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Opis ścieżki

Ścieżka przyrodnicza o ciekawej nazwie Het na Hore bez Skole, 
czyli gdzieś w górę przez kamienie utworzona na terenie Popradz-
kiego Parku Krajobrazowego, we wschodniej części Pasma Jaworzyny 
Krynickiej, zaczyna się przy siedzibie starosądeckiego oddziału Zespo-

łu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM) w Woli Kro-
guleckiej. Jej celem jest ukazanie zwiedzającym bogactwa przyrodniczego gór 
oraz występującego tu charakterystycznego dla górskich terenów osadnictwa 
wiejskiego. Wytyczoną w terenie trasę o długości ok. 3,5 km wyznaczają dwie 
tablice, usytuowane na początku i na końcu, oraz sześć kamiennych głazów z 
umieszczonymi na nich kodami QR, które po zeskanowaniu dostarczają informa-
cji o danym miejscu.

Dużym atutem ścieżki jest jej interesujące usytuowanie w terenie. Popro-
wadzona jest ona bowiem przez wiele atrakcyjnych punktów, m.in. Popradzkie 
Centrum Edukacyjne, platformę widokową, z której można podziwiać rozle-
głe panoramy Pasm Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej czy znajdujący się na 
końcu trasy Głęboki Jar, będący pomnikiem przyrody. Przemierzając ścieżkę, 
można nie tylko podziwiać wspaniałe widoki, ale także uzupełnić swoją wiedzę 
przyrodniczą, doświadczyć bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz nabrać 
przekonania o konieczności jej ochrony. 

Ścieżka jest ogólnodostępna. Najłatwiej dotrzeć do niej od strony Barcic, 
kierując się drogą asfaltową przez most na Popradzie, a następnie zakrętami 
pod górę aż do pierwszego przystanku ścieżki, przy siedzibie ZPKWM. 

Jeśli nie mamy przewodnika po ścieżce w wersji papierowej, to informacje 
o poszczególnych przystankach możemy pozyskać w bardziej nowoczesny spo-
sób – poprzez zeskanowanie umieszczonych na głazach kodów QR. Wystarczy 
telefon z wbudowanym aparatem i odpowiednią aplikacją (wiele aplikacji służą-
cych do rozszyfrowania kodów QR jest darmowych i powszechnie dostępnych 
w internecie), aby odczytać zakodowany tekst. 

Zapraszamy zatem na wspólną wycieczkę po ścieżce  
Het na Hore bez Skole…!
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Popradzki Park Krajobrazowy 
został utworzony w 1987  roku 
i jest jednym z najstarszych par-
ków krajobrazowych w Karpa-

tach. Jego obszar prawie w całości pokry-
wa się z granicami Beskidu Sądeckiego, 
obejmując dwa główne pasma górskie: 
Radziejowej (z najwyższym szczytem 
o nazwie Radziejowa – 1266  m  n.p.m.) 
i Jaworzyny Krynickiej (z najwyższym 
szczytem o nazwie Jaworzyna Krynicka 
– 1114 m n.p.m.), rozdzielone rzeką Po-
prad, od której pochodzi nazwa Parku. 
Powierzchnia Parku wynosi 53 419,14 ha, 
co czyni go jednym z największych par-
ków krajobrazowych w Polsce i najwięk-
szym w Małopolsce. Teren Parku rozcią-
ga się od Krynicy i Tylicza na wschodzie 
po Krościenko i Szczawnicę na zacho-
dzie oraz od Starego Sącza na północy 
po granicę ze Słowacją na południu.

Popradzki Park Krajobrazowy uzna-
wany jest za jeden z najcenniejszych 
i najbardziej malowniczych obszarów po-
łudniowej Polski. W niezwykle zróżnico-
wanej rzeźbie terenu przeważa krajobraz 
górski oraz kompleksy leśne zajmujące 

Popradzki Park Krajobrazowy

Kamienny głaz z kodem QR – jeden z sze-
ściu takich przystanków na ścieżce (IS)
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ponad 70% jego powierzchni. Niepowta-
rzalne widoki, malownicze doliny rzek, 
cenne zabytki kulturowe i historyczne, 
wyjątkowe bogactwo fauny i flory oraz 
liczne źródła wód mineralnych i leczni-
czych to prawdziwe dziedzictwo tego 
terenu. Zadaniem ZPKWM jest jednak 
nie tylko chronić to wyjątkowe miejsce, 
ale również promować i udostępniać 
je wszystkim, którzy jeszcze nie zdążyli 
zachwycić się pięknem przyrody tej po-
pradzkiej ziemi. 

Oznakowanie ścieżki w terenie (TG)

orientacyjna  
lokalizacja ścieżki  



6

Popradzkiego Parku, utworzone zostało 
Popradzkie Centrum Edukacyjne (PCE). 
Jest ono jednym z wiodących ośrodków 
edukacji przyrodniczej w Polsce. Mieści 
się tu sala dydaktyczna wraz z ekspozy-
cją przyrodniczą oraz będące swego 
rodzaju ogrodem botanicznym rabaty 
z roślinnością zielną i krzewiastą, cha-
rakterystyczną dla naturalnych siedlisk 

Naszą wędrówkę zaczyna-
my przy Centrum Edukacji 
Przyrodniczej, które znajdu-
je się przy siedzibie Oddzia-

łu Stary Sącz ZPKWM w Woli Krogu-
leckiej. A ponieważ edukacja jest jedną 
z najistotniejszych form działalności 
parków krajobrazowych, to właśnie tu, 
na tak cennym przyrodniczo terenie 

Przystanek 1
Centrum Edukacji Przyrodniczej

Ogród w siedzibie Oddziału Stary Sącz Zespołu Parków Krajobrazowych  
Województwa Małopolskiego – Popradzkie Centrum Edukacyjne (IS)



7

Beskidu Sądeckiego. Sala wyposażona 
jest w niezbędny sprzęt multimedialny 
oraz materiały dydaktyczne pomocne 
w prowadzeniu zajęć przyrodniczych. 
Znajdują się w niej również dwie tablice 
edukacyjne z krótkimi opisami gatun-
ków flory i fauny terenów górskich oraz 
„ścieżka zmysłów” z naturalnym mate-
riałem leśnym, umożliwiająca poznanie 

zróżnicowanego podłoża leśnego za po-
mocą zmysłów dotyku, wzroku i węchu.

