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Urodził się w nieprzebytych gąszczach stoku góry Radziejowej, tam 
gdzie opada ona gwałtownie ku huczącym po kamieniach w dole 
Małej i Dużej Roztokom Ryterskim. Piękna i bujna była jego gó-
rzysta ojczyzna. Ale on wcale o tym nie wiedział. Nic dziwnego: był 
przecież tylko małym, upstrzonym jasnymi plamkami koziołkiem na 
patykowatych nóżkach. Miał czarne, wilgotne, jakby lakierowane, 
chrapki i wypukłe, podłużne, ciemne oczy, otoczone firaneczką dłu-
gich rzęs. Był synem płowej, szybkonogiej sarny. Przez parę pierw-
szych dni życia był jeszcze tak słaby, że nie opuszczał wcale legowi-
ska ukrytego wśród bujnej zieleni, wtopiony w tę zieleń całkowicie, 
jak jakaś drobna, rudawa cząsteczka lasu. Spoczywał tam otoczony 
tkliwą i czujną opieką matki, krążącej nieustannie na straży. Im wy-
żej słońce wstępowało na niebo – tym większe koła zataczała sarnia 
matka wokoło swojego, ukrytego w zieleni, skarbu. Jeżeli wróg ją na-
padnie – to niebezpieczeństwo trzeba ściągnąć na siebie, jak najdalej 
od malca. Krążyła więc po lesie, łowiąc kosmatymi uszami, nastawio-
nymi na baczność – każdy dźwięk, każdy najlżejszy szmer, chwytając 
w rozdęte chrapki każdą podejrzaną woń, mogącą zdradzić wroga.

Fragment książki Marii Kownackiej Rogaś z Doliny Roztoki 
(rozdział: Dzieciństwo)
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Popradzki Park Krajobra-
zowy powstał w 1987 r. 
Jego obszar obejmuje Be-

skid Sądecki, jedną z najpiękniejszych czę-
ści Karpat Zachodnich. Stare lasy, górskie 
polany, bystre potoki czy wyjątkowe okazy 
fauny i flory to tylko nieliczne powody, dla 
których warto chronić tę krainę. Jednym 
z najlepszych sposobów na poznanie śro-
dowiska naturalnego jest wytyczanie tzw. 

ścieżek edukacyjnych. Łącząc zabawę i na-
ukę, możemy bowiem poznać otaczający 
nas świat. „Rogasiowy Szlak” poprowadzi 
nas w piękne zakątki Pasma Radziejowej, 
którego najwyższy szczyt – Radziejowa 
(1266 m n.p.m.) – jest równocześnie naj-
wyższą górą Beskidu Sądeckiego. Niniej-
szy przewodnik po ścieżce jest inspirowany 
książką Marii Kownackiej Rogaś z Doliny 
Roztoki. 

Popradzki Park Krajobrazowy

orientacyjna  
lokalizacja ścieżki  



4

R
og

as
io

w
y 

S
zl

ak

Część I
Rogasiowy Szlak – opis ścieżki 
dla najmłodszych turystów

OPIS  
ŚCIEŻKI
Wędrówkę rozpocznijmy u wrót Doli-
ny Wielkiej Roztoki, prowadzącej nas 
daleko pod porośnięte starym borem 
zbocza Radziejowej. Nad tym pięknym 
zakątkiem Beskidu Sądeckiego, w cieniu 
Makowicy, królują ruiny średniowieczne-
go Zamku Ryterskiego. Przypominają 
dawne dzieje Rytra, kiedy to niemieccy 

rycerze czujnym okiem strzegli kupiec-
kich karawan wiozących wino, miedź, 
sól i sukno z Węgier do Polski.

My podążać będziemy w innym kie-
runku, w dzikie ostępy, tam gdzie niegdyś 
urodziła się mała sarenka – Rogaś. Kozio-
łek przygarnięty przez ryterskich gospoda-
rzy wychowany został właśnie w Dolinie 
Roztoki. Gdy dorósł, powrócił do swojej 
dzikiej, górskiej ojczyzny. I właśnie ona 
jest naszym celem.

W małym jeziorku, obok naszej ścież-
ki, mieszkają kumaki górskie z cętkowa-
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nym brzuchem i prężące ostry grzebień 
na grzbiecie traszki. Na omszałych ka-
mieniach odpoczywają czarne jak smo-
ła, pokryte złotymi plamami salamandry. 
Bystre oko z pewnością dostrzeże tych 
wodnych mieszkańców, przemykających 
pomiędzy gęstymi szuwarami.

	ŹRÓDŁO  
KATARZYNA

Zanim zaczniemy wędrówkę, warto spró-
bować wody ze źródła Katarzyna, które 
jest jednym z wielu źródełek na terenie 

Beskidu Sądeckiego. Jeśli z niego za-
czerpniemy, z pewnością zyskamy ener-
gię do dalszego marszu. Wypływająca 
ze skalnej szczeliny woda pozostawia po 
sobie biały osad. To siarka, która ma wła-
ściwości lecznicze.

	ŹRÓDŁO  
ROGAŚ

Na stromym brzegu potoku Roztoka wy-
trysnęło źródełko Rogaś. Wodę z niego 
popijają ludzie, i schodzące do wodopoju 
zwierzęta. Źródło jest jednym ze skarbów 
Doliny Roztoki i stanowi pomnik przyrody.

	STARY  
KAMIENIOŁOM

Słuchając szumu potoku Wielka Rozto-
ka, pniemy się w głąb doliny. Po prawej 
stronie wznosi się pionowa ściana stare-
go kamieniołomu. W słoneczne dni na 
skały wylegają zwinne jaszczurki i leniwie 
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pełzające zaskrońce. Idąc dalej, możemy 
przyjrzeć się majestatycznym jodłom po-
rastającym strome zbocza doliny. I tak 
docieramy do rozwidlenia dróg.

