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Popradzki Park Krajobrazowy

Popradzki Park Krajobrazowy, utworzony w 1987 r., zajmuje obszar 54 392,7 ha 
i  jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. Celem utworzenia 
Parku była kompleksowa ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz 
kulturowych południowej części Sądecczyzny. Na wschodzie jego granicę stanowi 
rzeka Kamienica Nawojowska, natomiast na zachodzie i północy największa z rzek 
Sądecczyzny – Dunajec. Centralne położenie w parku zajmuje Dolina Popradu, dzie-
ląca dwa główne pasma górskie Beskidu Sądeckiego – pasmo Radziejowej i pasmo 
Jaworzyny Krynickiej. To właśnie rzece Poprad Park zawdzięcza swoją nazwę. Naj-
bardziej charakterystyczne szczyty w paśmie Radziejowa to Skałka 1168 m n.p.m., 
Przehyba 1175 m n.p.m., Wielki Rogacz 1182 m n.p.m., Eliaszówka 1023 m n.p.m., 
no i oczywiście Radziejowa 1266 m n.p.m. Natomiast w grupie Jaworzyny Krynickiej 
powyżej 1000 m n.p.m. wznoszą się Pisana Hala, Łabowska Hala, Runek oraz Pusta 
Wielka. 

Pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszar ten należy do najciekaw-
szych rejonów górskich w naszym kraju. Ponad 70% powierzchni Parku zajmują lasy 
będące pozostałością puszczy karpackiej z lasami bukowo-jodłowymi regla dolnego, 
borem górnoreglowym w  Paśmie Radziejowej i  lasami liściastymi piętra pogórzy. 
Lasom towarzyszy bogaty świat zwierząt, w tym typowe gatunki puszczańskie takie 
jak wilk, ryś, żbik. Najliczniejszą grupę roślin stanowią rośliny niżowe, składające 
się w głównej mierze z gatunków rodzimych występujących na obrzeżach potoków, 
w widnych lasach, na śródleśnych łąkach i polanach. Wyjątkowym walorem są za-
soby wód mineralnych, których złoża ocenia się na blisko 20% wszystkich zasobów 
wód mineralnych Polski. 
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Dlaczego „Leśni”?

Ścieżka przyrodniczo-historyczna o zagadkowej nazwie „Szlakiem LEŚNYCH” roz-
poczyna się na Woli Kroguleckiej, a następnie grzbietami, poprzez łąki i lasy prowadzi 
do doliny Popradu. Ścieżka została utworzona w celu ukazania bogatej przyrody ma-

Krajobraz Doliny Popradu z widocznymi ruinami zamku w Rytrze

Pluton placówki „Łąka” (Łomnica) po jednej z akcji we wrześniu 1944 r. 
Źródło: „Ze wspomnień kuriera”, Julian Zubek – Tatar
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Widok na dolinę Przysietnicy i Kamieniołom Barcice widziany z platformy widokowej  
na Woli Kroguleckiej

lowniczych Barcic wraz z okolicznymi wzniesieniami, jednocześnie zwracając uwagę 
na istotne wydarzenia związane z działaniami jednostek partyzanckich stacjonujących  
w tutejszych lasach w czasie II wojny Światowej i po wojnie w latach 1945–1955. Stąd 
też nazwa ścieżki, gdyż „Leśni” to jedno z nieoficjalnych określeń jakim nazywano 
partyzantów działających w okupowanej Polsce w czasie II wojny światowej i w kilka 
lat po jej zakończeniu. Górzyste ukształtowanie terenu miało wielki wpływ na takty-
kę wojenną leśnych oddziałów. Gęsto zalesione szczyty i zbocza okolic Barcic (Wy-
soki Groń, Podolniki, Kosorki, Wilcze Doły, Kaczkówki, Wzgórza Korzeczkowskie) 
dawały partyzantom względnie bezpieczne schronienie, osłaniały oddziały przed ob-
ławami, a rozległe polany stanowiły dogodny punkt obserwacyjny. Na otwartych te-
renach wystawiano czujki, do zadań których należało ubezpieczanie oddziałów i in-
formowanie o pojawieniu się przeciwnika. Ponadto „leśni chłopcy” świetnie znający 
swoją okolicę, mogli prowadzić skuteczniejszą walkę z okupantem.

Lokalizacja i dojazd do ścieżki

Z centrum Barcic kierujemy się na Wolę Krogulecką (niebieski szlak turystyczny 
PTTK na Makowicę) po przejściu około 3 km bez trudu natrafimy na tablicę kierującą nas 
do pierwszego przystanku jakim jest Centrum Edukacji Przyrodniczej, mieszczącym się  
w siedzibie starosądeckiego oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Wojewódz-
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twa Małopolskiego. Już z tego miejsca widoki zapierają dech w piersiach. Widzimy 
Makowicę, dolinę Życzanowskiego Potoku, dolinę Popradu, dolinę Roztoki, Połom 
z charakterystycznym wiatrakiem, dolinę Przysietnicy z kamieniołomem i górujący 
nad tym wszystkim rozległy masyw Radziejowej. Nie sposób nie wspomnieć o cha-
rakterystycznym „ślimaku” znajdującym się nieopodal. Jest to spiralna platforma wi-
dokowa, z której widzimy Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy oraz Gorce. Opuszczając 
zabudowaną część Woli Kroguleckiej rozpoczynamy naszą przygodę.

Przejście całej trasy zajmuje ok. 3,5 godz. W tym czasie pokonamy dystans 7 km, 
zaczynając od wysokości 550 m n.p.m. a kończąc na wysokości ok. 330 m n.p.m. Naj-
wyższe wzniesienie na trasie ma 700 m n.p.m. Na trasie wyznaczono 10 przystanków 
z  tablicami informacyjnymi. Trasa ścieżki oznaczona jest symbolem graficznym- 
kwadrat w kolorze biało czerwonym: 

Na trasie umieszczona jest ławka, skąd rozpościera się widok na Pasmo Radzie-
jowej i Dolinę Popradu, a w końcowym odcinku ścieżki (przystanek 9-10) umiej-
scowiono wiatę, gdzie można swobodnie usiąść, zrelaksować się i „złapać oddech”. 
Ścieżka jest ogólnie dostępna, przeznaczona zarówno dla wprawionych piechurów 
jak i miłośników dłuższych, leniwych spacerów. 

Przystanki:
1. Centrum Edukacji Przyrodniczej
2. Skrzydlaci sprzymierzeńcy
3. Ambona
4. Łąka śródleśna
5. Ostra
6. Obława
7. Potok Bogusławiec
8. Czosnek niedźwiedzi
9. Bobrza tama
10. Źródło „Anna”

Widok na Połom z charakterystycznym wiatrakiem. W tle Pasmo Radziejowej
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Słowo wstępu…

Atutem naszej sądeckiej krainy są 
kompleksy leśne. Przemierzając góry 
można zobaczyć i  poznać dominujące 
tu lasy świerkowe, jodłowe oraz buko-
we. Nie sposób nie zauważyć jaworów, 
lip, olch, brzóz czy modrzewi. Podczas 
wędrówki możemy obserwować, oprócz 
drzew i  krzewów, także liczne gatunki 
roślin runa leśnego, mające tutaj natu-
ralne stanowiska. Często spotykanymi 
gatunkami są przylaszczka pospolita 
(Hepatica nobilis Mill.), żywiec gru-
czołowaty (Cardamine glanduligera 
O.Schwarz), zawilec gajowy (Anemo-
ne nemorosa L.), konwalijka dwulistna 
(Maianthemum bifolium), czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum L.) czy piękna lilia 
złotogłów (Lilium martagon L.). Wszystkie te rośliny podnoszą swoim występowa-
niem wartość przyrodniczą lasów i świadczą o ich dużym bogactwie florystycznym. 
Na łąkach i pastwiskach dominują trawy, w  tym rajgras wyniosły (Arrhenatherum 
elatius) i wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) a pośród nich wprawne oko turysty do-
strzeże różne gatunki storczyków, dzwonków czy charakterystycznego dziewięćsiła 
bezłodygowego (Carlina acaulis L.).

Tutejsze lasy obfitują w  szereg gatunków reprezentujących królestwo grzybów. 
Najczęściej spotykanymi są: borowiki szlachetne, podgrzybki zajączki, maślaki zwy-

Przyłaszczka pospolita  
(Hepatica nobilis Mill.)