Edukacja prowadzona w PCE reali-
zowana jest różnymi metodami, a oferta 
edukacyjna podlega ciągłemu rozwo-
jowi. Głównym zadaniem Centrum jest 
bowiem przybliżenie i pokazanie społe-
czeństwu wartości przyrodniczych, krajo-
brazowych, kulturowych i historycznych 

Kapliczka na lipie (IS)
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terenu Popradzkiego Parku, jak również 
uwrażliwienie na otaczającą nas przyro-
dę oraz wskazywanie, w jaki sposób moż-
na chronić to wyjątkowe bogactwo natu-
ralne. Opuszczając PCE, bez względu na 
to, czy udało się nam skorzystać z jego 
oferty, czy też nie (jednak serdecznie za-

chęcamy do skorzystania), kierujemy się 
do kolejnego przystanku na naszej ścież-
ce, a będzie nim platforma widokowa, 
potocznie zwana w lokalnym środowisku 
„Ślimakiem”. 

Aby do niej dotrzeć, musimy opuścić 
PCE, wrócić do głównej drogi asfaltowej 

Pasieka (IS)
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i podążać w kierunku zgodnym z niebie-
skim szlakiem turystycznym prowadzą-
cym na Makowicę (948  m  n.p.m.). Na 
naszej ścieżce, oznaczonej biało-zielony-
mi znakami, znajdujemy różne ciekawe 
obiekty, które są dla nas drogowskazami 
i odnośnikami do wyznaczonej w terenie 
trasy. Pierwszym, który zwraca uwagę, 
jest wisząca na lipie szerokolistnej piękna, 
stara przydrożna kapliczka typu skrzynko-
wego. W czasie kwitnienia tego drzewa 
można usłyszeć i dostrzec w jego koronie 
niezliczone ilości zapracowanych pszczół, 
które lipowy pyłek i nektar zanoszą do po-
bliskiej pasieki, usytuowanej poniżej dro-
gi. Nie jest to jednak pasieka edukacyjna 
i nie jest dostępna dla każdego.

Nie sposób jednak w tym właśnie 
miejscu nie wspomnieć o pszczelarstwie 
i wyjątkowej pracy pszczelarza. Wszyscy 
wiemy, że pszczelarz zajmuje się profesjo-
nalnym pozyskiwaniem miodu z pasieki, 
ale już nie wszyscy mamy świadomość, 
jaki ogrom innych prac musi wykonać, 
zanim otrzyma gotowy produkt. Chcąc 
zapewnić odpowiednie warunki pszcze-
lim rodzinom, pszczelarz musi przede 
wszystkim ulokować swoją pasiekę we 
właściwym miejscu, by w jej pobliżu, 
a nawet w bezpośrednim sąsiedztwie, 
znajdowały się rośliny zielne i drzewa, 
które zapewnią pszczołom wystarczającą 
od wiosny do jesieni ilość pożytku – pył-
ku, nektaru, spadzi – wykorzystywanego 
do produkcji miodu (a warto wiedzieć, że 
w zależności od rodzaju pożytku powsta-

ją różne typy miodów). Ponadto oprócz 
przetwarzania produktów pszczelej pracy 
pszczelarz przeprowadza również szereg 
innych prac związanych z konserwacją 
uli, kompleksową obsługą bardzo licz-
nych pszczelich rodzin (przeglądy gniazd, 
ich poszerzanie, ocienianie, dokarmianie, 
zwalczanie szkodników i chorób, czysz-
czenie ramek itd., itp.).

Można zatem powiedzieć, że pra-
ca pszczelarza jest wyjątkowo trudna 
i bardzo precyzyjna, polega na hodowli 
pszczół oraz pozyskiwaniu i obróbce wy-
tworzonych przez nie produktów (miodu, 
pyłku, pierzgi, kitu, wosku). Jest też bar-
dzo pracochłonna i w pewnym stopniu 
niebezpieczna, gdyż pszczelarz narażony 
jest niejednokrotnie na użądlenia swoich 
podopiecznych. Na koniec należy jeszcze 
dodać, że pszczoły to niezwykle pożytecz-
ne i potrzebne owady zarówno ze wzglę-
du na wytwarzane przez nie produkty, jak 
i na ich działania polegające na zapyla-
niu roślin. To właśnie dzięki nim kwitną, 
a potem owocują różne gatunki roślin 
zielnych, krzewów i drzew.

Na koniec warto uzmysłowić sobie 
bardzo istotny fakt, a mianowicie to, że 
pszczoły potrafią przeżyć bez pomocy 
pszczelarza, jednak przyroda i ludzie nie 
przetrwałyby bez pszczół. Trzeba mieć 
także świadomość, że obecność pszczół 
w przyrodzie – zarówno tych miodnych, 
jak i tych dziko żyjących – ma ogromne 
znaczenie dla zachowania bioróżnorod-
ności przyrodniczej. 
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Przystanek 2
Platforma widokowa 
„Ślimak”

Ten wyjątkowy w swojej for-
mie punkt widokowy zlokali-
zowany jest na szczycie góry 
Dzielnica (539  m  n.p.m.) 

w Woli Kroguleckiej, najwyżej położonej 
wsi w gminie Stary Sącz, znajdującej 
się na pograniczu Beskidu Sądeckiego 
i Kotliny Sądeckiej. Z platformy może-
my podziwiać wyjątkowe krajobrazy 
Popradzkiego Parku. Przy dobrej po-
godzie dobrze widoczne są panoramy 
obu pasm górskich z górującą Radzie-

jową, na szczycie której znajduje się 
kolejna wieża widokowa. Na północ-
nym-zachodzie widzimy odległy Beskid 
Wyspowy oraz leżący w kotlinie Stary 
Sącz, natomiast patrząc w kierunku 
południowym, dostrzegamy malowni-
czą Dolinę Popradu oraz ruiny zamku 
w Rytrze. Za naszymi plecami znajduje 
się szczyt Makowica, należący do Pa-
sma Jaworzyny Krynickiej, który będzie 
nam wskazywał kierunek dalszej wę-
drówki.