Dalej prowadzić nas będzie potok 
Baniska. Ścieżka gubi się wśród kipią-
cej między głazami wody. Huczący nurt 
wielokrotnie przetnie nam drogę. Lepiej 
uważać, ponieważ śliskie kamienie sta-
nowią pułapkę dla niewprawnych wę-

drowców. Wokół gęstnieje las i srebrzą 
się pnie dostojnych buków. To znak, że 
zbliżamy się do rezerwatu. W przeciwień-
stwie do środowiska, w którym żyje i pra-
cuje człowiek, w rezerwacie las zachował 
swój pierwotny wygląd.
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	BUCZYNA Z CZOSNKIEM 
NIEDŹWIEDZIM

Jeśli się uważnie rozejrzymy, wśród runa 
zauważymy kwitnące na biało połacie 
roślin – to daleki krewniak czosnku. Ów 
przodek zyskał sobie przydomek „niedź-
wiedzi”, jest to bowiem przysmak misia, 
który czasem odwiedza ten zakątek. Mo-
żemy przekonać się, co ten wielki zwie-
rzak widzi w małych listkach.

	POPIELICOWA  
CHATKA 

Na skąpanej w słońcu leśnej polanie stoi 
drewniana chatka. Czasem nocują w niej 
drwale i leśnicy, których praca zapędziła 
w te odległe rejony. Jednak nie są oni 
jedynymi gospodarzami bacówki. Nocą 
władzę w niej przejmuje stadko popielic.

Czy to mysz, czy wiewiórka? Te małe 
stworzenia przypominające myszy zawa-
diacko stroszą puszysty ogon. Rodzina 

sympatycznych zwierzątek na stałe zado-
mowiła się w chacie, pogryzając nasiona 
i leśne owoce. Czasem ta skora do zabawy 
gromada dumnie prezentuje się wędrow-
com. I niekiedy przez moment w drew-
nianych załomach budynku mignie sre-
brzystobiały brzuszek i machnie nam na 
pożegnanie nastroszona kita popielicy.

	ROZDROŻE 
MIĆKOWSKIE 

Stroma dróżka wiedzie nas wysoko 
w górę w stronę „Teodorówki”, czyli tra-
sy przygotowanej przez hrabiego Stad-
nickiego dla jego syna. Podążając nią, 
młody Teodor mógł obserwować dotąd 
niedostępne i odległe obszary lasu.

Z wysokości koron drzew dobiegają 
odgłosy skrzydlatych lokatorów rezer-
watu. Najniżej, bo tuż pod gałęziami, 
zamieszkał jarząbek – średniej wielkości 
ptak z małym czubkiem na główce i białą 
plamką pod okiem. Przy pniu świerków 
skrzętnie maskuje swoją siedzibę ciem-
nobrązowa orzechówka. Czasem prze-
mykają tutaj małe ceglastoczerwone 
i zielone ptaki – krzyżodzioby świerkowe. 
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Ten niewiele większy od wróbla ptaszek 
otrzymał swoją nazwę od charaktery-
stycznego skrzyżowanego dzioba. Jego 
niepozornym skrzydlatym sąsiadem jest 
mysikrólik. Zielono-oliwkowe piórka po-
krywają malutkie ciałko tego osobnika, 
a skrzydełka zdobią białe paseczki. Jest 
to nie tylko najmniejszy ptak Beskidu, ale 
i całej Europy. Jeśli wsłuchamy się w od-
głosy lasu, może uda nam się usłyszeć 
śpiew drozda, który często urządza w tym 
miejscu swoje koncerty. W nocy w prze-
stworzach rozlega się głośne „uhu, uhu”. 
To znak rozpoznawczy puchacza, naj-
większej polskiej sowy. Wielkie, okrągłe 
oczy i utworzone przez pióra zabawne 
„uszy” nadają puchaczowi przyjazny wy-
gląd. Wbrew pozorom jest to najgroźniej-
szy latający drapieżnik Beskidu. Potrafi 
upolować nie tylko myszy czy wróble, ale 

i większą zwierzynę – króliki oraz zające.

REZERWAT  
BANISKA

Dawny właściciel tych lasów hrabia 
Adam Stadnicki założył w tym miejscu 
rezerwat. Dzięki niemu możemy prze-
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konać się, jak wyglądał las przed przyj-
ściem człowieka na te tereny. Olbrzymie 
buki, rozłożyste jodły i kłujące drobnymi 
igłami świerki mają od 90 do 170 lat. 
Niektóre z tych drzew osiągają wysokość 
30 m, a obwody ich pni mają nawet kilka 
metrów. To pozostałość pradawnej pusz-
czy karpackiej.

Mieszkańcy rezerwatu są niezwykli. 
Zimą dolinę niejednokrotnie przeszywa 
wilczy skowyt. Z kolei latem zdarza się, 
że podążając za zwierzyną, ten bury 
drapieżnik odbija „pieczątki” łap w błot-
nistej ścieżce. W okolicy bezszelestnie 
przechadza się również „tygrys” Beskidu 
– ryś. Cętkowana sierść, białe bokobrody 
i charakterystyczne pędzle na uszach to 
znaki rozpoznawcze tego rzezimieszka. 
Do spółki z wilkiem, siejąc postrach, kró-
luje na stromych zboczach Radziejowej.
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	POLANA  
SKAŁKA

Wysoko pod Radziejową rozciąga się po-
lana Skałka. Z kwitnącej leśnej łąki roz-
pościera się widok na Pasmo Jaworzyny 
Krynickiej – drugie najwyższe pasmo Be-
skidu Sądeckiego – oraz na Beskid Niski 
i położone w oddali miasta: Stary Sącz 
i Nowy Sącz.

Korzystając ze schronienia, jakie daje 
gęsty las otaczający polanę, częstym go-
ściem bywa tutaj jeleń, z dumą dźwigając 
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ogromną koronę poroża. Zdarza się, że w 
blasku księżyca stacza on zażarty bój z za-
lotnikami swojej smukłej małżonki – łani. 
W nocnej ciszy rozlega się chrzęst krzyżo-
wanych poroży, na dźwięk którego lękliwe 
lisy zwijają się w kłębek w swoich norach.

Powoli schodzimy w stronę zwartej 
palisady buków. Między jasnymi pniami 
drzew rozściela się migotliwy kobierzec 

kwiatów. Różowe kielichy mieczyków, 
drobne białe kwiatuszki szczawika za-
jęczego oraz krzaczki czarnej borówki 
przybrane są rozłożystymi paprociami, 
tworząc barwny i wonny bukiet.