Gwiazdosz rudawy  
(Geastrum rufescens Pers.)

Okratek australijski  
(Clathrus archeri)
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czajne, pieprzniki jadalne (kurki), czubajki kanie czy też śmiertelnie trujące mu-
chomory. Na szczególną uwagę zasługują rzadkie gatunki grzybów, reprezentowane 
przez chociażby okratka australijskiego czy kilka gatunków gwiazdoszy.

Zwierzyna jest stałym elementem ekosystemu leśnego. W tutejszych lasach spo-
tkać można dzięcioła czarnego, kukułkę, związanego z naturalnymi drzewostanami 
dzięcioła trójpalczastego, a także kryjącego się tu jarząbka i puchacza. Na starych wy-
sokich jodłach ukryte są gniazda orła przedniego, myszołowa zwyczajnego i jastrzę-
bia zwyczajnego. W zaciszu górskich stoków możemy usłyszeć śpiew ptaków, m.in. 
zięby, sikorki, pierwiosnka, kowalików a na skraju lasu przemknie nam drogę bażant. 
Wszystkie te gatunki ptaków tworzą razem bardzo bogatą, zróżnicowaną awifaunę 
naszego regionu. Licznie występują tu jelenie, dziki, sarny i zające. Z drapieżników 
można wymienić rysie, żbiki, kuny, lisy i borsuki mające swoje nory w leśnych ostę-
pach. W  ciągu dnia przebywają w  miejscach najmniej uczęszczanych przez ludzi, 
często w młodnikach, a ich tropy najłatwiej zauważyć zimą na świeżym śniegu. Żyją 

tu także wiewiórki, jeże, 
popielice. Spośród gadów 
i płazów do najczęściej spo-
tykanych należą jaszczurki 
zwinki, padalce, zaskrońce, 
żmije zygzakowate, kumaki 
górskie oraz cztery gatunki 
traszek. 

W naszym regionie żyje 
ogromna różnorodność 
bezkręgowców, owadów 
i  pajęczaków. Szczegól-
nie barwny i  ruchliwy jest 
świat motyli będący nie-
odłącznym elementem łąk, 
kwiecistych śródleśnych 
polan, obrzeży lasów i  za-
rośli. Panujące tu spokój 
i  cisza sprawiają że spacer 
wczesnym rankiem lub 
późnym wieczorem może 
stać się niezwykle przyjem-
nym doświadczeniem.

Tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi)
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1. Centrum Edukacji Przyrodniczej

Naszą wędrówkę zaczynamy od Centrum Edukacji Przyrodniczej mieszczącym 
się w  siedzibie starosądeckiego Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Małopolskiego w Woli Kroguleckiej. Znajduje się tu sala edukacyjna 
w której pracownicy Parku przeprowadzają zajęcia przyrodniczo – edukacyjne. Przy 

Sziedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego  
Oddział Stary Sącz

Murarka ogrodowa oraz budka gniazdowa
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budynku mieści się Edukacyjny Ogród Botaniczny z  roślinami charakterystyczny-
mi dla naturalnych siedlisk Popradzkiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Natura 
2000 Ostoja Popradzka. Ogród podzielony jest na działy: paprotnik, rośliny zielne, 
zielne rośliny lecznicze, rośliny jadalne, krzewy, trawy oraz łąka kwietna. Atrakcją 
dla najmłodszych jest „ścieżka zmysłów”, gdzie po ściągnięciu obuwia można prze-
spacerować się po zrębkach drewna, szyszkach, kamieniach i piasku. Ciekawostką 
jest również prowadzona przez pracowników Parku, hodowla pszczół samotnic. 
W specjalnie dla nich skonstruowanych budkach można podpatrzeć jak żyją i pracu-
ją osobniki murarki ogrodowej (Osmia rufa). 

2. Skrzydlaci sprzymierzeńcy

Drugi przystanek usytuowany jest w lekkim 
oddaleniu od domostw. Widzimy tutaj rozległe 
łąki, pola uprawne wraz z śródpolnymi zadrze-
wieniami oraz bujne lasy. To idealne środowi-
sko dla występowania ogromnej różnorodności 
ptactwa. Skrzydlaci przyjaciele spełniają nieoce-
nioną rolę jednego z  regulatorów równowagi 
w  lasach i na polach. Są też jednym z ważniej-
szych czynników ograniczających masowe roz-
mnażanie się owadów. Różnorodność zwycza-
jów pokarmowych z jakimi mamy do czynienia 
u różnych gatunków powoduje, że las jest pene-
trowany przez ptaki od koron po ściółkę. Cechą 
potęgującą praktyczne znaczenie ptactwa, jest 
niezwykła u  niektórych gatunków żarłoczność. 
Są gatunki spożywające w ciągu doby ogromną 
ilość pożywienia, przekraczającą niekiedy dwu-
krotnie wagę ciała. Szczególnie w okresie lęgów 
i  karmienia młodych rola ptaków jako tępicie-
li owadów jest nieoceniona. Ptaki szponiaste 
i  sowy zjadają niewyobrażalną ilość gryzoni. 
Tylko puszczyk i myszołów, rocznie z 1 km2 lasu 
mogą razem usuwać do 300 kg biomasy ofiar. 
W skali całego kraju są to setki ton gryzoni i ty-
siące hektarów ocalałych upraw rolniczych i  le-
śnych.

Puszczyk uralski (Strix uralensis)

Myszołów zwyczajny (Buteo buteo)
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Podobnie jest w  przypadku innych skrzydlatych sprzymierzeńców takich jak 
dzięcioły, kowaliki, mysikróliki, muchołówki czy pełzacze. Ptaki te co roku wykonują 
tytaniczną pracę, zjadając setki ton owadów żerujących na drzewach. Obecność dra-
pieżcy w terenie wpływa pozytywnie na kondycję i zdrowotność ofiar, które muszą 
być czujne i stosować odpowiednie strategie obronne. Dzięki temu przeżywają osob-
niki najlepiej dostosowane i najzdrowsze. Ptakiem drapieżnym jest zarówno jastrząb, 
jak i bezbronny na pozór mysikrólik, pełzacz czy sikora bogatka. 

Pustułki w ostatnich latach zamieszkują tereny zurbanizowane, jednak zdecydo-
wana większość z  nich to gatunki leśne. W  obrębie swoich terytoriów najczęściej 
mają odrębne rewiry łowieckie, gdzie zdobywają pożywienie i rewiry lęgowe gdzie 
zakładają gniazda i wychowują młode. Niektóre (np. jastrząb, trzmielojad) to gatunki 
wnętrza lasu, inne (kanie, kobuz, myszołów i orliki) preferują obrzeża kompleksów 
leśnych lub zadrzewienia w  sąsiedztwie terenów otwartych (cieków, łąk i  pól) na-
tomiast dwa gatunki, bielik i rybołów, jako wybitni rybożercy wymagają w swoim 
pobliżu jezior lub rybnych stawów hodowlanych. Myszołowy należą do głównych 
wrogów polnych gryzoni. Gniazda zakładają zwykle w lesie, w koronach wysokich 
drzew, jednak polują zawsze na otwartej przestrzeni. Zdobyczy najczęściej wypatrują 
podczas powolnego, szybowcowego lotu, chyba że w  pobliżu znajduje się drzewo, 
które może im służyć jako punkt obserwacyjny.

