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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY



Wędrówkę roz-
pocznijmy u wrót do-

liny Wielkiej Roztoki, pro-
wadzącej nas daleko pod 

porośnięte starym borem 
zbocza Radziejowej. Nad tym pięk-

nym zakątkiem Beskidu Sądeckiego, 
w cieniu Makowicy, królują ruiny śre-

dniowiecznego Zamku Ryterskiego. Przypo-
minające dawne dzieje Rytra, kiedy to niemieccy rycerze 
czujnym okiem strzegli kupieckich karawan, wiozących 
wino, miedź, sól i sukno, z Węgier do Polski.



My podążać będziemy w innym kierunku, w dzikie ostę-
py, tam gdzie niegdyś urodziła się mała sarenka – Rogaś. 
Koziołek przygarnięty przez ryterskich gospodarzy, wy-
chowany był właśnie w Dolinie Roztoki. Gdy dorósł po-
wrócił do swojej dzikiej, górskiej ojczyzny. I właśnie ona 
jest naszym celem.



W małym jeziorku, obok naszej ścież-
ki, mieszkają kumaki górskie z cęt-

kowanym brzuchem i prężące ostry grzebień 
na grzbiecie traszki. Na omszałych kamieniach 
odpoczywają czarne jak smoła, pokryte złotymi 
plamami salamandry. Bystre oko z pewnością 
dostrzeże mieszkańców jeziorka przemyka-
jących pomiędzy gęstymi szuwarami.



Zanim zaczniemy wędrówkę, warto spróbować wody ze 
źródełka „Katarzyna”. Wypływająca ze skalnej szczeliny 
woda, niesie ze sobą biały osad. To siarka, która ma wła-
ściwości lecznicze. Źródełko jest jednym z wielu na te-
renie Beskidu Sądeckiego, dostarczy nam wiele energii 
do dalszego marszu.
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Wśród szumu potoku Wielka Roztoka pniemy się w głąb 
doliny. Po prawej stronie wznosi się pionowa ściana sta-
rego kamieniołomu. W słoneczne dni na skały wylegają 
zwinne jaszczurki i leniwie pełzające zaskrońce. 
Idąc dalej, możemy przyjrzeć się 
majestatycznym jodłom, po-
rastającym strome zbocza do-
liny. I tak docieramy do roz-
widlenia dróg.
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Dalej prowadzić nas będzie potok Baniska. Ścieżka gubi 
się wśród kipiącej między głazami wody. Huczący nurt 
wielokrotnie przetnie nam drogę a śliskie kamienie sta-
nowią pułapkę dla niewprawnych wędrowców. Wokół 
nas gęstnieje las, srebrzą się pnie dostojnych buków. To 
znak, że zbliżamy się do rezerwatu. W przeciwieństwie 
do środowiska, w którym żyje i pracuje człowiek, w re-
zerwacie las zachował swój pierwotny wygląd. Obszar 
rezerwatu to dzikie, nietknięte ludzką ręką ostępy.



Jeśli się uważnie rozej-
rzymy, wśród runa za-
uważymy kwitnące na 
biało połacie roślin – to 
daleki krewniak czosn-
ku. Ów przodek zy-
skał sobie przydomek 

„niedźwiedzi”, jest to, bo-
wiem przysmak misia, któ-
ry czasem odwiedza ten 
zakątek. Możemy prze-
konać się, co ten wielki 
gburowaty zwierz widzi 
w małych listkach.
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Na skąpanej w słońcu leśnej polanie stoi drewniana chat-
ka. Czasem nocują w niej drwale i leśnicy, których praca 
zapędziła w te odległe rejony. Jednak nie oni są jedynymi 
gospodarzami bacówki. Nocą władzę w niej przejmuje 
stadko popielic.
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Czy to mysz? Czy wiewiórka? Te małe stworzenia, przy-
pominające mysz, zawadiacko stroszą puszysty ogon. 
Rodzina sympatycznych zwierzątek na stałe zadomowiła 
się w chacie, pogryzając nasiona i leśne owoce. Czasem, 
ta skora do zabawy gromada, dumnie prezentuje się wę-
drowcom. I przez moment, w drewnianych załomach bu-
dynku, mignie srebrzystobiały brzuszek i machnie nam 
na pożegnanie nastroszona kita popielicy.