	ŁĄKA  
REGLOWA

Wśród świerków i splątanych krzaczków 
malin słychać beczenie stadka pasących 
się owiec i poszczekiwania psów pa-
sterskich. Na tej łące gospodarzami są 
ludzie. Pracują w pocie czoła, zbierając 
siano i pieczołowicie stawiając kopy. Wy-
suszona na ostrewkach trawa służyć bę-
dzie za pożywienie mieszkającym we wsi 
zwierzętom. Z owczego mleka powstaną 

smaczne sery, a z wełny – ciepłe czapki 
i swetry. 

To ostatni przystanek na ścieżce Ro-
gasia. Wkrótce ujrzymy dach ryterskiej 
leśniczówki i pierwsze wiejskie domki.

CHWILE Z ŻYCIA ROGASIA  
W RÓŻNYCH PORACH ROKU
W zimie, gdy śnieg pokrywa cały świat 
ciężką pierzyną, zmarznięte zwierzęta 
nie mogą przekopać się do runa. Wtedy 
pomaga im człowiek, budując paśniki 
i dbając, by zawsze było w nich siano. 
Ową zwierzęcą restaurację chętnie od-
wiedzają płowe sarny, prowadząc swoje 
nakrapiane białymi plamkami młode. 
Małe sarenki szybko dorastają, gubiąc 
jasne kropki na grzbiecie. Dorosłe ko-
ziołki są o wiele mniejsze niż ich kuzyn 
jeleń, nie mogą się też poszczycić tak 
wielkim porożem. Ich małe parostki są 

mimo wszystko groźną, ostrą jak brzytwa 
bronią. Niemało szkód tymi „różkami” 
wyrządził Rogaś swoim gospodarzom. 
Kiedy powrócił do lasu, zapewne często 
stołował się w sarnim paśniku.

***
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Wiosną i latem, wczesnym rankiem lub 
tuż po zachodzie słońca na pokrytej buj-
nym kwieciem łące spotkać możemy 
pasące się stadko szybkonogich saren. 
Rogasiowa Polana wabi zwierzynę mno-
gością kolorów i zapachów. Pośród fiole-
towych dzwonków i delikatnych białych 
płatków złocieni zielenią się kępy traw. 
Właśnie one są magnesem przyciągają-
cym płowych mieszkańców lasu. Jednak 
otwarta przestrzeń jest również bardzo 
groźna. W takich miejscach często czai 
się rozbójnik ryś, a czasem przemyka 
wataha burych wilków. Pasąc się na tej 
łące, nasz Rogaś musiał wykazać się nie 
lada sprytem i ostrożnością. 
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Część II
Rogaś poznaje  
gatunki drzew leśnych
– bajka edukacyjna

Rogaś skończył trzy 
latka. Był już dużym 
koziołkiem*. W trze-
cim roku życia nałożył 
na głowę swoje dru-

gie poroże, które budował (tak to facho-
wo się nazywa) od stycznia do przełomu 
kwietnia i maja, by zaraz po zakończeniu 
wzrostu wytrzeć je ze scypułu**. Rogaś był 
dumny ze swoich parostków*** i wiedział, 
że będzie się nimi cieszył do listopada, 
a następnie je zrzuci, by niezwłocznie po 
jego utracie rozpocząć budowę nowego, 
bardziej okazałego poroża.

Mieszkał dalej (a raczej pomieszkiwał 
od czasu do czasu) w leśniczówce, do 
której przyniosły go dzieci po tej tragicz-
nej nocy, kiedy stracił na zawsze swoją 
mamę****. Bardzo kochał całą rodzinę 
Klusków – gospodarzy, którzy go uratowa-
li, przynieśli z lasu do domu i troskliwie się 
nim zaopiekowali. Zawsze z radością wra-
cał do nich po całodniowych spacerach 
po lesie. Uwielbiał bowiem brykać po 

górach. Jego silne nóżki (cewki) dzielnie 
pokonywały liczne górskie ścieżki Beskidu 
Sądeckiego, którego teren, mimo że bar-
dzo rozległy, poznał niezwykle szybko. To 
były przecież jego góry, jego lasy, tam się 
urodził i tam żył.

Ciekawa historia przydarzyła mu się 
pewnego słonecznego letniego poranka 
gdy jak co dzień ochoczo wędrował po le-
śnych ostępach. Tym razem ze szczególnie 
dużym zainteresowaniem przyglądał się 
drzewom, które otaczały go ze wszystkich 
stron. Było ich dużo, bardzo dużo, a każde 
było inne. Rogaś patrzył i zastanawiał się, 
jak te drzewa mogą się nazywać. W koń-
cu westchnął zrezygnowany. Nie miał już 
mamy, która mogłaby z nim wędrować 
po lesie i wszystko mu wyjaśnić, wytłu-
maczyć oraz opowiedzieć o drzewach czy 
kwiatach. Zrobiło mu się bardzo smutno. 
Położył się na górskiej polanie wśród wyso-
kich traw i przypomniał sobie ten moment, 
kiedy ostatni raz widział swoją mamę. 
Leżał cichutko, ukryty w gęstej trawie, tak 

* Czyli samcem sarny.
**	 W	czasie	wzrostu	poroże	pokryte	jest	ukrwioną	i	unerwioną	skórką	przypominającą	welur,	

która	dostarcza	z	organizmu	wapno	i	inne	składniki,	niezbędne	do	jego	budowy.
***	 To	nazwa	poroża	samca	sarny.
****	 Mama	Rogasia	to	koza,	czyli	samica	sarny.
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jak uczyła go mama, i wspominał chwile, 
które spędził u jej boku.