Szereg gatunków ptaków preferuje otwarte 
tereny gdzie może znaleźć pokarm i  założyć 
gniazdo. Wiele z  tych   skrzydlatych stworzeń 
jest w  niebezpieczeństwie. Na otwartym te-
renie łatwiej można być dostrzeżonym przez 
drapieżnika. Szczególnie skryty tryb życia 
prowadzą pokrzewki ogrodowe. Kryją się 
w gęstwinie zarośli i umykają szybko jeśli coś 
je spłoszy. Chętnie śpiewają swoje powtarzane 
wielokrotnie piosenki, siedząc na krzewie czy 
wyschniętej roślinie. Pospolita na łąkach boga-
tych w zadrzewienia śródpolne i małe krzewy 
jest cierniówka. Jest nieufna, poluje na owady 
w locie i zrywa je bezpośrednio z liści i gałązek. 
Przemyka bardzo zwinnie pomiędzy plątaniną 
gałązek. Szczególnie częsta tam gdzie wystę-
pują jeżyny i krzaki dzikiej róży oraz tarniny. 
Podobnym gatunkiem jest piegża. Jej śpiew jest bardzo charakterystyczny – o kle-
koczącym tonie. Na łąkach i polach z obszernym pasami krzaków, przechodzących 
w ugory spotykamy kapturkę. Czarna czapeczka u  samca i  ruda u  samicy – to jej 

Pliszka siwa 
(Motacilla flava)

11



cechy rozpoznawcze. Podobnie jak pozostałe pokrzewki, świetnie radzi sobie w gę-
stwinie. Nie gardzi żadnym owadem, zjada mszyce, larwy owadów zrywane z liści. 
Na rozległych ugorach i  łąkach możemy spotkać pliszkę żółtą. Jest ona najczęściej 
spotykanym ptakiem związanym z terenami rolniczymi. Występuje też na podmo-
kłych terenach zalewowych. Zwinnie łapie owady chodząc wokół kałuż, blisko brze-
gu zbiorników i  cieków wodnych. Poluje też z  czatowni, którą jest wysoka bylina, 
niewielki krzew. Gniazdo zakłada w trawach i roślinności zielnej na ziemi. Chętnie 
odpoczywa siedząc na betonowych słupkach, lub drewnianych palikach, tutaj także 
śpiewa. Typowym ptakiem otwartej przestrzeni, mistrzem siadania na delikatnych 
źdźbłach traw i innych roślinach są pokląskwa i kląskawka. Ptaki te zajmują te same 
biotopy i często występują obok siebie. Łapią owady w locie i zbierają je z traw i za-
rośli. Gniazdują na ziemi pod kępą traw, wysokich roślin, pod krzewami. Nie ma 
praktycznie środowiska wiejskiego bez głosu trznadla. Ptak znany z melancholijnej 
pieśni wpisał się na stałe w element wiejskiego, rolniczego krajobrazu. Gniazduje na 
ziemi pod krzewami. Samce są wytrwałymi śpiewakami, potrafią śpiewać w upalne 
dni, kiedy żar leje się z nieba oraz w czasie deszczowej i chłodnej pogody. W zimie 
odwiedzają karmniki i łączą się w większe stada razem poszukujące nasion. 

Opuszczając przystanek nr 2. kierujemy się drogą prowadzącą w głąb lasu, a tam 
po przejściu kilkuset metrów czeka na nas kolejny przystanek.

Czy wiesz że: 

Na końcówkach skrzydeł samolotu tworzą się silne wiry powietrzne, gene-
rujące dodatkowe siły oporu aerodynamicznego. Inżynierowie wzorując sie na 
skrzydłach ptaków takich jak myszołowy, orły czy bociany, zaczęli montować 
w  swoich konstrukcjach tzw. winglety, czyli elementy rozpraszające wiry po-
wietrzne, powstające na brzegach skrzydeł. Inspiracją dla tego odkrycia, były 
skrzydła ptaków w trakcie lotu, kiedy to pióra na końcówkach ich skrzydeł pod-
wijają się ku górze. Pozwoliło to w istotny sposób zredukować siły oporu  oraz 
zmniejszyć zużycie paliwa.

Kolejna inspiracja lotem ptaków dotyczy przemieszczania się w kluczach, 
oraz wykorzystywania prądów powietrznych. Ptaki lecące z przodu klucza prze-
cinają powietrze, dzięki czemu osobniki znajdujące się z tyłu zużywają mniej 
energii na lot. Samoloty transportowe latające w kluczu, mogłyby zaoszczędzić 
w ten sposób znacznie ilości paliwa.
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3. Ambona

Zwierzyna, która jest nieod-
łącznym składnikiem lasów, czę-
sto stanowi zagrożenie dla mło-
dego pokolenia drzew. Jelenie, 
sarny, zające a  nawet gryzonie 
mogą wyrządzać dotkliwe szkody 
przez zgryzanie pędów, liści lub 
kory, prowadzące do deformacji 
drzew lub całkowitego ich za-
mierania. Podstawową przyczyną 
powstawania szkód jest rosnąca 
dysproporcja pomiędzy liczebno-
ścią zwierzyny, a  urozmaiceniem 
dostępnego pokarmu, szczególnie 
w okresie zimy. Dziczyzna bardzo często powoduje duże straty w rolnictwie i przy-
domowych gospodarstwach wyrządzając tzw. szkody łowieckie. W przypadku krajo-
brazu rolniczego, wychodzące na pola zwierzęta zjadają płody rolne, tratują uprawy, 
w przypadku dzików poprzez rycie (tzw buchtowanie) niszczy spore połacie upraw. 
Ma to swój wymierny efekt finansowy. Ponieważ w  polskim modelu gospodarki 
łowieckiej właścicielem zwierzyny w stanie wolnym jest skarb państwa, a zarządza 
zwierzyną koło łowieckie – dzierżawca obwodu, dlatego to myśliwi, ponoszą ciężar 
odszkodowań wypłacanych rolnikom. Również to myśliwi muszą zadbać o minima-
lizację szkód wyrządzanych przez zwierzynę. Odbywa się to poprzez odpowiednie 
zabiegi hodowlane i agrotechniczne, polegające na odpowiednim kształtowaniu ło-
wisk. Zabiegi  hodowlane w łowisku, to poprawianie  warunków  żerowych na  tere-
nach leśnych i dokarmianie w okresach silnego niedoboru żeru naturalnego. Sporzą-
dza się specjalne poletka, udostępniane zwierzynie, na których może ona znaleźć żer, 
pasy zaporowe dla dzików, zatrzymujące zwierzynę w lesie i zapobiegające wycho-
dzeniu na pola, w okresie zimowym dokarmia się zwierzynę poprzez sieć paśników 
i nęcisk. Sposób w jaki dokarmia się zwierzynę może mieć istotny wpływ na rozmiar 
szkód wyrządzanych przez zwierzynę w lasach i na polach.

Gospodarowanie populacjami zwierząt łownych w dzisiejszych warunkach cią-
głego pogarszania się środowiska przyrodniczego łowisk polnych i leśnych staje się 
coraz bardziej trudne i złożone. Obecnie na dużych połaciach upraszcza się strukturę 
rolną pól uprawnych, ujednolica skład gatunkowy lasów zaburzając w  ten sposób 
środowisko bytowania dziko żyjącej zwierzyny. Wynikiem tych zmian jest z jednej 
strony spadek liczebności a nawet zanikanie gatunków do niedawna jeszcze licznie 
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występujących, z drugiej zaś strony bardzo wyraźny wzrost pogłowia niektórych ga-
tunków zwłaszcza jeleni i dzików, wyrządzających znaczne szkody na polach upraw-
nych i w lasach. Zarówno nadmiar jak i zbyt mała liczebność gatunków jest z gospo-
darczego jak i ekologicznego punktu widzenia stanem niepożądanym. 