Platforma widokowa zwana „Ślimakiem” – ze wzglądu na swoją konstrukcję (PS)
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Przemierzając Beskid Sądecki, zauwa-
żamy, że są to góry niezbyt wysokie, o wy-
sokościach bezwzględnych sięgających 
średnio ok. 1500 m n.p.m., z zaokrąglony-
mi wierzchołkami szczytów i łagodnymi 
stokami, które porozdzielane są głęboki-
mi i wąskimi dolinami rzek. Panujący tu 
umiarkowany górski klimat oraz zróżnico-
wane wysokości nad poziomem morza 
przyczyniły się do wykształcenia typowego 
dla terenów górskich piętrowego układu 
roślinności (pogórze, regiel dolny i regiel 
górny).

Mozaika pól uprawnych, łąk, pastwisk 
oraz lasów mieszanych to charaktery-

styczny krajobraz piętra pogórza naszych 
gór. Buczyny, lasy jodłowe i mieszane two-
rzą regiel dolny i górny, a górnoreglowe 
bory świerkowe porastają jedynie najwyż-
sze partie Pasma Radziejowej. Całości be-
skidzkich krajobrazów dopełniają polany 
śródleśne, murawy kserotermiczne oraz 
grądy i łęgi z zaroślami olszowymi i wierz-
bowymi porastające doliny rzek i potoków.

Kończąc podziwianie zapierających 
dech w piersiach widoków, podążamy do 
kolejnego przystanku na naszej ścieżce. 
Konieczny jest jednak powrót do drogi 
głównej, żeby móc wędrować dalej we 
właściwym kierunku.  

Zamek ryterski we mgle (IS)
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Przystanek 3
Zarośla śródpolne

Znajdujemy się w miej-
scu, gdzie naszym oczom 
ukazują się kępy i remizy 
śródpolne (inaczej zarośla 

śródpolne czy zadrzewienia śródpolne), 
które są częstym i bardzo ważnym ele-
mentem krajobrazu i odgrywają w nim 
dużą rolę. Mogą je tworzyć pojedyncze 
drzewa i krzewy lub ich skupiska, które 
wraz z pozostałymi składnikami szaty ro-

ślinnej danego terenu nie stanowią zbio-
rowisk leśnych – czyli rosną poza lasem. 
Wpływają na wszystkie elementy przy-
rody ożywionej (flora, fauna, człowiek) 
i nieożywionej (gleba, woda, powietrze) 
danego terenu, tworząc funkcjonalny 
system ich wzajemnego oddziaływania. 
Kształtują mikroklimat i regulują sto-
sunki wodne, powodując spowolnienie 
spływu powierzchniowego i gruntowego 

Zarośla śródpolne (IS)
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wód, a także tempa roztopów pokrywy 
śnieżnej. Przyczyniają się w ten sposób 
do zwiększenia ilości wody w glebie oraz 
przeciwdziałania erozji wodnej i wietrz-
nej. Ich obecność w krajobrazie zmniej-
sza również ryzyko występowania powo-
dzi oraz wpływa na osłabienie siły wiatru 
i wzrost wilgotności powietrza na danym 
obszarze. 

Zadrzewienia zapewniają dziko ży-
jącym zwierzętom korzystne warunki 
bytowania i żerowania. Są również kory-
tarzami ekologicznymi, pozwalającymi 
zwierzętom przemieszczać się do swoich 
siedlisk. Często stanowią pozostałość 
dawnych zbiorowisk leśnych albo też są 
zakładane celowo, aby służyły jako ostoje 
dla mniejszej i większej zwierzyny. Inne 
niewymienione jeszcze funkcje zadrze-
wień to funkcje społeczno-kulturalne, tj. 
wypoczynkowe, rekreacyjne, biwakowe, 
dydaktyczne i kulturowo-krajobrazowe. 
Do zakładania zadrzewień wykorzystuje 
się głównie gatunki drzew i krzewów li-
ściastych, a forma zadrzewień i sposób 
ich usytuowania w krajobrazie powinny 
być dostosowane do potrzeb danego 
terenu. Mogą to być formy pojedyncze, 
rzędowe, pasowe, grupowe, kępowe 
czy nawet powierzchniowe. Natomiast 
ze względu na miejsce ich występowa-
nia zadrzewienia można podzielić na: 
zadrzewienia użytków rolnych, terenów 
komunikacyjnych, terenów przemysło-
wych, wysypisk śmieci i terenów wiej-
skich. Zarośla śródpolne, które widzimy 
przy tym przystanku, tworzą głównie 
drzewiaste formy brzozy, jarzębu, klonu 
polnego czy wiązu. Rosną tu również 
dzikie czereśnie, odroślowe formy grabu 
i leszczyny, a z krzewów: dzika róża, śliwa 

tarnina, głóg, wiciokrzew, kalina, czerem-
cha i dereń.

Przystając na chwilę w tym miejscu, 
możemy sami zaobserwować, że każdy 
taki zagajnik wśród pól to schronienie 
dla owadów, ptaków i innych zwierząt. 
Warto wiedzieć, że zarośla śródpolne 
umożliwiają przetrwanie gatunków za-
grożonych wyginięciem, rzadkich i chro-
nionych, a także przyczyniają się do 

Dzika róża (IS)

Śliwa tarnina (IS)
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wzrostu różnorodności na tym terenie. 
Można tu spotkać jednego z najpiękniej-
szych polskich motyli – pazia królowej, 
oraz licznych przedstawicieli rodziny ru-
sałkowatych – rusałkę żałobnika, rusałkę 
pawie oczko, rusałkę admirała oraz wiele 
innych owadów i ptaków. Przy odrobinie 
szczęścia można wypatrzyć krążące po-

nad głowami drapieżne myszołowy czy 
jastrzębie. Teraz, kiedy już poszerzyliśmy 
swoją wiedzę na ten temat, możemy 
udać się w dalszą wędrówkę, do kolej-
nego przystanku na naszej ścieżce. Wę-
drujemy zatem dalej drogą polną, która 
opadając stopniowo, poprowadzi nas do 
okazałego dębu. 

Listkowiec cytrynek (AŚ)

Rusałka pawik (IS)
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Przystanek 4
Dąb bezszypułkowy 
(Quercus petraea)

Jest to stary i pięknie ukształ-
towany okaz dębu bezszy-
pułkowego. Rozglądając się 
wokół siebie, zauważamy 

również porośnięte mchem pozostałości 
starych fundamentów. Łatwo się więc 
domyślić, że widocznie kiedyś w pobliżu 
drzewa stały dom i zabudowania gospo-
darcze.