Nagle z zadumy wyrwały go docho-
dzące z daleka ludzkie głosy, które powo-
li zbliżały się do niego. Rogaś najpierw 
bardzo się przestraszył, ale kiedy usłyszał 
śmiech i rozmowy dzieci, zrozumiał, że 
nic mu nie zagraża. Wtulił się jednak 
jeszcze głębiej w kępy traw i trwając bez 
ruchu, nasłuchiwał, o czym rozmawiają 
nadchodzące dzieci (troszkę rozumiał 
mowę ludzi, bo przecież wychował się 
przy rodzinie Klusków). Mały koziołek 
(inaczej rogacz) był bardzo ciekawy świa-
ta, dlatego strzygł uszami, żeby usłyszeć 
opowieść, która dobiegała z daleka, 
a którą opowiadała gromadce dzieci ja-
kaś sympatyczna pani. I nagle Rogaś roz-
promienił się ze szczęścia, zrozumiał bo-
wiem, że to pani przewodnik opowiada 
dzieciom o drzewach – o tych drzewach, 
które go tak bardzo interesowały.

Pani dobrze znała się na drzewach i bar-
dzo ciekawie o nich opowiadała. Mówiła 
o jodle, buku, klonie jaworze i ulubionym 
drzewie Rogasia, tym z białą korą, czyli… 
o brzozie. Rogaś był zachwycony. Dowie-
dział się wielu ważnych rzeczy o drzewach. 
Jakie mają nazwy, jak szybko rosną, jak 
długo żyją, jaką mają korę, liście, owoce 
i nasiona. Bardzo lubił na nie patrzeć, 
chociaż często musiał zadzierać głowę wy-
soko do góry, bo były przecież dużo, dużo 
większe od niego. Z radością też wycierał 
ze scypułu swoje małe parostki o szorstką 
korę drzew, dotykał pyszczkiem gałęzi, liści, 
igieł, młodych pączków, które zresztą ze 
smakiem zjadał. Nie wiedział bowiem, że 
zgryzając igły czy pączek pędu głównego 
drzewa, powoduje, że drzewo choruje i źle 
rośnie. Teraz już wie, że nie może tak robić, 

a to, co usłyszał o drzewach, będzie pamię-
tał już zawsze i nigdy nie zapomni, że…

JODŁA POSPOLITA to drzewo, które 
rośnie w górach, gdzie wraz z bukiem 
i świerkiem tworzy lasy regla dolnego, 
natomiast poza górami trudno ją spotkać 
w lesie. Jest to gatunek zimozielony, czyli 
nie zrzuca igieł na zimę. Rośnie powoli, 
ale może żyć nawet 500 lat i jest jednym 
z najwyższych drzew w Polsce (osiąga 
nawet 60 m wysokości). Jasne, niezbyt 
twarde, ale trwałe drewno jodłowe wyko-
rzystuje się do budowy domów i wyrobu 
instrumentów muzycznych, np. organów.

Igły ma jodła ciemnozielone – niekłujące,
spłaszczone, gęste i błyszczące.
Białymi paskami od spodu połyskujące
i jak grzebyczek na gałązce siedzące.

Walcowate szyszeczki 
ustawione jak świeczki.
Kiedy w październiku dojrzewają,
to łuski z nasionami z nich odpadają.

Jodła	pospolita	–	igły	(igły	płaskie,	 
o	wciętych	wierzchołkach	i	dwóch	 
białych	paskach	na	spodzie)
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Jodła	pospolita	–	pokrój	drzewa

Jodła	pospolita	–	szyszka	niedojrzała	
i	rozpadnięta	szyszka	dojrzewająca	
(szyszki	walcowate,	rozsypują	się,	gdy	
dojrzewają)

Jodła	pospolita	–	nasiona	(nasiona	cięż-
kie,	z	szerokim,	długim	skrzydełkiem)
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Rogaś zapamięta również, że drzewo 
z kłującymi jeżykami to…

BUK ZWYCZAJNY, czyli okazałe drze-
wo liściaste o długim i prostym pniu, 
masywnych konarach i szerokiej, ko-
pulastej koronie. Jest jednym z najważ-
niejszych gatunków drzew liściastych 
występujących w polskich lasach. Two-
rzy piękne lasy bukowe – czyli buczyny. 
Twarde drewno buka jest bardzo cenne 
i ma szerokie zastosowanie w różnych 
dziedzinach życia – używa się go m.in do 
produkcji mebli, podłóg i zabawek. Jest 
gatunkiem stosunkowo wolno rosną-
cym, ale dożywa nawet 350 lat.

Buk to drzewo okazałe
W swej sylwetce doskonałe.
Gładka, szara kora pokrywa gonny pień,
który w blasku słońca srebrem mieni się.

Liście w kształcie łezki wiosną są zielone,
tworzą z gałęziami bukową koronę.
Jednak kiedy jesień buki „pomaluje”,
żółci i czerwieni na nich nie brakuje.

Na szypułkach wśród liści wiszą kwiatostany,
które na jesieni staną się bukwiami.

Bukiew to po prostu orzeszki bukowe,
z kolczastych torebek sypią się na głowę.
Zbierają je chętnie ludzie i zwierzęta,
Są przysmakiem dzików – każdy to pamięta.

Buk	zwyczajny	–	owoce	(bukiew	–	trój-
graniasty	jadalny	orzeszek)

Buk	zwyczajny	–	liście	(eliptyczne,	
całobrzegie,	na	brzegach	faliste)	 
i	owocostany	(czteroklapowe	kolczaste	
okrywy,	w	których	zamknięte	są	po	dwa	
orzeszki)

Buk	zwyczajny	–	siewka	(młody	buk	
wyrosły	z	nasionka)
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Buk	zwyczajny	w	letniej	i	jesiennej	szacie	–	pokrój	drzewa



Rogaś nie zapomni również, że….

KLON JAWOR to potężne drzewo o du-
żych liściach w kształcie dłoni. Rośnie na 
obszarze całej Polski. Jego naturalnym 
siedliskiem są górskie lasy, w których 
stanowi gatunek domieszkowy. Po buku 
i jodle stanowi trzeci co do ważności 
składnik lasów regla dolnego w Karpa-
tach. Dożywa sędziwego wieku, nawet 
500 lat. Drewno jawora ze względu na 
dobre właściwości rezonansowe wyko-
rzystywane jest do wyrobu instrumentów 
muzycznych (skrzypiec, gęśli, pianin 
i fortepianów).