Dawny właściciel tych 
lasów – hrabia Adam 

Stadnicki założył 
w tym miejscu re-
zerwat. Dzięki nie-
mu możemy prze-
konać się jak wy-
glądał las przed 
przyjściem czło-
wieka na te tereny. 
Olbrzymie buki, 

rozłożyste jodły, 
kłujące drobnymi 
igłami świerki, mają 

od 90 do 170 lat. Nie-
które z tych drzew 
osiągają wysokość 
30 metrów, a obwód 
pnia liczy sobie kil-
ka metrów. To pozo-
stałość pradawnej 
puszczy karpackiej. 
Niezwykli są miesz-

kańcy rezerwatu. 
Zimą niejednokrot-
nie dolinę przeszy-
wa wilczy skowyt. 

Nawet latem bywa, 
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że podążając za zwierzyną, 
ten bury drapieżnik od-
bija pieczątki swoich łap 
w błotnistej ścieżce. Bez-
szelestnie przechadza się 
„tygrys” Beskidu – ryś. Cęt-
kowana sierść, białe boko-
brody i charakterystyczne 
pędzle na uszach to zna-
ki rozpoznawcze tego rze-
zimieszka. Do spółki z wil-
kiem, siejąc postrach, kró-
luje na stromych zboczach 
Radziejowej.



Stroma dróżka wiedzie 
nas wysoko w górę w stro-

nę „Teodorówki”, czyli trasy 
przygotowanej przez hrabiego 

Stadnickiego dla swojego syna. 
Podążając nią młody Teodor 

mógł obserwować dotąd niedo-
stępne i odległe obszary lasu. Z wyso-
kości koron drzew dobiegają odgłosy 

skrzydlatych lokatorów rezerwatu. Najniżej, bo 
tuż pod gałęziami, zamieszkał jarząbek. Średniej wiel-
kości ptak z małym czubkiem na główce i białą plamką 
pod okiem. Przy pniu świerków skrzętnie maskuje swo-
ją siedzibę ciemnobrązowa orzechówka. Czasem prze-
mykają małe ceglastoczerwone i zielone ptaki – krzyżo-
dzioby świerkowe. Ten niewiele większy od wróbla pta-
szek, otrzymał swoją nazwę od charakterystycznego, 
skrzyżowanego dzioba. Jego niepozornym skrzydlatym 
sąsiadem jest mysikrólik. Na jego brzuchu zielone piór-
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ka są nieco jaśniejsze 
a skrzydła oznaczone 
są dwiema białymi prę-
gami. Jest to nie tyl-
ko najmniejszy ptak 
Beskidu, ale i całej 
Europy. Jeśli wsłu-
chamy się w od-
głosy lasu może uda nam się usłyszeć śpiew drozda, któ-
ry często urządza w tym miejscu swoje koncerty. W nocy 
w przestworzach rozlega się głośne „u – hu”. To znak roz-
poznawczy puchacza, największej polskiej sowy. Wiel-
kie, okrągłe oczy i utworzone przez pióra zabawne „uszy” 
nadają puchaczowi przyjazny wygląd. Wbrew pozorom 
jest to najgroźniejszy latający drapieżnik Beskidu. Potra�  
upolować nie tylko myszy czy wróble, ale i większą zwie-
rzynę – króliki i zające.



Wysoko pod Radziejową rozciąga się Polana Skałka. 
Z kwitnącej leśnej łąki rozpościera się widok na pasmo 
Jaworzyny Krynickiej – drugie najwyższe pasmo Beskidu 
Sądeckiego, Beskid Niski i położone w oddali miasta: Sta-
ry i Nowy Sącz.
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Korzystając ze schronienia, jakie daje gęsty las otaczający 
polanę, częstym gościem bywa tutaj jeleń, z dumą dźwi-
gając ogromną koronę poroża. Bywa, że w blasku księży-
ca, stacza on zażarty bój z zalotnikami swojej smukłej 
małżonki – łani. W nocnej ciszy rozle-
ga się chrzęst krzyżowanych ro-
gów, na dźwięk, którego lękliwe 
lisy zwijają się w kłębek w swo-
ich norach.