Dąb bezszypułkowy to potężne, bar-
dzo okazałe drzewo, dorastające do 
wysokości 40 m. Regularna, rozłożysta 
korona otacza prosty, równy pień, który 
jest widoczny prawie do wierzchołka. 
Kora jest ciemnoszara, gruba, o głębo-
kich bruzdowatych spękaniach, zawiera 
dużo garbników, dzięki czemu ma szero-
kie zastosowanie w garbarstwie. Młode 
gałązki dębu są nagie, lśniące, w kolorze 
oliwkowo-brązowym, a liście pojedyncze 
z dość regularnymi zatokami. Spośród 
wszystkich drzew liściastych dęby roz-
wijają swoje liście najpóźniej i również 
najpóźniej je zrzucają na zimę. Dotyczy 
to zwłaszcza drzew starych.

Dąb kwitnie od kwietnia do maja. 
Jego owoce zwane żołędziami dojrzewa-
ją w roku kwitnienia, a pod koniec paź-
dziernika opadają z drzew. Żołędzie dębu 

Dąb bezszypułkowy (AŚ)
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bezszypułkowego wyrastają bezpośred-
nio przy gałęziach drzewa, w pokrytych 
licznymi łuskami miseczkach, i są długo-
ści do 3 cm, a grubości ok. 1,5 cm. 

Dąb bezszypułkowy rośnie głównie 
na terenach nizinnych i w niższych poło-

	 Ciekawostki z dawnych wierzeń… 	

 Według wierzeń wielu prymitywnych ludów dąb stworzony został jako 
pierwsze drzewo na świecie. Dąb ten był przeogromny, w jego koronie 
gnieździli się bogowie, zaś korzenie stanowiły filary piekieł. Dąb uznawa-
no za drzewo święte, zaś przyczynę kultu tego drzewa upatrywano nie 
tylko w jego imponujących rozmiarach, lecz także w mocy przyciągania 
piorunów i dawania ognia. Wierzono w jego uzdrowicielskie, a nawet 
cudotwórcze moce. Odpowiednio przygotowane liście, żołędzie i całe 
gałęzie, przyprawione zaklęciami, leczyły wrzody, kurzą ślepotę, a nawet 
wskrzeszały wisielców. Stosowano go również do licznych czarodziej-
skich praktyk. 

Na podstawie fragmentów książki Zofii Ziółkowskiej pt. Gawędy o drzewach

Liście i owoce dębu

żeniach górskich, gdzie preferuje luźne, 
niezbyt głębokie gleby kamieniste i gli-
niaste. Oglądany na naszej ścieżce okaz 
rośnie w pobliżu górnej granicy pionowe-
go zasięgu występowania tego gatunku. 

Dęby dożywają bardzo sędziwego 
wieku. Drewno mają twarde, odporne na 
ścieranie i gnicie oraz bardzo trwałe. Ma 
wielostronne zastosowanie, robione są 
z niego m.in. meble, sklejki, płyty wióro-
we, beczki, a także wiele innych produk-
tów użytkowych. 

W Polsce stosunkowo wcześnie za-
częto dbać o dęby – już statut Kazimierza 
Wielkiego z 1347 roku informuje o karach 
za wycinanie młodej dębiny w cudzym le-
sie. Potęga i długowieczność dębów spra-
wiły, że wśród pomników przyrody drzewa 
te spotykamy częściej niż inne, a z każ-
dym z nich łączy się jakaś legenda.
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Przystanek 5
Buczyna karpacka 

Żyzna buczyna karpacka 
to dominujące w Beski-
dzie Sądeckim zbioro-
wisko leśne. Gatunkiem 

panującym w buczynie karpackiej jest 
oczywiście buk, ze współpanującą jodłą 
i znacznym udziałem gatunków domiesz-
kowych, głównie jawora i jesionu, które 
dzięki zasobnym w składniki pokarmowe 

siedliskom mają tu dobre warunki rozwo-
ju. Lasy bukowe i bukowo-jodłowe pora-
stają przeważającą część piętra regla dol-
nego i górnego, tylko kilka najwyższych 
szczytów górskich znajdujących się w re-
glu górnym porośniętych jest świerczyną.

Żyzna buczyna karpacka poza reglem 
dolnym, gdzie tworzy formę reglową (na 
wysokości od 600 do 1200 m n.p.m.), 

Buczyna karpacka (TW)
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występuje również w formie podgórskiej 
– w piętrze pogórza i w kotlinach śród-
górskich. Ponadto w miejscach, gdzie 
w swoim pionowym zasięgu dociera do 
górnej granicy lasu, tworzy niskie formy 
krzywulcowe z gęsto rozgałęzionymi i po-
skręcanymi pniami.

Naturalne lasy bukowe w Beskidzie 
Sądeckim zachowały się jeszcze tylko 
w niektórych trudno dostępnych miej-
scach, przeważnie chronionych w postaci 
rezerwatów. Buczyny to nasze najpiękniej-
sze lasy. Potężne buki o gładkiej, szarej, 
połyskującej srebrem korze i ogromnej 
rozłożystej koronie tworzą zwarte i cieni-
ste drzewostany. Liście buka (rysunek po-
niżej) są skrętoległe, pojedyncze, szeroko 
owalne, lśniące i ciemnozielone.