Kora młodego jawora jest szara i gładka,
a na starym drzewie wygląda jak kratka.
Łuszczy się i odpada cienkimi płatami 
niczym dziecięce spodnie pokryte łatami.

Jawor kwitnie w kwietniu i w maju,
a w kwiatach ma dużo nektaru.
Owoce jawora są wszystkim znane
i chętnie przez dzieci zbierane.

Są to skrzydlaki wirujące,
a w nich nasiona spadające, 
które mocno się trzymają,
bo kleiste wnętrze mają.

Klon	jawor	–	pokrój	drzewa

Klon	jawor	–	kora	(charakterystycznie	
odpadająca	płatami)

Klon	jawor	–	liście	(pięcioklapowe,	nie-
równo	piłkowane,	z	głęboko	wykrojony-
mi	zatokami)	i	kwiatostany	(żółtozielone	
zebrane	w	wiechy) 

Klon	jawor	–	liść	i	owoce	(dwustronne	
skrzydlaki,	rozwarte	pod	kątem	ostrym	
z	kulistym	orzeszkiem)
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A ulubione drzewo Rogasia, z białym 
pniem, to…

BRZOZA BRODAWKOWATA – pięk-
na i bardzo charakterystyczna dzięki 
swej wyjątkowo efektownej kredowobia-
łej korze, która sprawia, że jest najłatwiej 
rozpoznawalnym i lubianym drzewem. 
Rośnie na obszarze całego naszego kra-
ju i uważana jest za najbardziej polskie 
drzewo, ponieważ bardzo często spotyka-
my ją w naszym krajobrazie. Rośnie bar-
dzo szybko i dożywa około 100 lat. Brzo-
zą do dziś dekorujemy domy i kapliczki 
w okresie Zielonych Świątek.

Brzoza to gatunek bardzo wytrzymały –
w lecie znosi gorące upały,
niestraszne jej też mroźne zimy,
dlatego wszędzie ją widzimy. 

Gałęzie brzozy są jak włosy rozwiane,
a drobne listeczki przez wiatr kołysane. 
Po kredowym pniu i białej korze
każdy to drzewo rozpoznać może.

Gdy brzoza kończy 15 lat – zakwita w maju
i cała w bieli wita wiosnę w naszym kraju.
Skrzydlate orzeszki – maleńkie nasionka 
wiatrem są niesione daleko do słonka.

Na koniec Rogaś powtórzył sobie 
wszystkie informacje, które usłyszał 
w opowieści pani przyrodnik i stwierdził 
z zadowoleniem, że zna już dobrze cztery 
gatunki drzew, rosnące w „jego górach”. 


Brzoza	brodawkowata	–	nasiona	 
(owoce-orzeszki,	błoniasto	oskrzydlone)

Brzoza	brodawkowata	–	liście	(rombo-
idalne,	ostro	zakończone,	piłkowane)	
i	szyszeczkowate	owocostany
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  Ty	też	przypomnij	sobie,	jakie	drzewa	poznał	Rogaś.	
	 Wymień	ich	nazwy.	
	 Poszukaj	nasion	tych	drzew	w	lesie	i	spróbuj	posadzić	je	w	swoim	

ogródku	lub	w	doniczce.	
	 Zakop	w	ziemi	nasionka	i	obserwuj,	jak	rosną.	
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Część III
Od przystanku do przystanku, czyli 
jak wędrować ścieżką przyrodniczą 
„Rogasiowy Szlak” 

Rogasiowy Szlak to 
jedna z wielu urokli-
wych ścieżek przyrod-
niczych wytyczonych 
na terenie Popradzkie-

go Parku Krajobrazowego. Usytuowana 
na północno-wschodnim zboczu Pasma 
Radziejowej, przeznaczona jest zarówno 
dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych od-
wiedzających Roztokę Ryterską indywi-
dualnie, rodzinami czy też w większych 
grupach zorganizowanych. 

Trasę pod względem stopnia trudno-
ści przejścia i liczby kilometrów należy 
uznać za średnio zaawansowaną, a przej-
ście jej całej będzie wymagało około 5–6 
godzin marszu. Na całej długości ścieżki 
wyznaczono 9 przystanków – w punktach, 
które odzwierciedlają charakterystyczne 
dla danego miejsca fragmenty zbiorowisk 
leśnych z różnymi florystyczno-faunistycz-
nymi osobliwościami. Wędrując „Roga-
siowym Szlakiem”, możemy zdobywać 
wiedzę dotyczącą ekosystemu leśnego, 
poznawać piękno, różnorodność i współ-
zależność składników przyrody ożywionej 
i nieożywionej, a także rozbudzać i pogłę-
biać zainteresowania przyrodnicze oraz 
potrzebę bezpośredniego kontaktu z na-

turą. Częste przebywanie w lesie pozwala 
również na budowanie własnej emocjo-
nalnej więzi z przyrodą i rozumienie po-
trzeby jej ochrony. 

Tablica informująca o początku ścież-
ki znajduje się w pobliżu Parku Ekolo-
gicznego utworzonego na tym terenie 
w 1998 r. w celu ochrony występujących 
tu unikatowych stanowisk górskiej flory 
i fauny, charakterystycznych dla górskich 
terenów podmokłych. Na niewielkiej po-
wierzchni, bo tylko ok. 0,52 ha, w trzech 
zbiornikach wodnych (pełniących rów-
nież funkcje retencyjne) oraz w ich oto-
czeniu żyje wiele gatunków płazów i ga-
dów, które w innych częściach naszego 
kraju stanowią niezwykłą rzadkość. Gro-
madę płazów bezogonowych reprezen-
tują: żaba trawna, ropucha szara, kumak 
górski, rzekotka drzewna, a z płazów ogo-
niastych: salamandra plamista, traszka 
grzebieniasta, traszka zwyczajna, traszka 
górska oraz traszka karpacka (gatunek 
endemiczny tego terenu). Z gadów nato-
miast możemy tu spotkać padalca zwy-
czajnego, jaszczurkę zwinkę i jaszczurkę 
żyworodną, zaskrońca zwyczajnego oraz 
naszego jedynego krajowego węża jado-
witego, czyli żmiję zygzakowatą. Należy 
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wiedzieć, że wszystkie płazy i gady w Pol-
sce podlegają ochronie prawnej.

