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Dlaczego Gorce?
Gorce są typowym pasmem górskim Karpat Zachodnich. Zarówno rodzima flora roślin
naczyniowych, jak i zbiorowiska roślinne (tworzące razem szatę roślinną) odpowiadają
innym, średnio wysokim pasmom zachodniokarpackim. Na uwagę zasługuje fakt, że w Gorcach wiele gatunków występuje w naturalnych lub nawet pierwotnych układach siedliskowych, w niewielkim stopniu zaburzonych działalnością człowieka (Kozłowska-Kozak
i in. 2015).
Podobnie jak na innych obszarach górskich, ważnym czynnikiem decydującym o roz
mieszczeniu organizmów w Gorcach jest wysokość nad poziom morza. Obserwujemy
tu wyraźny piętrowy układ roślinności, który jest związany z piętrami klimatyczno-wysokościowymi.
Etymologia nazwy Gorce jest dosyć zawikłana. Część badaczy wywodzi ją od słowa
„gorzeć” lub „goreć” – co we współczesnym języku odpowiada słowom „palić się”, „płonąć”. W bardziej archaicznej formie mielibyśmy zatem „Gorzce”, a potem dzisiejsze
„Gorce”. Pochodzenie nazwy nawiązuje w sposób oczywisty do występujących w odległej przeszłości epizodów wypalania przez człowieka lasów na tym obszarze i pozyskiwania („wyrabiania”) w ten sposób otwartych enklaw (polan), które zajęte zostaną z czasem
przez półnaturalne zbiorowiska nieleśne (głównie łąkowe) o stosunkowo bogatym składzie
florystycznym.
Charakterystyka fizycznogeograficzna Gorców
Gorce stanowią dobrze wyodrębniony mezoregion w obrębie Zewnętrznych Karpat
Zachodnich (Kondracki 2000), o powierzchni ok. 578 km2. Od północy graniczą z Beskidem Wyspowym (Przełęcz Przysłop), od wschodu z Beskidem Sądeckim, od południa
z Obniżeniem Orawsko-Podhalańskim i Pieninami (Przełęcz Snozka), od zachodu z Beskidem Orawsko-Podhalańskim i Kotliną Rabczańską (Przełęcz Sieniawska). Granice pasma
są w większości naturalne i wyznaczone przez duże karpackie rzeki wraz z dopływami,
tj. Rabę z Mszanką oraz Dunajec z Lepietnicą, Krośnicą i Kamienicą.
Wśród pasm beskidzkich Gorce wyróżniają się swoistym układem orograficznym.
Najwyższa część pasma – grupa Turbacza, ma kształt rozrogu; od położonego w centrum
Turbacza (1310 m n.p.m.) grzbiety górskie odchodzą niemal we wszystkich kierunkach
i oddzielone są głębokimi dolinami (Ryc. 1). Poszczególne kulminacje mają kształt kopuł;
najwyższe spośród nich to: Jaworzyna Kamienicka (1288 m n.p.m., Kiczora (1282 m
n.p.m.), Kudłoń (1276 m n.p.m.), Czoło Turbacza (1259 m n.p.m.), Mostownica (1251 m
n.p.m.) oraz Gorc Kamienicki (1228 m n.p.m.). Południowo-wschodnie ramię Gorców,
zwane pasmem Lubania, ma postać masywnego grzbietu o przebiegu ± równoleżnikowym,
oddzielonego od masywu Turbacza Przełęczą Knurowską oraz doliną Ochotnicy. W pasmie
Lubania wyróżniają się kumulacje Kotelnicy (946 m n.p.m.), Runka (1005 m n.p.m.), Lubania (1211 m n.p.m.) oraz Marszałka (828 m n.p.m.).
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Ryc. 1. Górna część doliny potoku Jamne (fot. M. Kozak).

Budowa geologiczna i rzeźba
Gorce, podobnie jak niemal całe Karpaty Zewnętrzne, zbudowane są z serii skał osadowych, zwanej fliszem karpackim (Cieszkowski 2006). Tworzą go powstałe w okresie kredy
i paleogenu, wzajemnie poprzekładane ławice zlepieńców, piaskowców, mułowców oraz
iłowców. W czasie mioceńskich ruchów górotwórczych osady te zostały sfałdowane, przemieszczone i nasunięte z południa w postaci płaszczowin. Gorce prawie w całości leżą
w zasięgu płaszczowiny magurskiej.