Termin „gospodarka łowiecka” to nie tylko 
użytkowanie populacji zwierząt (odstrzał), lecz 
również (a  dzisiaj przede wszystkim) ochrona 
śro dowiska bytowania zwierzyny. Obecnie ło-
wiectwo jest formą ochrony przyrody, mającą 
na celu przede wszystkim dostosowywanie li-
czebności populacji zwierząt dziko żyjących, 
do ciągle zmienianego przez człowieka środo-
wiska ich występowania. Podstawą gospodarki 
łowieckiej jest więc nauka zwana ekologią. Bada 
ona zespoły zależności pomiędzy populacjami 
poszczególnych gatunków, a ich środowiskiem 
występowania oraz wzajemne zależności po-
między poszczególnymi osobnikami i  popu-
lacjami organizmów żywych zamieszkujących 
określony teren. W  zakresie jej zainteresowa-
nia leżą więc takie parametry populacji jak: 
zagęszczenie, rozmieszczenie, migracje, struk-
tura płciowa, struktura wiekowa, struktura so-
cjalna, rozrodczość, śmiertelność i  dynamika 

liczebności. Z drugiej strony nauka ta bada śro-
dowisko występowania populacji, a w znaczeniu łowieckim interesuje się zwierzyną 
– jako składnikiem biocenoz. Bada łańcuchy pokarmowe, wzajemne interakcje czyli 
stosunki międzygatunkowe, wpływ poszczególnych czynników środowiska na zwie-
rzęta itd. Dysponując całą tą ogromną wiedzą, popartą badaniami, współczesne ło-
wiectwo ma na celu opracowywanie sposobów ochrony i rozwoju populacji zwierząt 
łownych, w dobie bardzo silnego przekształcania środowiska naturalnego przez czło-
wieka – co nazywamy tzw. antropopresją. Koła łowieckie wspólnie z nadleśnictwami 
oceniają liczebność poszczególnych gatunków zwierząt aby następnie regulować ich 
zagęszczenie. Według obecnego prawa łowieckiego, gospodarowanie zwierzyną należy 
do państwa, a jego podstawę stanowią odpowiednie plany hodowlane. Myśliwi dążą do 
utrzymania stałej liczebności zwierzyny, usuwają osobniki chore, unikają zaś zabijania 
tych, które mogą wydać najlepsze potomstwo. Odstrzału dokonuje się z zachowaniem 
określonych zasad, uwzględniających strukturę płciową i  wiekową populacji. Pozy-
skanie zwierzyny w drodze odstrzału, jak dowodzą badania zastępuje inne przyczyny 

Dziki (Sus scrofa) podczas żerowania
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śmiertelności populacji – np. choroby zwane epizoocjami. Nie jest więc tak, że pewien 
procent ginie w wyniku wydarzeń losowych, innych w wyniku chorób, a jeszcze inny 
w wyniku charakter kompensacyjny, a więc wraz z odstrzałem zmniejsza się procent 
innych przyczyn śmiertelności. Dla przykładu, przegęszczona populacja na danym te-
renie zaczyna cierpieć na niedostatki żerowe. W wyniku niedożywienia, jej potomstwo 
przychodzi na świat słabsze i częstsze są przypadki upadków. Do tego dochodzi jeszcze 
duże ryzyko rozwinięcia się chorób zakaźnych w przegęszczonej populacji. W efekcie 
następuje spadek liczebności i pogorszenie jakości osobniczej, w wyniku chorób i nie-
dożywienia. Tymczasem prowadzony w takiej populacji odstrzał, redukuje nadmierną 
liczebność, pozwala na uzyskanie zdrowego i dobrze odżywionego przychówku, a cha-
rakter selekcji osobniczej pozwala na pozostawienie najlepszych i najbardziej okaza-
łych przedstawicieli gatunku. 

Czy wiesz że: 

Tradycyjne staropolskie polowanie odbywało się konno, z psami i dużą 
liczbą naganiaczy. Według tej tradycji wolno było polować od 31 sierpnia do 
1 marca. Fakt ten wynikał z troski o młode zwierzęta i ich matki, jednocześnie 
pozwalało to uniknąć niszczenia zbóż. Ponadto skóry zwierząt pokryte gęstą, 
zimową sierścią, stanowiły dla myśliwych nieporównywalnie większą wartość.

4. Łąka śródleśna

Łąka śródleśna stanowi bardzo ważne miejsce żerowania dla zwierząt. To tutaj 
wczesnym rankiem bądź wieczorową porą możemy spotkać pasące się na soczystej 
trawie sarny i  jelenie. Wilgotna od rosy trawa, ułatwia im trawienie. Swe dzienne 
kryjówki opuszczają też buchtujące dziki, lisy polujące na gryzonie oraz borsuki po-
szukujące dżdżownic. Dziki i borsuki są typowymi wszystkożercami – choć nie są 
ze sobą spokrewnione. W poszukiwaniu pożywienia nieśpiesznie przemierzają teren 
i  zjadają niemal wszystko, co znajdą na ziemi lub pod jej powierzchnią. Może to 
być padlina, bulwy roślin, drobne zwierzęta, a jesienią żołędzie, orzechy i „bukiew”. 
Dzik buchtuje ryjem, zaś borsuk rozkopuje ziemie niezwykle silnymi pazurami. Ich 
ofiarami stają się najczęściej stworzenia niezdolne do ucieczki, przede wszystkim 
dżdżownice, owady i ich larwy, a także młode gryzonie. Jesienią borsuki gromadzą 
pod skórą ogromne zapasy tłuszczu i  zapadają w  lekki sen, przerywany niekiedy 
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przez odwilż, podczas której wy-
chodzą z nory i polują na gryzonie. 
Dziki, które – jak wszystkie kopyt-
ne – nie mogą kopać nor, pozostają 
aktywne przez cały rok, a zimą wiele 
z nich ginie z wycieńczenia. Na łące 
śródleśnej można spotkać lisa wyko-
nującego „morderczy skok”. Pazury 
tego ssaka nie pozwalają na przy-
trzymanie zdobyczy, więc po cha-
rakterystycznym skoku przyciska on 
tylko ofiarę do ziemi łapami. Zdarza 
się, że podrzuca ją do góry i chwyta 
pyskiem w locie. Podobnie jak inne 
drapieżniki, zadaje śmierć, dusząc 
zwierzę chwytem za szyję. Liczne 
występujące tutaj nornice i  myszy, 
często padają ofiarą bezszelestnie la-
tających sów. Nawet w bezksiężyco-
we noce, sowy widzą równie dobrze 
jak człowiek w ciągu dnia. Najważ-
niejszym i najlepiej rozwiniętym ich 
zmysłem jest jednak słuch. Dzięki 
temu, że szum skrzydeł tłumiony 
jest przez miękkie, puszyste pióra, 
sowy z odległości 30 metrów słyszą 
poruszającą się mysz. Pośród kęp 
trawy, swe gniazda zakładają ptaki 
takie jak derkacz, świergotek łąkowy 
czy trznadel. 

Łąki śródleśne są zdominowane 
przez trawy i  rośliny zielne. Rośnie 
tu wiele pospolitych, barwnie kwit-
nących gatunków roślin takich jak: 
stokrotka pospolita, dzwonek roz-
pierzchły, jastrun właściwy, brodaw-
nik jesienny, dziurawiec zwyczajny. 
W maju na większości łąk zakwitają 
rożne gatunki jaskrów. Na suchych 

Borsuk  
(Meles meles)

Lis  
(Vulpes vulpes)
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Stokrotka pospolita 
(Bellis perennis)

Lilia złotogłów 
(Lilium martagon L.)

glebach są to smółki, zaś na podmo-
kłych i kwaśnych – firletki. Bezpośred-
nio na łące lub tuż przy granicy lasu, 
można spotkać wiele rzadkich roślin, 
takich jak podkolan biały, lilia złoto-
głów, kruszczyk szerokolistny, różne 
gatunki kukułek, orlika pospolitego 
czy dziewięćsiła bezłodygowego. Temu 
ostatniemu, w dawnych czasach przy-
pisywano czarodziejską moc dziewię-
ciu sił i dziewięciu tajemnych mocy.

W gąszczu kwiatów żyją niezliczo-
ne owady, na które polują jaskółki, je-
rzyki a w nocy nietoperze. Zobaczymy 
tu wiele pasikoników, pluskwiaków 
i gąsienic. Niezwykle barwny jest świat 
motyli. Rusałka pawik występuje nie-
mal w  całym kraju. Rozłożone skrzy-
dła tego motyla przypominają ptasie 
oczy, zaś siedzący owad idealnie zlewa 
się z  korą drzew. Stadium poczwarki 
trwa zaledwie tydzień. Jak wszystkie 
motyle, rusałki są bardzo mocno ści-
śnięte w  kokonie, dlatego po wyjściu 
z  niego muszą przez dłuższą chwilę 
czekać, aż skrzydła się im rozprostują 
i wygładzą.