Utworzone tu zbiorniki wodne poro-
śnięte są charakterystyczną roślinnością 
szuwarową, z dominującą pałką wodną, 
skrzypem bagiennym i sitem sinym. 
Podmokłe młaki górskie porasta typowa 
roślinność bagienna reprezentowana 
przez kilka gatunków storczyków, w tym 
bardzo rzadkiego kruszczyka błotnego.

Opuszczając kompleks ochronny pła-
zów i gadów, udajemy się w górę doliny 
i po około 100 m skręcamy w lewo, kieru-
jąc się w stronę mostku na potoku Rozto-
ka Wielka. Po przejściu na drugą stronę 
potoku, po lewej stronie mostku, tuż przy 
brzegu znajduje się 1. przystanek na 
naszej ścieżce – źródło Katarzyna. Jest 
to źródło szczelinowe, a wypływająca 
ze szczeliny piaskowca woda mineralna 

to woda typu siarczkowego o średniej 
mineralizacji, natomiast dużym stężeniu 
zawartego w niej siarkowodoru. Charak-
terystyczny osad bakterii siarkowych po-
wstaje w procesie metabolizmu bakterii, 
które czerpią energię życiową z utlenia-
nia siarkowodoru do siarczanu i kwasu 
siarkowego, a następnie do siarki. Osad 
może mieć różną barwę – od białej przez 
purpurową aż do fioletowej. W tym źró-
dełku osad ma barwę białą, a wypływa-
jąca woda siarczkowa charakteryzuje 
się właściwościami leczniczymi. Źródło 
Katarzyna jest jednym z cenniejszych 
źródeł w naszym regionie, dlatego aby 
zapewnić jego ochronę, w 1998 r. nada-
no mu status pomnika przyrody nieoży-
wionej. 

Teraz kierujemy się na ścieżkę leśną, 
biegnącą prawym brzegiem potoku Roz-

Źródło	Katarzyna	–	pomnik	przyrody	nieożywionej
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toka Wielka, i podążamy nią pod górę, 
w kierunku przeciwnym do płynącego 
potoku, aż do kolejnego, 2. przystanku, 
którym jest następne źródło – źródło 
Rogaś. Usytuowane jest ono na wyso-
kim zboczu doliny potoku Roztoka Wiel-
ka i właśnie ze względu na jego położenie 
i stosunek do morfologii terenu zwane 
jest źródłem zboczowym. Również tutaj 
wypływa woda typu siarczkowego, jed-
nak stężenie siarkowodoru jest znacznie 
niższe niż w źródełku Katarzyna i dlatego 
też smak wody z Rogasia jest zdecydo-
wanie łagodniejszy niż „jajeczny” smak 
wody z Katarzyny. Źródło Rogaś także 
zostało objęte ochroną prawną w 1998 r. 
– jest to pomnik przyrody nieożywionej.

Po degustacji wód mineralnych z obu 
źródeł wracamy do drogi asfaltowej pro-

wadzącej nas nadal Doliną Roztoki Wiel-
kiej. Ścieżka w dalszym swoim biegu 
przechodzi w szeroką drogę szutrową 
i wprowadza nas stopniowo do wnętrza 
lasu. Na naszej trasie tuż przed szlaba-
nem mijamy po prawej stronie drewniany 
budynek, w którym mieści Punkt Infor-
macji Turystyczno-Przyrodniczej Leśnego 
Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beski-
du Sądeckiego” i Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego. Podążając dalej w górę 
doliny, po prawej stronie, na stromym 
zboczu zauważamy pomnik poświęcony 
partyzantom Ziemi Sądeckiej, a kawałek 
dalej widzimy małą stylową kapliczkę św. 
Krzysztofa. Po około 40 minutach docho-
dzimy do 3. przystanku. Jest to Stary 
Kamieniołom – użytek ekologiczny 
o pow. 0,20 ha, utworzony w 1997 r.

Źródło	Rogaś	–	pomnik	przyrody	nieożywionej
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Stoimy teraz u podnóża pionowej 
ściany zbudowanej z piaskowców ma-
gurskich. To właśnie Stary Kamieniołom. 
Miejsce to podlega ochronie prawnej 
jako użytek ekologiczny, a znajdujące się 
w pobliżu małe oczka wodne są stanowi-
skami czynnej ochrony płazów i gadów, 
które na miejsce do życia wybrały sobie 
stożek akumulacji materiału skalnego 
u podnóża ściany. Przy kamieniołomie 
znajduje się również drewniana wiata, 
pod którą można odpocząć i posilić się 
przed dalszą wędrówką.

Po opuszczeniu tego miejsca, idąc 
dalej w górę doliny, po około 10 minu-
tach marszu dochodzimy do rozwidlenia 
dróg. Jedna z dróg skręca w lewo, w Do-
linę Potoku Baniska (zaraz przy ujęciu 

wody), i właśnie tą ścieżką powinniśmy 
pójść, aby dalej wędrować naszym „Ro-
gasiowym Szlakiem”. Jeśli jednak chce-
my poznać wyjątkową i niezwykle rzadką 
roślinę, która rośnie niedaleko stąd, to 
należy nadal iść prosto, w górę Doliny 
Roztoki. Po przekroczeniu mostka, w od-
ległości około 100 m od niego, po prawej 
stronie potoku Roztoka Wielka znajdują 
się dwa stanowiska tej bardzo charakte-
rystycznej paproci. Obie powierzchnie, 
które porasta roślina (łącznie 2,0 ha), zo-
stały objęte ochroną i wpisane w 1994 r. 
do rejestru pomników przyrody jako po-
wierzchniowy pomnik przyrody.