Skały w niektórych rejonach Gorców zawierają stosunkowo dużą domieszkę węglanu
wapnia. Dotyczy to m.in. doliny Ochotnicy oraz południowych i wschodnich stoków pasma
Lubania, i ma istotne znaczenie dla zróżnicowania flory tych rejonów. Ciekawostką geologiczną są mioceńskie intruzje skał magmowych (andezytów) w rejonie góry Wdżar koło
Kluszkowiec.
Rzeźba Gorców jest typowa dla gór średnich. Najwyższe szczyty i grzbiety górskie zbudowane są z odpornych piaskowców i zlepieńców; kulminacje mają zwykle kształt kopuł.
Obniżenia i wyraźne przełęcze budują stosunkowo miękkie warstwy piaskowcowo-łupkowe. Doliny potoków wcięte są zwykle głęboko, często mają strome zbocza z osuwiskami
i wychodniami skalnymi. U północnych i zachodnich podnóży pasma (okolice Mszany
Dolnej i Rabki) krajobraz ma raczej podgórski charakter.
Gleby i klimat
Gleby Gorców są słabo zróżnicowane i dość silnie zakwaszone. Wynika to z właściwości
dominujących tu skał, z których większość to bezwęglanowe kwarcowo-krzemianowe skały
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fliszowe. W partiach grzbietowych oraz na stromych stokach i zboczach dolin spotykamy
powszechnie rankery (rankiers). W najniższych położeniach (piętro pogórza) i w reglu
dolnym dość rozpowszechnione są gleby brunatne kwaśne (cambisols). Na glebach tych
rozwijają się przede wszystkim zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea,
a w miejscach o najniższym pH również ubogie murawy z klasy Nardo-Callunetea. Gleby
bielicowe (cambic podzols) występują przeważnie w reglu górnym oraz w wyższej części
regla dolnego, najczęściej w płatach muraw z bliźniaczką psią trawką (psiar) i borówczysk
(Kozak 2007b). W miejscach wysięków wodnych rozwijają się gleby hydrogeniczne – glejowe (gleysols) i torfowe (histosols). Niekiedy odczyn tych gleb jest zbliżony do obojętnego, lub nawet lekko zasadowy (Kornaś 1955). Z glebami tymi związane są liczne na tym
terenie młaki (Valeriano-Caricetum flavae) oraz inne zbiorowiska higrofilne (np. łąki ostrożeniowe Cirsietum rivularis, zbiorowisko Caltho-Alnetum). W dolinach rzek i większych
potoków wykształciły się różne postacie mad (fluvisols).
Według Hessa (1965) obszar Gorców położony jest w obrębie trzech pięter klimatycznych: umiarkowanie ciepłego, umiarkowanie chłodnego i chłodnego. Do piętra umiarkowanie ciepłego, ze średnią roczną temperaturą powietrza wyższą od 6°C należą podnóża pasma
i dolne partie regla dolnego, po ok. 750 m n.p.m. W strefie od około 750 do 1100 m n.p.m.
rozciąga się piętro umiarkowanie chłodne (6°C > Tśr 4°C), które na terenie Gorców zajmuje
zdecydowanie największą powierzchnię. Najwyższe szczyty sięgają w piętro umiarkowanie
chłodne ze średnią temperaturą roczną niższą od 4°C. Według ostatnich badań dotyczących
współczesnych zmian klimatu, wzrost średnich temperatur powietrza spowodował podniesienie się granic pięter klimatycznych. W Gorcach zmiany te spowodowały „zniknięcie”
klimatycznego piętra chłodnego (Miczyński 2015). Na obszarze tym mamy więc współcześnie dwa piętra klimatyczne:
– umiarkowanie ciepłe; do wysokości ok. 950 m n.p.m. ze średnią temperaturą roczną
6–8°C i roczną sumą opadów do 800 mm,
– umiarkowanie chłodne; od 950 do 1300 m n.p.m. ze średnią temperaturą roczną 4–6°C
i roczną sumą opadów ok. 1000 mm.
Wydaje się, że obserwowane zmiany klimatu już wpływają na kształt pięter roślinnych,
zwłaszcza piętra górnoreglowego (P. Czarnota, inf. ustna).
Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień, najzimniejszymi styczeń i luty; częstym
zjawiskiem są inwersje temperatury.