W buczynach bardzo mocno wi-
doczna jest rytmika sezonowa. Najbo-

		Ciekawostki z dawnych wierzeń…
 Buk przez długie wieki uchodził za istotę uduchowioną, był drzewem 

czczonym przez naszych przodków, ich opiekunem. Pod okapami gęsto 
ugałęzionych, rozłożonych koron bukowych budowali swoje siedziby 
w poczuciu bezpieczeństwa i spokoju. W XVII wieku wierzono, że w któ-
rym domu bądź sama przez się, bądź sadzona, bukwica rośnie, tam 
czary i gusła żadne szkodzić nie mogą. Magiczna moc buka nie ograni-
czała się do odstraszania czarów i unicestwiania zadanych podstępnie 
uroków. Buk sam potrafił działać cuda. Legenda głosi, że w XVI wieku 
ksiądz Afrania z Ferrary pracował nad wynalezieniem fujarki, która nie 
piskiem, lecz ciemną barwą chwaliłaby Pana. Fujarki z wierzbiny, topoli 
czy sosny dawały się łatwo strugać, ale wydawały dźwięki niczym dy-
chawiczna koza. Ksiądz Afrania wziął na warsztat twardy buk. Wykręcił 
z niego grubą rurę, wyszlifował, aż tu nagle… rura sama jakby własnym 
rozumem wiedziona wyrwała się z rąk, padła na ziemię i odłamała sobie 
jeden koniec. Ba, więcej: gdy kanonik był już bliski płaczu, owa rura za-
częła mu radzić, jak ma ją związać i połączyć u dołu kolankiem. Ponoć 
podszepnęła mu również nazwę tego instrumentu – fagot, od łacińskiego 
fagus, co znaczy „buk”.

 Na podstawi tów książki Zofii Ziółkowskiej pt. Gawędy o drzewach

gatszą różnorodność gatunków może-
my zaobserwować w wiosennym runie 
leśnym. Najbardziej charakterystyczne 
gatunki roślin zielnych tego typu lasu 
to masowo zakwitające o tej porze 
roku przylaszczki, zawilce, fiołki leśne, 
miodunki oraz żywiec gruczołowaty, 
sztandarowy gatunek żyznej buczyny 
karpackiej. Latem na dnie bukowego 
lasu jest już zbyt ciemno, by rośliny te 
mogły tam wegetować. Natomiast je-
sienią buczyny zachwycają przyrodni-
czą paletą barw liści, które opadając, 
przykrywają opustoszałe już o tej porze 
roku dno lasu.

Opuszczając drzewostan bukowy, 
podążamy do kolejnego przystanku.
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Orzesznica leszczynowa

Sójka zwyczajna

Młode owoce buka 
(bukiew) na gałęzi (TG)

Żywiec  
gruczołowaty (IS)

Zawilec gajowy (IS)
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Przystanek 6
Sosna, jawor, jesion

W tym miejscu możemy 
poznać trzy kolejne gatunki 
drzew rosnące w naszych 
lasach, z których dwa są ga-
tunkami rodzimymi, a jeden 
gatunkiem obcym.

SOSNA WEJMUTKA  
(Pinus strobus)
Została sprowadzona z Ameryki Północ-
nej do Anglii w 1705 roku przez lorda 
Weymoutha, którego nazwisko znalazło 
się w polskiej nazwie gatunkowej tego 
drzewa. Jest to drzewo wiecznie zie-
lone, dorastające do 50 m wysokości, 
z wysoko osadzoną koroną, początkowo 
stożkowatą, u starszych drzew bardzo 
szeroką, nieregularną, kopulastą. Kora 
sosny za młodu jest cienka, gładka, 
popielatoszara, u starszych drzew sre-
brzysto-czerwonawa, głęboko spękana. 
Młode gałązki stosunkowo cienkie, lek-
ko kanciaste, brązowo-zielone. Pędy są 
bardzo cienkie (2–3 mm), przez kilka lat 
zielonkawe lub jasnozielonkawo-brązo-
we i zwykle drobno omszone albo nagie. 
Sosny rosnące na otwartej przestrzeni 
zaczynają obradzać około 20. roku życia, 
natomiast rosnące w zwarciu – około 30. 

Sosna wejmutka (IS)
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Lata nasienne występują co dwa lub trzy 
lata. Drzewo kwitnie końcem maja, po-
czątkiem czerwca, a szyszki dojrzewają 
w drugim roku. Są cylindryczne, otwar-
te, wąskie, długie (10–15 cm) i nieco 
wygięte. U nas sosna rośnie dobrze na 
glebach głębszych i wilgotniejszych, jest 
gatunkiem mrozoodpornym. Wejmutka 
to sosna pięcioigłowa (pięć igieł na krót-
kopędach), o igłach najcieńszych w tej 
grupie pięcioigłowych sosen i utrzymują-
cych się na pędach od dwóch do trzech 
lat. Charakterystyczne dla wejmutki są 

liczne przewody żywiczne w drewnie oraz 
obfite występowanie żywicy na szysz-
kach, która nadaje im czasami jasnosza-
re zabarwienie.

Sosna, podobnie jak inne drzewa 
związane z człowiekiem, miała moce ma-
giczne i uzdrawiające. Popiół z jej igieł, 
przykładany na dziąsła, uśmierzał bóle 
zębów nie tylko naszym protoplastom, 
ale też Japończykom, a także Indianom. 
Szyszki sosnowe i pęczki, gotowane ra-
zem w serwatce i wypijane zaraz po pa-
cierzu porannym, stanowiły skuteczny 
lek przeciw darciu w kościach, swędze-
niu głowy, paskudnikom, czyli wrzodzian-
kom i kamieniowi w dołku.

KLON JAWOR  
(Acer pseudoplatanus)
W naszych lasach występuje obok dwóch 
innych rodzimych gatunków klonów: klo-
nu zwyczajnego i klonu polnego (paklo-
nu). W Beskidzie Sądeckim jako gatunek 
domieszkowy wchodzi w skład drzewosta-
nów porastających piętro regla dolnego. 

Dorasta do 30 m wysokości. Dożywa 
wieku 200, 300, a nawet 500 lat. Jest ga-
tunkiem stosunkowo szybko rosnącym, 

Gałązka i szyszka sosny wejmutki

		Legenda o sośnie
 Kasztelan sądecki Zygmunt Tarło sprowadził do Polski franciszkanów, 

zwanych także reformatami. W 1622 roku wystawił im drewniany klasztor. 
Jeden z zakonników, świątobliwy brat Piotr Chytkowicz, zasadził obok 
klasztoru małą sosenkę, a kiedy go pytano, w jakim celu to zrobił, odpo-
wiedział: „Tak długo ściślejsza nasza obserwancja [odłam franciszkanów 
o surowszej regule] trwać będzie, jak długo to drzewko kwitnąć i trwać 
będzie. Kiedy zaś pocznie usychać, stanie się to znakiem upadającej ob-
serwancji”. Sosna braciszkowa trwała… bez zmian – ani nie rosła, ani nie 
marniała, tylko wiecznie jednakowo kwitła…

 Na podstawie fragmentów książki Zofii Ziółkowskiej pt. Gawędy o drzewach
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mrozoodpornym, o bardzo wysokich wy-
maganiach co do żyzności gleby. Korona 
drzewa jest szeroka i wysoko osadzona.