Stary	kamieniołom	–	użytek	ekologiczny	
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Teraz, aby wrócić na „Rogasiowy 
Szlak”, musimy cofnąć się do rozwidle-
nia dróg i podążać leśną drogą biegnącą 
w górę, wzdłuż potoku Baniska. Ścieżka 
poprowadzi nas pomiędzy dorodnymi 
okazami obcego gatunku sosny, niewy-
stępującej naturalnie w naszych lasach, 
tj. sosny wejmutki. Jest to drzewo pocho-
dzące z północno-wschodniej części kon-
tynentu amerykańskiego, wprowadzone 
sztucznie do naszych lasów przez Adama 
Stadnickiego herbu Szreniawa bez Krzyża. 
Zmarły w 1982 r. hrabia był kiedyś właści-
cielem ogromnych dóbr ziemskich od 
Krynicy-Zdrój aż po Krościenko. Był wybit-
ną osobowością Sądecczyzny, aktywnym 
politykiem i społecznikiem, leśnikiem z wy-
kształcenia i wielkim przyrodnikiem z zami-
łowania. Miał ogromną wiedzę z różnych 
dziedzin życia oraz umiejętność krytyczne-
go myślenia i analitycznego postrzegania 
otaczającego świata, co ułatwiło mu osią-
ganie zamierzonych celów oraz podejmo-
wanie słusznych decyzji co do zarządzania 
majątkiem rodzinnym. Dużo podróżował 
po świecie i lubił eksperymentować z egzo-
tycznymi gatunkami, które przywoził z róż-
nych zakątków świata i sadził w swoich 
lasach. 

Zostawiając już za sobą piękne sosny 
wejmutki, po kolejnych 15–20 minutach 
marszu w wąskiej, głębokiej dolinie znaj-
dujemy 4. przystanek – buczynę z czo-
snkiem niedźwiedzim.

Zbocza tej doliny porasta drzewostan 
bukowy z domieszką jodły, jesionu wynio-
słego, wiązu pospolitego i klona jawora. 
Rośnie tu również kolejna niezwykła rośli-
na na naszej ścieżce, kwitnąca wiosną na 
biało i pokrywająca łanowo duży obszar 
lasu. To czosnek niedźwiedzi (inaczej 
czosnek cygański lub cebula czarownic), 
który w czasie kwitnienia wydziela bardzo 
charakterystyczny zapach czosnku. Jest 
on przykładem na to, że wszystkie rośliny 
hodowane przez człowieka pochodzą od 
dziko występujących krewnych. Możemy 
się również domyślać, że nie bez powo-
du ma właśnie taką nazwę gatunkową. 
Stanowi bowiem przysmak największego 
drapieżnika Popradzkiego Parku Krajo-
brazowego – niedźwiedzia. Należy ponad-
to wiedzieć, że czosnek niedźwiedzi jest 
zaliczany do gatunków roślin objętych 
ochroną częściową.

Idąc dalej w górę doliny, po około 
30 minutach marszu dochodzimy do 
5. przystanku – Popielicowej Chatki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K I Z A Y Ę C W J N

9 6 3 5 7 3 10 2 1 3 8 5 7 3 4 9 10 4

Aby dowiedzieć się, co to za paproć, należy skorzystać z poniższego szyfru. 

Trzeba dopasować z pierwszej tabelki litery przypisane danym cyfrom do pu-
stych kratek pod cyframi w drugiej tabelce. Po prawidłowym wpisaniu liter 
będziemy mogli odczytać pełną nazwę gatunkową tej rośliny. 
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 Buczyna

Popielicowa	Chatka
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Jest to prawdziwa drewniana chata, 
wykonana z jodłowego drewna i usy-
tuowana nieopodal granicy rezerwatu 
przyrody Baniska. Służyła kiedyś jako 
miejsce odpoczynku robotnikom i pi-
larzom, którzy wyruszali stąd do pracy 
w lesie. Obecnie jest użytkowana przez 
osobę prywatną i turyści nie mogą do 
niej wchodzić, jak to dawniej mieli w zwy-
czaju czynić. Jednak niezmiennie od lat 
chatkę odwiedza, a może nawet zamiesz-
kuje malutki i wyjątkowo sympatyczny 
gryzoń – popielica. Od kiedy jednak chat-
ka jest zamknięta dla turystów, trudno 
ją wypatrzyć, tym bardziej że prowadzi 
nocny tryb życia, a w ciągu dnia śpi. 
W okolice chatki zapuszczają się również 
wilki i rysie, jedne z największych dra-
pieżników Beskidu Sądeckiego. Można 

to stwierdzić po śladach i tropach, które 
zostawiają w pobliżu tego miejsca.

Od chatki do granicy rezerwatu dzieli 
nas już tylko 10 minut. Możemy do niego 
podejść, a potem wrócić do ujęcia wody 
miniętego wcześniej na drodze do chaty 
i stąd podążać dalej za zielono-białymi 
znakami, którymi znakowana jest cała 
trasa naszej ścieżki, do znacznie już wy-
żej położonego miejsca. Musimy zatem 
teraz wdrapać się bardzo stromym po-
dejściem na kolejny, 6. przystanek, czyli 
Rozdroże Mićkowskie. 

Czeka nas około czterdziestominuto-
wa wspinaczka, ale i ogromna satysfak-
cja, gdy już dotrzemy do celu. Rozdroże 
Mićkowskie jest bowiem miejscem 
dość specyficznym. To właśnie tu krzy-

Rozdroże	Mićkowskie
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żują się szlaki wiodące do różnych przy-
stanków ścieżki „Rogasiowy Szlak”. Do 
wyboru mamy cztery drogi prowadzące 
kolejno: do rezerwatu Baniska, na pola-
nę Skałka oraz do Dolin Małej i Wielkiej 
Roztoki. Stojąc na rozdrożu, widzimy, że 
nieprzypadkowa jest jego nazwa. Jest 
to również doskonałe miejsce do odpo-
czynku i podziwiania widoków. Krótszy 
lub dłuższy relaks na łonie natury do-
skonale zrekompensuje nam trudy po-
dejścia na górę. 

Po naładowaniu akumulatorów uda-
jemy się w dalszą wędrówkę, dlatego 
należy wybrać teraz właściwą drogę, 
aby dotrzeć do kolejnego, 7. przystan-
ku na naszej ścieżce, a mianowicie do 
wspomnianego lub odwiedzonego już 

wcześniej (przy okazji pobytu przy Po-
pielicowej Chatce) rezerwatu Baniska. 
Stojąc plecami do tablicy na Rozdrożu 
Mićkowskim, wybieramy pierwszą drogę 
od prawej strony, która zaprowadzi nas 
do granicy rezerwatu.