Opady atmosferyczne w Gorcach są częste i obfite; najbardziej intensywne deszcze
występują od czerwca do sierpnia i powodują niekiedy gwałtowne, lokalne wezbrania.
Najwyższe wartości sum opadów notuje się w zachodniej i centralnej części pasma (grupa
Turbacza), które stanowi barierę dla napływających przeważnie z zachodu i północnego
zachodu wilgotnych mas powietrza. Położone w tzw. cieniu opadowym dolina Ochotnicy
oraz pasmo Lubania charakteryzują się wyraźnie mniejszymi opadami. Grubość i trwałość pokrywy śnieżnej zależy w głównej mierze od wysokości nad poziom morza oraz
ekspozycji.
Obszar Gorców leży w zlewiskach dwóch prawobrzeżnych dopływów Wisły – Raby
i Dunajca. Z powodu wysolich opadów prawie cały teren jest silnie nawodniony. Odpływ
wody jest utrudniony ze względu na stosunkowo małą przepuszczalność podłoża i ± na ogół
zwartą szatę roślinną (Kornaś 1955). Liczne źródła występują przede wszystkim w wyższych położeniach, zwykle powyżej 800 m n.p.m. (Niemirowska, Niemirowski 1968). Silne
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nawodnienie terenu przejawia się obecnością licznych młak. Do rzadkości należą natomiast
zbiorniki wód stojących (Pucołowski Stawek, Jeziora Zawadowskie).
Charakterystyka geobotaniczna
Gorce leżą w obrębie podprowincji karpackiej, działu Karpat Zachodnich oraz okręgu
Beskidów (Kornaś 1955; Pawłowski 1977). Przez teren ten przebiega granica między
dwoma podokręgami – Śląsko-Babiogórskim i Sądeckim. Północno-zachodnia część
pasma, z masywami Turbacza, Gorca i Kudłonia (odcinek Turbacza w ujęciu Kornasia 1955) należy do podokręgu Śląsko-Babiogórskiego; pasmo Lubania wraz z doliną
Ochotnicy (odcinek Lubania w ujęciu Kornasia 1955) wchodzą w skład podokręgu
Sądeckiego.
Historia badań botanicznych w Gorcach
Pod względem botanicznym Gorce należą do najlepiej poznanych części polskich Karpat.
Prekursorem badań przyrodniczych w Gorcach był leśnik, Stefan Jarosz; jego studium dotyczące lasów zawiera także istotne informacje dotyczące warunków przyrodniczych i gospodarki człowieka na tym terenie (Jarosz 1935 i cytowana tam literatura). Około połowy
lat 50. XX wieku badania botaniczne podjęli Jan Kornaś i Anna Medwecka-Kornaś, sukcesorzy tzw. krakowskiej szkoły geobotanicznej. Pierwszą ważną monografią przyrodniczą dotyczącą Gorców było opracowanie zróżnicowania roślinności leśnej wraz z ogólną
charakterystyką warunków przyrodniczych (Medwecka-Kornaś 1955). W tym samym roku
ukazało się opracowanie Kornasia obejmujące charakterystykę geobotaniczną Gorców
(Kornaś 1955); praca ta stała się wzorem dla opracowań podobnego typu powstających
w późniejszych latach dla innych obszarów w polskich Karpatach. Kolejne lata przynoszą
opracowania dotyczące flory naczyniowej Gorców (pierwsze – Kornaś 1957; uzupełnienia
– Kornaś 1963, 1966, 1975, 1987). Następna ważna praca to opis zbiorowisk nieleśnych,
wraz z danymi glebowymi i pełnymi tabelami fitosocjologicznymi (Kornaś, Medwecka-Kornaś 1967). Ta publikacja stanowi bezcenne źródło danych porównawczych i umożliwia
śledzenie tempa i kierunków przemian tych zbiorowisk na przestrzeni ostatnich 50 lat (por.
Kozak 2007b).
Opublikowano także wyniki wielokierunkowych studiów w dolinach potoków Jamne
i Jaszcze w Ochotnicy Górnej oraz szczegółową mapę rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych na tym obszarze (Medwecka-Kornaś, Kornaś 1963–1964; Medwecka-Kornaś 1968,
1970). Mniej więcej w tym samym czasie wykonano mapę fitosocjologiczną rezerwatu Turbacz (Michalik 1967). Na obszarze Gorców prowadzono także obserwacje dotyczące sukcesji roślinności na stałych powierzchniach (Michalik 1990) oraz sukcesji i zmian składu
gatunkowego pod wpływem nawożenia (Kotańska 1977, 1983). Opracowano ponadto florę
mchów (m. in. Lisowski, Kornaś 1966; Stebel, Czarnota 2012) i wątrobowców (Mierzeńska 1994) oraz biotę porostów (m. in. Czarnota 2000, 2002) i grzybów (Chlebicki 2008;
Wojewoda i in. 2016).