Łąki urozmaicają krajobraz two-
rząc niepowtarzalną mozaikę. Po-
nadto są również jednym z  najbogat-
szych siedlisk w naszym klimacie pod 
względem różnorodności gatunków. 
Miejsce, gdzie las styka się z  otwarta 
przestrzenią nazywamy brzegiem lasu 
(ekotonem). Brzeg lasu chroni drze-
wostany przed negatywnymi efektami 
wnikania i  ruchu powietrza nad oka-
pem, oddzielającym wnętrze lasu wraz 
z  jego mikroklimatem od zewnętrz-
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nych mas powietrza. Drzewa maja tam 
lepszy dostęp do światła i  rozwijają 
bujne, ugałęzione korony. Taka grani-
ca łąki i  lasu to pas, na terenie którego 
występują zarówno organizmy leśne 
jak i łąkowe, przenikając się wzajemnie. 
Oczywiście łąki nieużytkowane, nieko-
szone szybko zarastają i  zamieniają się 
w  las. Koszenie i  właściwe użytkowa-
nie łąk jest warunkiem ich utrzymania, 
oraz zachowania dla przyszłych poko-
leń wielu cennych gatunków na nich 
występujących.

5. Ostra

Przystanek „Ostra” poświęcony 
jest wydarzeniom które miały miejsce 
około 2 km od miejsca w  którym się 
znajdujemy, pod szczytem Ostra (w Pa-
śmie Jaworzyny Krynickiej) przez który 
prowadzi zielony szlak PTTK (Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze, Nowy Sącz – Makowica). Wspo-
mniany szczyt był szczególnym miej-
scem w  partyzanckiej historii regionu. 
Rozległe polany i zalesione stoki Ostrej 
stanowiły punkt zgrupowań najwięk-
szego sądeckiego oddziału konspiracji 
antyniemieckiej – oddziału Armii Kra-
jowej „Świerk”, następnie wcielonego 
do 1 PSP AK jako 9 komp. III batalio-
nu. Zgrupowania pod Ostrą gromadziły 
ponad 100 osobową grupę partyzantów. 

Na co dzień kilkunastoosobowe grupy często korzystały z gościnności tego miejsca, 
a to w czasie wypraw bojowych, a to w czasie wypraw aprowizacyjnych. Rodzina Pań-
stwa Pryszczów, mieszkająca w leśniczówce pod szczytem Ostrej miała duży udział 
w konspiracji AK, gościła, ukrywała i żywiła oddziały „leśnych”. 

Rusałka pawik (Inachis io)

Pomnik upamiętniający działania  
partyzanckie w latach 1939-1945
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W pobliżu szczytu w różnych okresach okupacji 
istniały stałe kryjówki i schrony partyzanckie. Egzy-
stencja konspiracyjna była bardzo trudna. Codzienne 
życie toczyło się przede wszystkim w ekstremalnych 
warunkach wyżywienia i higieny. W oddziale 9 kom-
panii AK z uwagi na sporą ilość partyzantów prze-
bywających na stale w ciasnych kwaterach (od kilku-
dziesięciu do ponad stu osób) częste były choroby. 
Wynikały one z bardzo ubogiej diety. Co opisuje frag-
ment książki pt. „Tym groźniejszy, że zdecydowany 
zginąć”, Tadeusza L. Czecha. „(…) czasem było mięso 
z kaszą albo chlebem /rzadko/ Była mąka żytnia, a nie 
było gdzie upiec chleba to trzy razy dnia żarliśmy żytni 
cyr – bryję, maszczono marmoladą której w tym czasie 
mieliśmy sporo. Było z czym iść do latryny, ale siły to 
jedzenie nie dawało. Ludzi było dużo i wciąż przybywało, więc żywiono zupą ziemnia-
czaną czymś omaszczoną i skromnym kawałkiem chleba. Na dalekie „kampy” otrzymy-
waliśmy chleb i gotowaną słoninę, na bliższe chodziło się o suchym pysku (…)” 

Partyzanci Juliana Zubka „Tatara” dokonywali ataków na niemieckie placów-
ki żywnościowe. Istotnym celem grabieży był starosądecki młyn „Na piaskach”, do 
którego to partyzanci wysyłali ekspedycje po mąkę, kaszę i grysik. „(…) sytuacja się 
poprawiła po „Kampach” na starosądeckie młyny. Jedzenie zróżnicowało się na obiad 
najczęściej podawali kucharze grysik na rosole /gotowano grysik do którego dodano 
parę łyżek łoju bydlęcego/. Bywał grysik na wodzie ale z marmoladą. Była i kaszka 
z mięsem (…)” (Julian Zubek „Ze wspomnień kuriera”).

„Leśni” szukali także pomocy wśród ludności cywilnej, starając się jednocześnie 
nie wzbudzać podejrzeń okupanta. Trzeba wspomnieć o rodzinie Janczaków miesz-
kającej na Malnikach przy głównej drodze na Ostrą. W ich gospodarstwie przetrzy-
mywany był łup żywieniowy. Stamtąd był rozdzielany i przenoszony lub przewożony 
do ukrytych „melin”. Wspomniane gospodarstwo było także miejscem przekazy-
wania planów, meldunków czy też prowizorycznych napraw obuwia. Ostra w wielu 
okresach była miejscem częstych patroli niemieckich, zwłaszcza po wykryciu dzia-
łalności partyzanckiej. Dochodziło tam do częstych spotkań z Niemcami a w konse-
kwencji do potyczek i walk. 

Jedna z akcji w czasie pierwszego zgrupowania 9 kompani III batalionu 1 PSP 
(Pułk Strzelców Podhalańskich), żołnierze wyruszyli spod Ostrej na akcję bojową. 
Julian Zubek „Wspomnienia”, Warszawa 2009 rok.

„W dniu 16 sierpnia (1944) o świcie – pozostawiając część ludzi nie posiadających 
broni – wyruszyliśmy z Ostrej na tę kampę. Aby odwrócić uwagę Niemców od miejsc 

Mjr Julian Zubek ps. „TATAR”
źródło: „Ze wspomnień kuriera”,  

J. Zubek
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postoju oddziału, przeszliśmy 
okrężnie nadkładając drogi, przez 
Makowicę, Baranowiecką Halę 
i  grzbietem Wielkiego Gronia, 
omijając wieś Złotne, zeszliśmy 
przez Homrzyska do zbiegu poto-
ku Homerka z  rzeką Kamienica 
we Frycowej. Ubezpieczeni strażą 
przednią, szli partyzanci wzdłuż 
wsi Homrzyska nucąc, aby dodać 
sobie animuszu. ... Zajęliśmy pozy-
cję w  zagajniku olszynowo-świer-
kowym nad potokiem, z ostrzałem 
na przeciwległą stromą skarpę. 
Tamtędy Niemcy nie uciekną.”

Julian Zubek „Tatar” latem 
1944 r. wraz z  Janem Freislerem 
ps. „Ksawey”, „Sądecki” organizu-
je oddział partyzancki „Świerk”, 

który następnie przechodzi do 9 kompanii 3 batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalań-
skich Armii Krajowej pod dowództwem „Tatara”. 

6. Obława

W Niedzielę Palmowa w 1946 roku, zorganizowana została przez UB (Urząd 
Bezpieczeństwa), a  wspierana przez odział KBW (Korpus Bezpieczeństwa We-
wnętrznego) na oddalony od wsi dom Państwa Pietrzyków w Popowicach (ok. 200 
m od najbliższych zabudowań w kierunku rzeki Poprad). Była to stała baza „chłop-
ców z lasu” m.in. byłej grupy Stanisława Frączka „Zatora”. Dom otoczono i ostrze-
lano serią z automatu, a śpiący na „ślufanku” partyzant zginął na miejscu. Zastrze-
lony został także ”leśny” który po ciężkich torturach doprowadził komunistów do 
kryjówki kolegów. Raniona w nogę i oko została również 5-letnia wówczas Ana-
stazja, córka Państwa Pietrzyków. Ulokowane w pobliżu mieszkania budynki go-
spodarcze, które były świetną kryjówką dla rezerwowej broni poakowskiej, zostały 
ograbione i spalone wraz z domem (Miejsce to wielokrotnie było wykorzystywane 
jako baza dla partyzantów, np. dla grupy „Beskida” pod dowództwem Mieczysława 
Janczaka). Represje rodziny Pietrzyków ze strony władz komunistycznych trwały 
jeszcze przez wiele lat.

