Symphytum tuberosum  
Turzyca leśna Carex sylvatica 
Starzec Fuchsa Senecio ovatus 
Sałatnik leśny Mycelis muralis 

Ciekawostka: Szyszki jodłowe nie wiszą tak jak u świerka, lecz rosną do góry. Kiedy nasiona dojrzeją całkowicie się 
rozsypują, dlatego nie spotyka się szyszek pod drzewami. 
Rozwiązania:  rysunek szyszek świerka i sosny 
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Informacje praktyczne 
Do Ochotnicy Górnej można dojechad własnym samochodem lub transportem komunikacji publicznej ze Szczawnicy. 
Warto pamiętad, że liczba połączeo poza sezonem jest ograniczona.  Rejon z bogatą infrastrukturą turystyczną.  Istnieje 
tu wiele gospodarstw agroturystycznych nie tylko wynajmujących kwatery, ale i proponujący pobyt z wyżywieniem ze 
smaczną kuchni ą regionalną. Coraz bardziej popularne jest wynajmowanie domów letniskowych. W Ochotnicy Górnej 
można przenocowad również w schronisku młodzieżowym PTSM. 
 
Impreza cykliczne:   
Corocznie we wrześniu organizowanyjest  maraton rowerowy MTB. Jego trasa biegnie z Rabki Zdrój na Turbacz i z 
powrotem.  Turbacz to najwyższy punkt polskich maratonów MTB. Więcej o tym i innych maratonach rowerowych 
http://www.czasnarower.pl/ 
 
 

http://www.czasnarower.pl/