Pień jawora jest prosty, kora szara, 
początkowo gładka, potem żłobiona 
i łuszcząca się taflami (przypomina nieco 
korę platana, co ma odniesienie w jego 
łacińskiej nazwie gatunkowej – pseudo-
platanus, dlatego też jawor nazywany 
jest „fałszywym platanem”). Pędy jedno-
roczne mają gładką i zieloną korę, a star-
sze gałęzie czerwonawą z korkowymi 
brodawkami. Drewno jawora jest białe, 
ciężkie, niepaczące się. Liście są duże, 
z wierzchu ciemnozielone i matowe, a od 
spodu szarozielone (jesienią jasnożółte), 
delikatnie owłosione na większych ner-
wach (warto wiedzieć, że liście wszyst-
kich klonów bardzo wzbogacają glebę 
w składniki odżywcze).

Żółtawozielone kwiaty zebrane są 
w zwisające wiechy i przypominają wiszą-
ce grona. Jawor kwitnie obficie w kwietniu 
i maju, po rozwinięciu liści. Owoce doj-

 Klon jawor (AŚ)

Liście i kwiatostany jawora (IS)

Liść jawora
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 Klon jawor (AŚ)

Liście i kwiatostany jawora (IS)

rzewają we wrześniu i październiku, są to 
podwójne skrzydlaki rozwarte pod kątem 
ostrym. 

Drewno jawora wykorzystywane jest 
do wyrobu różnych przedmiotów użytko-
wych oraz w przemyśle zabawkarskim.

JESION WYNIOSŁY  
(Fraxinus excelsior)
To wysokie drzewo, wyrastające do ok. 
40 m, z luźną, rozłożystą, wysoko sklepio-
ną i cylindryczną koroną. Jesiony najczę-
ściej rosną nad brzegami wód (zwykle 
w towarzystwie olszy) oraz w parkach. 
Kora na pniu jest szara, podłużnie spę-
kana i szeroko żebrowana, a na młodych 
gałązkach szarozielona. Bardzo charak-
terystyczny dla tego gatunku jest czarny 
kolor pączków zimowych.

Liście jesionu są długie, złożone 
z nieparzystej liczby listków krótkoogon-
kowych, rozmieszczonych naprzeciwle-
gle po obu stronach łodyżki. Całkowita 
długość liścia to 25 cm, listków – 10 cm. 
Kwiaty jesionu tworzą niepozorne wie-
chy i pojawiają się przed rozwojem liści. 
Owoce to zebrane w duże pęczki jasno-
brązowe skrzydlaki. Opadają z drzewa 

od późnej jesieni do końca zimy. Gatunek 
ten ma duże wymagania co do gleby, ale 
raczej dobrze znosi niskie temperatury.

		Ciekawostki z dawnych wierzeń…
 Jawor uchodził w bardzo zamierzchłych czasach i w starożytności aż po 

średniowiecze za drzewo obdarzone właściwościami boskimi, drzewo 
dobre, o miękkim sercu, hojne w rozdawaniu szczęścia. Nasi przodkowie 
Słowianie także przypisywali jaworowi moce magiczne, bali się go i ze 
strachu bardzo szanowali. Nie wolno było łamać jego gałęzi, a niech już 
ręka Boska zachowa, żeby ktoś miał skaleczyć to drzewo ostrym narzę-
dziem. Płakało długo słodkimi łzami, a wraz z nim głośno beczał sprawca 
jego ran, bo po pierwsze – sam się kaleczył przy byle sposobności, po 
drugie – waliły się na niego liczne nieszczęścia tak długo, póki jaworowi 
nie zaschły łzy.

 Na podstawie fragmentów książki Zofii Ziółkowskiej pt. Gawędy o drzewach

Jesion wyniosły (IS)
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Drewno jesionu jest bardzo sprężyste 
i stosunkowo łatwo można go wyginać, 
dlatego kiedyś było wykorzystywane do 
wyrobu łuków i strzał, później oszcze-
pów, a także nart. Obecnie produkowane 
są z niego materiały podłogowe i okleiny 
meblowe. Jest też cenionym materiałem 
opałowym. 

Poszerzywszy naszą wiedzę o kolej-
ne gatunki, udajemy się do następnego 
przystanku, przy którym poznamy ostatni 
już gatunek drzewa na naszej ścieżce. 

		Ciekawostki z dawnych wierzeń…
 W mitologii słowiańskiej jesionowi przypisywano właściwości magiczne, 

jeszcze przez długie stulecia po przyjęciu chrześcijaństwa był guślarskim 
środkiem (a może „lekiem ludowym”) przeciw ukąszeniu węża, a zwłasz-
cza żmii. Należało do trzech razy obmywać ranę sokiem wyciśniętym z je-
sionowych liści i powtarzać zaklęcie.

 Jesion leczył nie tylko choroby od ukąszenia „wszelkiego robaka”, ale 
i różne inne. Gdy komuś od złego spojrzenia „wzdęło żywot”, należało 
iść o północku, przy pełni księżyca, na mokradła, urwać z zamkniętymi 
oczyma trzy garście jesionowych liści, odgryźć tyle kory, ile się da w trzech 
kęsach, i ciągle z zamkniętymi oczyma biec do domu. Tu z liści i kory spo-
rządzić wywar i wypić trzy razy po trzy łyki, gapiąc się na księżyc i wypo-
wiadając w myśli formułkę, w której najważniejsze jest zdanie: „Jak ta peł-
nia miesiąca opadnie, tak i mój żywot niech się zapadnie!”. Jeżeli wzdęcie 
było rzeczywiście od uroku – ustępowało. Jeżeli od czegoś innego, nawet 
jesion nie pomagał. 

 Na podstawie fragmentów książki Zofii Ziółkowskiej pt. Gawędy o drzewach

Liście i nasiona jesionu
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Przystanek 7
Lipa drobnolistna  
(Tilia cordata)

Tuż koło naszej drogi, na 
lekkim wzniesieniu, po 
lewej stronie rośnie roz-
łożysta lipa drobnolistna. 
Jeśli dobrze się jej przyj-

rzymy, to zobaczymy, że kształt jej korony 
przypomina odwrócone serce. 