„Leśni” (fot. J. Z. „TATAR”, Ze wspomnień kuriera)

Patrol na Mogielice 9 komp. 3 batalionu 1 PSP
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 Okres 1945–1955 r. na Sądecczyznie to czas drastycznej sowietyzacji Polski. 
Pojawiło się na wiele niezależnych oddziałów partyzanckich walczących przeciw-
ko komunistycznemu państwu oraz siłom NKWD (Ludowy Komisariat Spraw We-
wnetrznych). Ostatnia grupa żołnierzy II konspiracji została rozbita na Sądecczyźnie 
w 1955 r. w paśmie Radziejowej niedaleko Przechyby.

W okresie swojej działalności zgrupowanie „ZATOR”, działające na terenie Są-
decczyzny dokonało między innymi:
– Akcji zbrojnej przeciwko funkcjonariuszom MO (Milicja Obywatelska) przeby-

wającym na posterunku w  Rytrze – posterunek rozbrojono a  oddział MO do-
szczętnie rozbito,

– Akcji zbrojnej przeciwko funkcjonariuszowi MO w Rytrze, który dawał się grupie 
we znaki- napad miał charakter ostrzegawczy,

– Zbrojnego napadu na rodzinę Volksdeutschów mieszkającą w Rytrze (VD byli 
faworyzowanymi w okresie okupacji niemieckiej Polakami mającymi niemieckie 
korzenie – grupa ta miała wiele przywilejów, z reguły po wojnie ukrywała ona 
swoją przeszłość – niektórzy z VD sympatyzowali z faszyzmem i byli na równi 
z SS (Schutzstaffel) odpowiedzialni za mordy na Polakach i Żydach),

– Likwidacji podpułkownika, który miał za zadanie zniszczyć szeregi poakowskie-
go podziemia – 23.06.1945 roku żołnierze po potyczce i wymianie ogniowej z so-
wieckim podpułkownikiem i  jego żołnierzami niedaleko miejscowości Obidza 
w  okolicach rzeki Dunajec; jeden z  żołnierzy sowieckich zginął w  wyniku po-
strzału partyzanta ze zgrupowania „Zatora”, dwóch pozostałych poddało się wraz 
z dowódcą – tak bardzo dał się we znaki, że żołnierze wykonali na nim i  jego 
ludziach wyrok śmierci w imię Polski Podziemnej. 

– Zarekwirowania ładunku skóry z  garbarni w  Łabowej, celem spieniężenia jej 
i  przeznaczenia pieniędzy na dalszą działalność- jest to jednak ostatnia akcja, 
„Zator” następnie wyjeżdża na zachód i pracuje jako szofer.

Poakowska grupa „Zatora była doskona-
le zorganizowana i dowodzona. O profesjo-
nalizmie i  doświadczeniu świadczyć może 
choćby jej nieuchwytność oraz wiele sukce-
sów o  charakterze zarówno zbrojnym, mi-
litarnym jak i  sabotażowym i  propagando-
wym. Żołnierze wyklęci, choć tak nieliczni 
i potępiani przez tyle lat, wykazali się wielką 
inicjatywą i  pomysłowością. Choć walczyli 
w słusznej sprawie, na wiele lat zostali zapo-
mniani. Grupa była dobrze poinformowana Stanisław Frączek „Zator” i jego grupa
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i uzbrojona, o czym świadczyć może poniższa tabela prezentująca skład i stan broni 
jaką posiadała:

Broń Rodzaj

RKM DP
CAL. 7,62 mm

MAUSER 98k
CAL. 7,92 mm

MOSIN NAGANT
CAL. 7,62 mm

PPS-z pepesza
CAL. 7,62 mm

PPS
CAL. 7,62 mm

Parabellum
CAL. 9 mm

P-35 ViS
CAL. 9 mm

TT
CAL. 9 mm

2

6

2

6

1

3

3

2

Sztuk
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Mieczysław Janczak żołnierz Bch (Bataliony Chłopskie) i AK (Armia Krajowa), 
funkcjonariusz MUBP (Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego) w  Muszynie. 
Zdezerterował i  w  marcu 1945 r. założył oddział „Beskid” określany tak od pseu-
donimu dowódcy. Oddział przez dwa, trzy miesiące napadał na działaczy PPR (Pol-
ska Partia Robotnicza). W marcu 1946 roku rozbroił posterunek MO w Rytrze we 
współpracy z  jego komendantem Wojciechem Romanowskim. Oddział „Beskid” 
utrzymywał kontakty z organizacją „Wyzwolenie” Feliksa Leśnikowskiego działają-
cego w  okolicy pogórza. Po zasadzce UB (Urząd Bezpieczeństwa) na jego melinę 
i zabiciu jednego z partyzantów i aresztowaniu drugiego zbiegł na Słowację. Po po-
wrocie wszedł pod rozkazy Zygmunta Wawrzuty „Śmiałego”, a po jego śmierci pod 
rozkazy Bronisława Bublika „Żara”. Z racji podporządkowania się oddziału „Zemsty” 
zgrupowaniu „Błyskawica” J. Kurasia „Ognia”, gros żołnierzy „Beskidu” znalazło się 
w orbicie wpływów Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawicy”.

Stanisław Frączek pseud. „Zator” za działalność partyzancką, pomimo deklaracji 
państwa polskiego o przyznaniu amnestii i darowaniu winy został skazany na 10 lat 
więzienia (wyrok z dnia 21.03.1947 roku). 

źródło: www.fidesetratio.pl

Spis oddziałów ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH  
przemierzających Beskid Sądecki w tych burzliwych latach:

•	 Oddział Samoobrony AK Jana Wąchały „Łazika”, „Kamienia”,
•	 Odział	Partyzancki	Stanisława	Frączka	„Zatora”,
•	 OP	„Grom”	Stanisława	Piszczka	„Okrzei”,
•	 OP	 „Zemsta”	 Zygmunta	 Wawrzuty	 „Zemsty”	 i  Bronisława	 Bublika	

„Żara”, „Erwina”,
•	 OP	„Grot”	Mariana	Mordarskiego	„Ojca”,	„Śmigi”,
•	 OP	„Huragan”	Andrzeja	Szczypty	„Zenita”,
•	 Zgrupowanie	Partyzanckie	„Błyskawica”	Józefa	Kurasia	„Ognia”,
•	 OP	„Żandarmeria”	Jana	Dubaniowskiego	„Salwy”,
•	 OP	„Żandarmeria”	Polskiej	Podziemnej	Armii	Niepodległościowej	Sta-

nisława Pióro „Emira”,
•	 Grupa	Stanisława	Perełki	„Dębińskiego”.
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W 1948 r. do działającej 
na Sądecczyźnie Polskiej 
Podziemnej Armii Nie-
podległościowców przystą-
pił jezuita ks. Władysław 
Gurgacz. Za swój obowią-
zek uznał otoczenie opieki 
duszpasterskiej nad party-
zantami. Komuniści za od-
prawianie polowych mszy 
św. i nauczanie partyzantów 
życia zgodnego z  nakazami 
katolickiej wiary skazali go 

na śmierć. (Wyrok wykonano 14 września 1949 przez rozstrzelanie w więzieniu przy 
ul. Montelupich w Krakowie).

Ksiądz Władysław Gurgacz pochodził z  Jabłonicy Polskiej, położonej między 
Brzozowem, a Krosnem. Urodził się w 1914 r. W wieku siedemnastu lat wstąpił do 
nowicjatu księży jezuitów w Starej Wsi. 

Dzięki swej dyskrecji zyskał zaufanie „leśnych”. Dotarł wówczas do niego m.in. 
Stanisław Pióro „Mohort”, „Emir” – przywódca i jeden z twórców Polskiej Podziem-
nej Armii Niepodległościowców, nazywanej też Polską Podziemną Armią Niepodle-
głościową. Powstała ona jesienią 1947 r. i w założeniu miała być organizacją cywilną.

Początkowo w jej działania zaangażowana była przede wszystkim młodzież z No-
wego Sącza i okolic. W tym czasie w organizacji kładziono nacisk na samokształcenie 
i krzewienie idei patriotycznych. Z czasem w ramach PPAN powstał pion zbrojny – 
oddział leśny „Żandarmeria”, który miał ochraniać działaczy organizacji i zdobywać 

fundusze (głównie w drodze 
akcji konfiskacyjnych) na jej 
działalność.