Rezerwat Baniska to jeden z najcie-
kawszych rezerwatów przyrody w Beski-
dzie Sądeckim. Mający ponad 100 lat ob-
szar objęty został ochroną rezerwatową 
w 1916 r. przez dawnego właściciela tych 
lasów – wspomnianego już wcześniej 
hrabiego Adama Stadnickiego, który był 
twórcą pierwszych rezerwatów w Beski-
dzie Sądeckim.

Powierzchnia rezerwatu znajduje się 
na północnych stokach Radziejowej, któ-
re porastają dwa charakterystyczne dla 
terenów górskich zespoły leśne: żyzna 

Rezerwat	Baniska
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buczyna karpacka oraz kwaśna buczyna. 
Drzewostan w rezerwacie jest różnowie-
kowy, a dominującymi gatunkami są tu-
taj jodła, buk i klon jawor. Objęty ochroną 
fragment lasu to pozostałości dawnej 
puszczy karpackiej. Na jego przykładzie 
możemy sobie wyobrazić, jak wyglądały 
kiedyś lasy puszczańskie, zanim na te 
tereny wkroczył człowiek, żeby je zagospo-
darować. Nie sposób nie zauważyć róż-
nicy między lasem pierwotnym a lasem 
gospodarczym, przez który wędrujemy 
naszym „Rogasiowym Szlakiem”. Doko-
nując porównania, należy zwrócić uwagę 
na strukturę wiekową obu odmiennych 
drzewostanów (grubość drzew), wygląd 
dna lasu oraz porównać młode pokolenie 
drzew (formy odnowień).

W naszym rezerwacie znajduje się 
również stare osuwisko, na powierzchni 
którego widoczne są młaki i zabagnienia. 
Stąd właśnie nazwa „Baniska”, co we-
dług łemkowskiej gwary prawdopodob-
nie oznaczało teren zabagniony, z wod-
nymi basenami. Musimy pamiętać, że 
rezerwat to szczególna forma ochrony 
przyrody, dlatego nie możemy do nie-
go wchodzić. Puszczański las możemy 
podziwiać, jedynie idąc wzdłuż granicy 
rezerwatu.

Bogatsi w nową wiedzę, idziemy dalej 
za zielono-białymi znakami, najpierw 
wzdłuż granicy rezerwatu, a potem od-
bijamy w lewo i zawracamy do najwyżej 
położonego punktu na naszej ścieżce 

Polana	Skałka
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z otaczającego polanę lasu. Polana Skał-
ka to jedno z najpiękniejszych miejsc 
widokowych w Beskidzie Sądeckim. Roz-
ciąga się stąd rozległa panorama na dru-
gie pasmo Beskidu Sądeckiego – Pasmo 
Jaworzyny Krynickiej, a także na Beskid 
Niski oraz Stary Sącz i Nowy Sącz. 

Żal opuszczać takie piękne miejsce, 
ale przed nami jeszcze spory kawałek 
drogi – około 60–80 minut marszu (tym 
razem już tylko w dół) Schodzimy zatem 
drogą leśną „Roztoka Mała pod Skałkę” 
i po pewnym czasie dalszej marszruty 
dochodzimy do drogi leśnej „Roztoka 
Mała – Kramarka”, którą schodzimy do 
Doliny Roztoki Małej. Na tym odcinku 
naszej trasy znajduje się ostatni, 9. przy-
stanek – łąka reglowa. 

(1100 m n.p.m.) czyli do 8. przystanku, 
którym jest polana Skałka. Przed nami 
kolejne 30–40 minut mocnego marszu.

Wychodzimy na górnoreglową polanę, 
porośniętą typową dla ubogich górskich 
łąk  bliźniczką wyprostowaną (tzw. psiarą) 
oraz występującymi miejscowo kuklikiem 
górskim, pięciornikiem złotym i tymotką 
alpejską. Znajdujemy tu również wystę-
pującą kępowo charakterystyczną roślinę 
górskich łąk, goryczkę trojeściową. Takich 
polan jak ta, na której teraz stoimy, jest już 
coraz mniej w naszych górach, ponieważ 
ulegają stopniowej sukcesji leśnej.

Oprócz typowej dla tego terenu ro-
ślinności, na polanie możemy zaobser-
wować również leśną zwierzynę: jelenie, 
sarny, dziki czy lisy, które zachodzą tu 

Łąka	reglowa
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Jest to polana, gdzie nadal koszona 
jest trawa i wypasane są owce. Może-
my tu zatem zaobserwować różne sta-
dia sukcesji roślinności. I jak widać, na 
koszonej części polany zachowała się 
typowa łąka mietlicowa, a ta część pola-
ny, która została pozostawiona na kilka 
lat bez użytkowania, zarosła wysokimi 
trawami (trzcinnikiem i śmiałkiem dar-
niowym). Natomiast na fragmentach po-
lany o daleko posuniętej sukcesji zaczęły 
pojawiać się krzewy i drzewa. Jednak 
nawet pomimo postępującej już coraz 
intensywniej sukcesji, na polanie można 

jeszcze odnaleźć wiele interesujących 
gatunków roślin typowych dla łąk gór-
skich. Możemy tu zobaczyć kilka gatun-
ków storczyków, pępawę wielkokwiatową 
czy kozibróda łąkowego, a na podmo-
kłych terenach wełnianki i turzyce.

Nacieszywszy oczy bioróżnorodno-
ścią tego miejsca, zbliżamy się powoli 
do końca naszej wyprawy. Od łąki do 
końca „Rogasiowego Szlaku” pozostało 
już tylko 20 minut marszu w dół Doliny 
Roztoki Małej. Naszą wędrówkę kończy-
my na parkingu leśnym przy leśniczówce 
Leśnictwa Roztoka Mała. 
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Przewodnik po ścieżce przyrodniczej 
– Rogasiowy Szlak

 Popradzki
Park Krajobrazowy