To wyjątkowo okazałe drzewo znajdu-
je się w pobliżu miejsca, gdzie dawniej 
stały zabudowania mieszkalne i gospo-
darcze. Jedynie resztki budynków i stare 
okazy drzew owocowych (pozostałość po 
sadzie) świadczą o tym, iż miejsce to było 
kiedyś zamieszkałe. Duże zacienienie, ja-
kie powoduje ogromna, zwarta korona 
drzewa, sprzyja rozwojowi rosnącej nie-
opodal pnia, objętej ochroną gatunkową, 
czarki szkarłatnej. Lipa to drzewo, które 
na terenie całego kraju występuje w for-
mie domieszki. W górach rośnie raczej 

w niższych partiach, natomiast w Beski-
dzie Sądeckim, niedaleko Muszyny (w re-
zerwacie Las Lipowy Obrożyska), sięga 
aż do wysokości 600–700 m n.p.m., gdzie 
tworzy jednogatunkowy drzewostan, nie-
spotykany nigdzie indziej na takiej wyso-
kości.

Lipa ma dużą, gęstą, często trochę 
nieregularną koronę. Dorasta do wy-
sokości 30 m. Młode gałązki lipowe są 
oliwkowozielone, a z wierzchu lekko czer-
wonawe. Drzewo ma liście skrętoległe, 
pojedyncze, równomiernie i ostro piłko-
wane. Blaszka liściowa kształtem przy-
pomina serce, analogicznie jak pokrój 
korony drzewa, i jest mniejsza niż u lipy 
szerokolistnej. Pień drzewa jest ciemno-
szary, podłużnie żebrowany. Lipa kwitnie 
w czerwcu i lipcu, a jej owoce dojrzewa-
ją od września. Jej drewno jest bardzo 

		Właśnie na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w okolicach Mu-
szyny, znajduje się wspomniana powyżej wyjątkowa na skalę europejską 
osobliwość florystyczna – jedyny w Karpatach las lipowy. W 1919 roku 
został tam utworzony rezerwat o nazwie Las Lipowy Obrożyska. Las ten 
jest reliktem okresu polodowcowego optimum klimatycznego, gdy na 
tym obszarze rosły mieszane lasy liściaste.
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miękkie, jednak na tyle mocne, że po-
wszechnie wykorzystywane jest jako ma-
teriał rzeźbiarski. Z kolei jej kwiaty mają 
bardzo intensywny zapach i stanowią 
cenny pożytek dla pszczół i innych owa-
dów (o czym wspomnieliśmy już między 
pierwszym a drugim przystankiem).

Lipa to drzewo cenione nie tylko jako 
roślina użytkowa i ozdobna, docenia się 
ją również ze względu na właściwości 
lecznicze. Jej kwiatostany zawierają wie-
le prozdrowotnych substancji, m.in. kwa-
sy organiczne, sole mineralne oraz wi-

taminę C. Po wysuszeniu można z nich 
przyrządzić napar/herbatę, która działa 
napotnie i stosowana jest jako domowe 
lekarstwo na przeziębienie. Jest to drze-
wo odporne na mróz, ale wrażliwe na 
duże zanieczyszczenia powietrza. 

Odwracając się od lipy i spoglądając 
na prawą stronę naszej ścieżki, widzimy 
rozpościerającą się przed nami piękną 
śródleśną polanę, na skraju której stoi 
drewniana ambona służąca do polowań 
na zwierzynę wychodzącą z lasu. Polana 
zachwyca, zwłaszcza wiosną, łanami 
kwitnących kwiatów, traw i ziół. Może-
my tu zobaczyć m.in. kukułkę plamistą, 
skrzyp polny, rumianek pospolity, lebiod-
kę pospolitą, dziurawiec zwyczajny, mię-
tę pieprzową i wiele gatunków traw.

Stąd już mamy tylko niewielki odci-
nek drogi do ostatniego przystanku. De-
lektując się zatem świeżym powietrzem 
i otaczającą nas przyrodą, kontynuujmy 
naszą wędrówkę. 

Lipa drobnolistna (AŚ)

Liście, kwiaty i nasiona lipy
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		Ciekawostki z dawnych wierzeń…
 W prawiekach, kiedy miejscami praktyk religijnych były święte gaje, lipa 

uchodziła za najulubieńsze drzewo tajemniczych bóstw. Przez nią bóstwa 
te objawiały swoją dobroć, łagodność, spokój i szczodrość. Była w pew-
nym stopniu drzewem opiekuńczym poszczególnych osób i całych rodów. 
Wszelkie doniosłe wydarzenia (narodziny dziecka, chrzest, ślub itp.) upa-
miętniano sadzeniem lip. W gusłach mających pozory zabiegów lekar-
skich dużą rolę odgrywały głównie gałązki lipy, jej łyko, a nawet cień.

 Legenda o lipie
 Pewien prawy rycerz, który oślepł w boju, wieziony potem podczas ciem-

nej nocy przez lipowy gaj ujrzał nagle światłość pod powiekami. Otworzył 
oczy i… stał się cud: rycerz zobaczył wszystko niczym w słoneczny dzień. 
Podniósł wzrok w górę, skąd szła jasność, i stał się drugi cud, jeszcze 
większy: zobaczył na lipie Matkę Boską spływającą z nieba ku ziemi. Jako 
niezbity dowód autentyczności owego niezwykłego wydarzenia, we wspa-
niałym barokowym kościele zbudowanym w końcu XVII wieku stoi przy 
jednym z filarów nawy głównej drzewo lipowe ze srebrną postacią Matki 
Bożej, w tym właśnie miejscu, gdzie rosła pogańska lipa, odmieniona le-
gendą w drzewo Najświętszej Panienki. 