Z  czasem, ks. Gurgacz 
coraz bardziej zdecydowa-
nie zabierał głos w sprawach 
społecznych – krytykował 
materializm, bezbożnictwo 
i  sobiepaństwo totalitarnej 
władzy. W czasie nauk reko-
lekcyjnych przed Wielkano-
cą 1948 r. szczególnie moc-
no podkreślał rozbieżności 

(fot. z Archiwum Księży Jezuitów)

Ks. S. Gurgacz jako „Leśny”  
(fot. z Archiwum Księży Jezuitów)
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Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario)

między nauką Chrystusową, a  rzeczywistością komunistyczną. Prawdopodobnie 
dlatego dwukrotnie podjęto próbę zamordowania księdza.

Pierwszą z prób opisywał w  liście do swego ojca duchowego, jezuity ks. Józefa 
Pachuckiego: „Gdy wracałem z kościoła, napadł mnie pijany komendant MO z pobli-
skiej wioski i bez pytania strzelił z pistoletu. Był jednak niewypał... Puścił mnie i znowu 
strzelił – ale tym razem niecelnie [...]”. Wkrótce sytuacja powtórzyła się, z tym, że do 
jezuity strzelał trzeźwy „stróż prawa”.

W obliczu bezpośredniego zagrożenia życia, namawiany przez partyzantów do 
objęcia opieki duchowej nad organizacją, ks. Gurgacz podjął decyzję o  ucieczce 
z miejsca zamieszkania. Wkrótce, po rozmowach ze Stanisławem Pióro, ks. Gurgacz 
podjął decyzję o przyłączeniu się do „Żandarmerii”. „Brzeski”, ze względu na akow-
ską przeszłość, objął dowództwo nad oddziałem; ks. Gurgacz miał otoczyć party-
zantów duchową opieką, a przede wszystkim dbać o to, by prowadzone przez nich 
działania nie były sprzeczne z zasadami etyki katolickiej.

7. Potok Bogusławiec

„Od Garb w dół Bogusławiec pędzi
Przeciera się przez skalne podłoża
Dlatego nos go swędzi, szuka złoża
W którym by poszperał, przepływy pootwierał
Coś zabrał, zamulił, z napływem przerzucił
Hałaśliwym był, a po tym do spokoju wrócił (…)” 

 /Jan Janczak, miejscowy artysta/

Kolejnym przystankiem naszej trasy 
jest leniwie płynący, choć zasilany przez 
górskie rwące cieki, potok Bogusławiec. 
Jego źródło wypływa spod śródleśnej po-
lany na zboczu „Garbów”. Początkowo 
płynie z dużą szybkością, dzięki temu jest 
w  niej znacznie więcej życiodajnego tle-
nu niż w spokojnych, nizinnych rzekach. 
Jednak niewiele organizmów znosi tak 
surowe warunki. Spośród większych ryb 
jedynie pstrąg spędza całe życie w  lodo-
watych strumieniach. Poza mchem zdroj-
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kiem i nielicznymi glonami w górskich potokach nie występują żadne rośliny. Trud-
no bowiem przeciwstawiać się niszczącej sile nurtu, a pod kamieniami, gdzie łatwiej 
byłoby przeżyć, nie dochodzi światło. Miejsce to zajmują liczne larwy owadów. Ich 
pożywienie stanowią bakterie i grzyby, które z kolei utrzymują się przy życiu dzięki 
rozkładowi liści i innej materii organicznej wpadającej do wody. W końcowym od-
cinku Bogusławca, gdzie woda dla odmiany snuje się leniwie, przepływając przez bo-
brze tamy i niejednokrotnie rozlewając się na okoliczne łąki, występują zdecydowa-
nie lepsze warunki do bytowania ryb, płazów czy gadów. Wiosną już z daleka można 
usłyszeć odgłosy kumaków, ropuch i  żab których skrzek w  ogromnych ilościach 
można obserwować w niemal każdym okolicznym zbiorniku. Zagląda tutaj salaman-
dra plamista – nasz największy płaz ogoniasty. Spaceruje w poszukiwaniu dogodnego 
miejsca do rozrodu. Dorosłe salamandry są zwierzętami lądowymi. Gody odbywa-

ją poza wodą. Jedynie samice na krótko 
wchodzą do płytkich kałuż, żeby urodzić 
larwy. Larwy salamandry żyją w  wodzie, 
mają pierzaste skrzela i  płetwę ogonową. 
Po trzech miesiącach przeobrażają się 
w dorosłe osobniki i wychodzą na ląd. 

W  przeciwieństwie do salamandry 
plamistej, traszki są niezwykle sprawny-
mi i ruchliwymi pływakami. Wkrótce po 
hibernacji wędrują do wody, gdzie pozo-
stają długo po zakończeniu okresu godo-
wego, żywiąc się głównie bezkręgowcami 
i  żabim skrzekiem. Licznie występuje tu 
zaskroniec zwyczajny. Zaskroniec dobrze 
pływa i chętnie wchodzi do wody. Żywi się 
niemal wyłącznie żabami i innymi płaza-
mi. Chwyta zdobycz, a następnie żywcem 
połyka. Jego wrogami są czaple i  bocia-
ny. Zaatakowany broni się, wystrzykując 
cuchnącą substancję. 

W wodach Bogusławca bytują gatunki 
ryb należące do grupy gatunków wskaźni-
kowych czystości wód, takie jak strzebla 
potokowa, śliz, kiełb oraz pstrąg potoko-
wy. Można tutaj spotkać również niepo-
zornego pluszcza, przechadzającego się 
rzadkiego bociana czarnego oraz dostojną 

Traszka grzebieniasta (Triturus cristasus)

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)
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czaple siwą. Bociany czarne zamieszkują roz-
ległe lasy w  pobliżu wód. Gniazda zakładają 
z dala od ludzi, najchętniej na starych dębach, 
gdyż te potężne drzewa najpewniej utrzymają 
ciężar powiększanej co roku konstrukcji gniaz-
da. Żywią się przede wszystkim żabami, trasz-
kami i  drobnymi rybami. Spacerując wzdłuż 
Bogusławca nierzadko usłyszymy charaktery-
styczny, wysoki i przenikliwy dźwięk. Po tym 
poznamy obecność niezwykle barwnego zimo-
rodka. Mimo jaskrawego, wręcz egzotycznego 
upierzenia, łatwiej go usłyszeć niż zauważyć. 
Często korzysta z  czatowni (zawieszonej nad 
wodą gałązki) i w bezruchu czeka, wypatrując 
ofiary pod taflą wody.

Ponieważ zimorodki – jak wszystkie ptaki 
– są bardzo lekkie, by się zanurzyć, muszą pi-
kować niemal pionowo ku wodzie. Nurkowa-
nie ułatwia im umieszczenie środka ciężkości 
z  przodu ciała. Ogon zimorodka jest bardzo 
krótki, a dziób nieproporcjonalnie długi. Przy 
odrobinie szczęścia zauważyć można dzięcioła 
dużego, czarnego lub zielonego, które ostukują 
konary i pnie schorowanych drzew. 

Z  ptaków drapieżnych najczęściej bytują 
tu jastrzębie, pustułki, krogulce i  myszołowy, 
jednak najciekawszym gościem jest zalatujący 
orlik krzykliwy.

Na tym niewielkim obszarze można zauwa-
żyć stanowiska inwazyjnych gatunków roślin. 
Mowa tu o nawłoci kanadyjskiej i niecierpku 
gruczołowatym Obecność tych nierodzimych 
gatunków wiąże się najczęściej z  przypadko-
wym przemieszczeniem lub celowym wsiedle-
niem w teren, na którym wcześniej naturalnie 
nie występowały. Taka sytuacja miała miejsce 
w przypadku niecierpka gruczołowatego, któ-
rego wysiewano tutaj w pobliżu przewoźnych 
uli, jako roślinę wysoce miododajną. 

Zimorodek zwyczajny (Alcedo atthis)

Dzięcioł duży (Dendrocopos major)

Niecierpek gruczołowaty 
(Impatiens glandulifera)
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8. Czosnek niedźwiedzi

Wczesną wiosną w runie liściastego lasu, kiedy jeszcze tu i ówdzie zalegają płaty 
śniegu, najpierw pojawiają się białe kwiaty śnieżyczki przebiśnieg, a nieco później 
zwarte łany zawilców i  kokoryczy. Te kolorowe roślinki należą do geofitów, czyli 

wyrastają, kwitną, zawiązują owoce 
i obumierają najczęściej jeszcze przed 
lub tuż po ulistnieniu się drzew. Dzię-
ki temu mają słońce, wodę i wszelkie 
inne potrzebne do życia składniki tyl-
ko dla siebie.