Powoli schodzimy w dół, w stronę 
zwartej palisady buków. Mię-
dzy jasnymi pniami drzew roz-
ściela się migotliwy kobierzec 
kwiatów. Różowe kielichy mie-
czyków, drobne białe kwia-
tuszki szczawnika zajęcze-
go, krzaczki czarnej borówki 
przybrane są rozłożystymi 
paprociami, tworząc barw-
ny i wonny bukiet.



Wśród świerków i splątanych krzaczków malin, słychać 
beczenie stadka pasących się owiec i poszczekiwania pa-
sterskich psów. Na tej łące ludzie są gospodarzami, zbie-
rają siano i pieczołowicie stawiają kopy. Wysuszona na 
ostrewkach trawa służyć będzie za pożywienie miesz-
kającym we wsi zwierzętom. Z owczego mleka powsta-
ną smaczne sery, a z wełny ciepłe czapki i swetry. W tym 
miejscu spotykają się ludzie i las.
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Na stromym stoku leśnicy ustawili paśnik. W zimie, gdy 
śnieg pokrywa cały świat ciężką pierzyną, zmarznięte 
zwierzęta nie mogą przekopać się do runa. Wtedy po-
maga im człowiek, budując paśniki i dbając by zawsze 
było w nich siano. Ową zwierzęcą restaurację chętnie 
odwiedzają płowe sarny, prowadząc swoje nakrapiane 
białymi plamkami młode. Małe sarenki, szybko dorasta-
ją, gubiąc jasne kropki na grzbiecie. Dorosłe koziołki są 
o wiele mniejsze niż ich kuzyn jeleń, nie mogą się też po-
szczycić tak wielkim porożem. Ich małe różki – parostki 
są mimo wszystko groźną, ostrą jak brzytwa bronią. Nie-
mało szkód tymi różkami wyrządził Rogaś swoim go-
spodarzom. Kiedy powrócił do lasu zapewne często sto-
łował się w tym sarnim paśniku.
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Wczesnym rankiem lub tuż po zachodzie słońca, na po-
krytej bujnym kwieciem łące, spotkać możemy pasące 
się stadko szybkonogich saren. „Rogasiowa Polana” przy-
ciąga zwierzynę mnogością kolorów i zapachów. Pośród 
� oletowych dzwonków, delikatnych białych płatków 
złocieni, zielenią się kępy traw. Właśnie one są magne-
sem przyciągającym płowych mieszkańców lasu. Jed-
nak otwarta przestrzeń jest lasu bardzo groźna. W takich 
miejscach, często czai się rozbójnik ryś a czasem przemy-
ka wataha burych wilków. Pasąc się na tej łące nasz Ro-
gaś musiał wykazać się nie lada sprytem i ostrożnością.
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Wracamy do huczącego po kamieniach potoku Roztoka. 
Na jego stromym brzegu wytrysnęło „Źródełko Rogaś”. 
Popijają ją i ludzie, i schodzące do wodopoju zwierzęta. 
Źródło jest jednym ze skarbów Doliny Roztoki i stanowi 
pomnik przyrody. To ostatni przystanek na ścieżce Ro-
gasia, dalej nasz bohater rzadko się zapuszczał. Wkrótce 
ujrzymy dach ryterskiej leśniczówki i pierwsze wiejskie 
domki. Tu kończy się nasza wycieczka.
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Popradzki Park Krajobrazowy powstał w 1987 roku. Jego 
obszar obejmuje Beskid Sądecki, jedną z najpiękniej-
szych części Karpat Zachodnich. Stare lasy, polany gór-
skie, bystre potoki, wyjątkowe okazy fauny i � ory, to tyl-
ko nieliczne powody, dla których warto chronić tę krainę. 
Jednym z najlepszych sposobów poznania środowiska 
naturalnego jest wytyczanie tzw. ścieżek edukacyjnych. 
Łącząc zabawę i naukę możemy poznać otaczający nas 
świat. „Rogasiowy szlak” poprowadzi nas w piękne za-
kątki pasma Radziejowej, najwyższego szczytu Beskidu 
Sądeckiego. Do jej powstania przyczynili się pracownicy 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Niniejsza publi-
kacja jest inspirowana książką Marii Kownackiej „Rogaś 
z Doliny Roztoki”.