 Na podstawie fragmentów książki Zofii Ziółkowskiej pt. Gawędy o drzewach

Kwiatostany lipy (IS) Nasiona lipy (IS)
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Kukułka plamista  
– storczyk plamisty (AŚ) Czarka szkarłatna (AŚ)

Firletka  
poszarpana (MG) Parzydło leśne (IS)
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Przystanek 8
Głęboki Jar

Dochodzimy już do ostat-
niego przystanku na naszej 
ścieżce. Jest nim powierzch-
niowy pomnik przyrody Głę-

boki Jar. Stoimy przed pięknym drewnia-
nym mostem, przerzuconym nad wyjąt-
kowo urokliwym i cennym przyrodniczo 
odcinkiem głęboko wciętej doliny Poto-
ku Życzanowskiego. Płynący skalistym 
wąwozem potok wraz z otaczającym go 
bukowo-jodłowym drzewostanem tworzy 
tu piękny przełom i objęty jest w całości 
statusem pomnikowej ochrony przyrody. 
Strome zbocza wąwozu mają wysokość 
od kilku do kilkunastu metrów i szerokość 
5–10 m w części dennej doliny oraz do 
50 m w części górnej doliny. Fragmenty 
kilku poziomów wypłaszczeń dolinnych, 
w tym tarasów zbudowanych z osadów 
rzecznych, świadczą o wieloetapowym 
rozwoju doliny. 

Piaskowce magurskie tworzą w ścia-
nach wąwozu urwiska i występy skalne, 
natomiast na jego dnie na wysokich skal-
nych progach (tzw. szypotach) powsta-
ją niewielkie wodospady. Na stromym 
zboczu wąwozu, poniżej mostu, można 
zauważyć tworzenie się martwic wapien-
nych, powstałych prawdopodobnie wsku-

tek wypływu wód wzbogaconych w dwu-
tlenek węgla i silnie zmineralizowanych, 
migrujących wzdłuż strefy uskokowej.

W pobliżu mostu, który stoi już w tym 
miejscu 80 lat (i z powodu znacznego 
„nadgryzienia przez ząb czasu” aktualnie 
jest zamknięty dla turystów), znajduje się 
drewniana wiata, gdzie można odpocząć 
oraz cieszyć się ciszą i pięknem otacza-
jącej przyrody. A odpoczywając i podzi-
wiając to wyjątkowe miejsce, możemy 
zastanowić się dodatkowo nad formami 
zmienności biocenoz w czasie – a miano-
wicie dowiedzieć się, czym jest sukcesja 
leśna, z którą spotykamy się w różnych 
miejscach na całym świecie.

Wyróżniamy sukcesję pierwotną i suk-
cesję wtórną. Ze zjawiskiem sukcesji pier-
wotnej spotykamy się niezwykle rzadko, 
gdyż występuje ona jedynie wtedy, gdy 
istnieje jeszcze gdzieś na ziemi fragment 
terenu niezasiedlony wcześniej przez 
roślinność i nieposiadający wytworzo-
nej gleby. W takim przypadku przyroda 
sukcesywnie zaczyna „wkraczać” na taki 
teren. Mogą to być osuwiska, wydmy czy 
skaliste wysepki porozrzucane gdzieś na 
morzach czy oceanach. Tych miejsc jest 
jednak tak naprawdę bardzo niewiele 
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Most nad Głębokim Jarem (WS)

i zjawisko sukcesji na takich terenach nie 
ma większego znaczenia. Znamy niewiele 
przykładów sukcesji pierwotnej w skali 
całego świata, a tym bardziej – rodzimych 
przykładów tego zjawiska. Ważniejszą 
natomiast i mającą duże znaczenie prak-
tyczne jest dla nas sukcesja wtórna, która 
występuje powszechnie na całym naszym 
globie. Zachodzi ona na rozległych obsza-
rach i na ogromną skalę.

Sukcesja leśna polega na samoist-
nej ekspansji lasu na tereny wylesione, 
przekształcone w użytki rolne, tereny 
zdewastowane niewłaściwą działalno-
ścią człowieka lub klęskami żywiołowymi 

Głęboki Jar (WS)

(szczególnie dotyczy to drzewostanów 
położonych w wyższych partiach gór, na-
rażonych na niszczącą działalność wiatru, 
który łamie i wyrywa drzewa z korzeniami) 
oraz tereny nieleśne. Na tych obszarach, 
pozostawionych samym sobie, samo-
istnie rozpoczyna się proces naturalnej 
sukcesji, czyli zasiewania się różnych 
gatunków drzew. Jednak skład gatunko-
wy i struktura powstałych w ten sposób 
lasów będzie na pewno różniła się od 
drzewostanów występujących pierwotnie 
na danym terenie.

W Polsce zjawisko sukcesji leśnej 
dało się zauważyć na większą skalę po 
masowym wysiedleniu ludności łem-
kowskiej z terenów Beskidu Sądeckiego, 
Beskidu Niskiego i Bieszczadów w tzw. 
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akcji „Wisła” w 1947 r., kiedy to postępu-
jąca sukcesja leśna spowodowała wzrost 
lesistości w naszym kraju. Jednak to nie 
wzrost lesistości ma największe znacze-
nie w problematyce sukcesji, lecz trwa-
łość powstałych w ten sposób lasów, ich 
skład gatunkowy i odpowiednia struktura 
drzewostanów. Niektóre gatunki drzew, 
wkraczające na dany obszar, są bowiem 
drzewami krótkowiecznymi i mało odpor-
nymi na zmienność klimatu, zwłaszcza 
w trudnych warunkach górskich. Tereny 
porolne, zbiorowiska łąkowe czy inne 
obszary bezleśne w pierwszej kolejności 
naturalnie zajmowane są przez gatunki 

światłożądne i lekkonasienne, takie jak 
brzoza, topola osika, sosna czy grab. Do-
piero kiedy na takie obszary wkraczają 
drzewa lubiące ocienienie (jodła, buk) 
i lepiej rosnące pod osłoną innych drzew, 
możemy być spokojni o trwałość powsta-
łych drzewostanów.

Głęboki Jar jest ostatnim przystankiem 
ścieżki przyrodniczej Het na Hore bez 
Skole. Po odpoczynku wracamy tą samą 
drogą. Jednak ci, którzy czują jeszcze 
niedosyt wrażeń, mogą udać się w dalszą 
wędrówkę, skręcając zaraz za mostem 
w lewo i podążając niebieskim szlakiem, 
który prowadzi na szczyt Makowicy. 

Niedźwiedź brunatny (KŚ)
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Przewodnik po ścieżce przyrodniczej 
– Het na Hore bez Skole,  

 czyli gdzieś w górę przez kamienie

 Popradzki
Park Krajobrazowy