Nie sposób nie wspomnieć o  wy-
stępujących w  tym miejscu stanowi-
skach obficie kwitnącego bluszczu 
pospolitego, który gęsto oplata po-
bliskie drzewa. Jest to bardzo rzadki 
widok, gdyż wyłącznie pnącze pora-
stające drzewo jest w stanie zakwitnąć, 
a pierwsze kwitnienie następuje dopie-
ro w  8-10 roku życia. Bluszcz mylnie 
kojarzony jest z  rośliną pasożytniczą, 
jednak czepiające się drzewa korzenie 
przybyszowe odgrywają jedynie rolę 
mechanicznych chwytników. Bluszcz 
ten nie osłabia drzew, na których ro-
śnie, nie pobiera z nich wody ani soli 
mineralnych.

W  wilgotnych i  cienistych miej-
scach, rozległe łany tworzy aroma-
tyczny czosnek niedźwiedzi. Kwitnie 
od kwietnia do maja. Kwiaty zapylane 
są przez trzmiele i muchy. Jednak gdy 
nie dojdzie do zapylenia krzyżowego, 
może nastąpić samozapylenie, gdyż 
po pewnym czasie niezapylony słupek 

wygina się, dotykając pręcików. Mechanizm ten umożliwia roślinie wytworzenie 
nasion również wtedy, gdy kwiatów nie odwiedzały owady. Roślina ta od wieków 
traktowana była jako antidotum na różne dolegliwości. Mając wiele właściwości 
odżywczych podobnych do czosnku pospolitego, uznawana była za wyjątkowo sku-

Kwitnący Bluszcz pospolity (Hedera helix L.)

Łany Czosnku niedźwiedziego
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teczny lek przeciwko przeziębieniom. 
Wytwarza niezwykle silne enzymy, 
wspomagające odtrucie i  wydalanie 
z  organizmu metali ciężkich, pesty-
cydów, herbicydów, jak i  wszelkich 
związków toksycznych. 

Ma silne działanie bakteriobój-
cze, obniża ciśnienie krwi, korzystnie 
działa na serce, zapobiega nowotwo-
rom złośliwym, miażdżycy, pobudza 
wydzielanie soku żołądkowego i żółci. 
Czosnek niedźwiedzi zawiera aktyw-
ne związki siarki, posiada ich siedem 
razy więcej niż czosnek pospolity. 
W Polsce objęty ochroną częściową.

9. Bobrza tama

Kolejny przystanek na naszej tra-
sie znajduję się w końcowym odcinku 
potoku Bogusławiec. Teren ten został 
zasiedlony przez największego gryzo-
nia występującego w  Polsce. Na tere-
nie naszego kraju, gryzoń ten był już 
niemal całkowicie wytępiony, jednak 
dzięki skutecznej reintrodukcji tego 
gatunku wciąż możemy go obserwo-
wać w  jego naturalnym środowisku. 

Czosenk niedźwiedzi (Allium ursinum)

Czy wiesz że: 

Czosnek niedźwiedzi, inaczej czosnek cygański lub cebula czarownic to ro-
ślina której właściwości odkryli już starożytni Germanie. Legenda głosi że był 
on pierwszym posiłkiem niedźwiedzi po przebudzeniu się ze snu zimowego. Do-
szli więc do wniosku, że skoro czosnek wzmacnia niedźwiedzia, to jest w stanie 
wzmocnić również człowieka.

Bóbr europejski (Castor fiber)
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Jest zwierzęciem silnie teryto-
rialnym i  rodzinnym. Duży sa-
miec może ważyć nawet 29 kilo-
gramów. 

Bobry na lądzie poruszają się 
dosyć niezgrabnie, przednie łapy 
– krótkie i słabe, ale za to bardzo 
zręczne – służą do chwytania 
pokarmu i budowania, zaś tylne 
– połączone z  błoną pławną – 
pełnią rolę wioseł. Poruszanie się 
pod wodą, zdecydowanie ułatwia 
pokryty łuskami ogon. Aby ure-
gulować poziom wody w  swo-
im „akwenie” bóbr buduje tamę 
z gałęzi i kawałków pni ściętych 
drzew. Dzięki swym potężnym 
siekaczom, bobry jako jedyne 
z  naszych ssaków mogą korzy-
stać z obfitości grubszych i cień-
szych gałęzi, jaką dają korony 
drzew. Jak u wszystkich gryzoni, 
ich zęby stale rosną i  wymagają 
systematycznego ścierania. Dla-
tego zwierzęta te ścinają więcej 
drzew, niż potrzebują – nawet 
olchy, których kora jest niejadal-
na ze względu na dużą zawartość 
garbników. Ścięcie osiki o  śred-
nicy 30 cm zajmuje dorosłemu 
bobrowi około kwadransa. Ga-
łązki stanowią główny budulec 
tam i żeremi, a zdzierana z nich 
delikatna kora – podstawowy 
zimowy pokarm. Jesienią bo-
bry gromadzą pod wodą zapasy 
w  postaci stosów gałęzi. Latem 

korzystają ze znacznie wartościowszego pożywienia, jakim są rozmaite wodne rośli-
ny. Żeremia, czyli dom bobra, stanowi konstrukcję ochronno-lęgową składającą się 

Podgryziony przez bobry Dąb czerwony

Bobrza tama
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z gałęzi, okrąglaków i dużej ilości wysuszonego mułu. Wewnątrz żeremi znajdują się 
komora jadalna i przestronna, zawsze sucha komora mieszkalna. Gryzonie te niemal 
całą zimę spędzają w żeremiach i w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Obecnie podlega 
całkowitej ochronie gatunkowej.

10. Pomnik przyrody nieożywionej – Źródło „Anna”

Ostatnim etapem naszej trasy jest pokonanie delikatnego wzniesienia. Po kilku 
minutach podejścia, tabliczka wskazuje skręcającą w las ścieżkę, gdzie po drewnia-
nych stopniach schodzimy do ostatniego przystanku. To tutaj pośród łanów barwin-

Zagospodarowanie pomnika przyrody „Źródło Anna”

Czy wiesz że: 

W XVII wieku kościół katolicki uznał bobra za rybę. Dzięki temu mięso 
tego zwierzęcia można było jeść w czasie postu. Niegdyś na bobra polowano dla 
sadła, mięsa, cennego futra oraz tzw. stroju bobrowego, wydzieliny gruczołów 
leżących w sąsiedztwie narządów płciowych, cenionego w medycynie ludowej.
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ku, fiołków leśnych, lepiężników białych, 
czy parzydła leśnego znajduje się źródełko 
wody mineralnej „Anna”. Zaciszna lokali-
zacja „siarczanki” na zboczu lasu gwa-
rantuje przyjemne odprężenie i  ochłodę. 
W tym ustronnym miejscu, głęboką ciszę 
przerywają jedynie odgłosy sikor, zięb czy 
kowalików oraz szum przepływającego 
poniżej Popradu. Nierzadko odpoczywa-
jąc na ławeczce dostrzeżemy majestatycz-
nie spacerujące salamandry, jaszczurki 
czy nawet zaskrońca. „Anna” sączy się 
leniwie do niewielkiej niszy obudowanej 
bryłkami piaskowca. Na dnie zbiornika 

widoczny jest białawo – purpurowy osad oraz swoiste nitki świadczące o  wystę-
powaniu koloni bakterii siarkowych. Woda ze źródła „Anna” jest typu HCO3-SO4-

-Ca-Mg+H2S o mineralizacji 0,9 g/dm3, pH 7,2. Ponadto woda ta posiada charak-
terystyczny zapach i smak, stąd nie każdy od razu zostanie jej smakoszem. Tutejsza 
„siarczanka” od dawna służyła miejscowym grzybiarzom czy rolnikom, gasząc pra-
gnienie w czasie upałów, sianokosów i żniw. 

Dziękujemy za wspólne spotkanie  
z przyrodą, historią i krajobrazem.

Wypływ „Źródła Anna”
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