Intensywność badań przyrodniczych znacząco wzrosła po utworzeniu w 1981 r. Gorczańskiego Parku Narodowego, a zwłaszcza jego Pracowni Naukowej (1993 r.), przemianowanej późnej na Pracownię Naukowo-Edukacyjną. Zestawienie najważniejszych
publikacji dotyczących Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego oraz aktualne wyniki
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prowadzonych tu ostatnio badań przyrodniczych, znaleźć można w publikacjach jubileuszowych, powstałych z okazji 25- i 35- lecia utworzenia Parku (Różański i in. 2006; Czarnota,
Stefanik 2015).
Charakterystyka flory Gorców
Flora naczyniowa Gorców (w granicach opisanych przez Kornasia 1955, 1957, nieznacznie
zmodyfikowanych) liczy ok. 900 gatunków. Na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego
stwierdzono 624 gatunki roślin naczyniowych (paprotników i roślin kwiatowych), a 586
gatunków stanowi trwały składnik jego flory (Kozłowska-Kozak, Kozak 2015a, b). Jest to
flora uboga, zwłaszcza jeśli chodzi o gatunki wysokogórskie, w porównaniu z wyższymi
pasmami Beskidów – Babią Górą i Pilskiem, w których są wykształcone piętra wysokogórskie – subalpejskie i alpejskie (Babia Góra). Monotonia oraz ubóstwo flory i roślinności
wynikają także z jednorodnej budowy geologicznej pasma (dominują kwaśne, kwarcowo-krzemianowe utwory fliszowe; zupełnie brak wapieni) oraz słabo urozmaiconej rzeźby
terenu (brak większych wychodni skalnych tak charakterystycznych dla pobliskich Pienin).
Ponieważ pasmo leży niemal w całości w piętrach reglowych, brak tu niemal zupełnie tzw.
gatunków niżowych występujących np. w dolinach dużych rzek, zbiornikach wód stojących
czy związanych z silnie i trwale przekształconymi przez człowieka siedliskami.
Zrąb flory Gorców tworzą gatunki niegórskie (niżowo-górskie) rosnące pospolicie
na niżu i w górach, sięgające niekiedy w najwyższe położenia. Wśród gatunków górskich,
stanowiących ok. 17,8% całej flory, występują przedstawiciele wszystkich wyróżnianych
grup (gatunki ogólnogórskie, reglowe oraz wysokogórskie – subalpejskie i alpejskie).
Gatunki ogólnogórskie, z centrum występowania w górach, spotykane są w różnych piętrach
roślinnych, np. goryczka trojeściowa Gentiana asclepiadea i podbiałek alpejski Homogyne
alpina. Gatunki reglowe, np. jodła pospolita Abies alba, żywiec gruczołowaty Dentaria
glandulosa, szafran spiski Crocus scepusiensis, liczydło górskie Streptopus amplexifolius,
rozpowszechnione są w jednym lub obu piętrach reglowych. Grupę gatunków wysokogórskich, subalpejskich – mających poza Gorcami główny ośrodek występowania w piętrze kosodrzewiny (lub w kosówce i reglu górnym) tworzą np. wietlica alpejska Athyrium
distentifolium, zarzyczka górska Corthusa matthioli, miłosna górska Adenostyles aliariae.
Gatunki wysokogórskie, alpejskie mają poza Gorcami główny ośrodek występowania
w piętrze halnym. Należą do nich np. widłak alpejski Diphasium alpinum, tymotka alpejska Phleum commutatum, wiechlina alpejska w formie żyworodnej Poa alpina f. vivipara
czy spotykane na wysoko położonych polanach – pięciornik złoty Potentilla aurea i kuklik
górski Geum montanum.
Gorce nie mają własnych endemitów; występuje tutaj natomiast endemit zachodniokarpacki – urdzik karpacki Soldanella carpatica (Ryc. 2), bardzo rzadki endemit ogólnokarpacki chaber miękkowłosy Centaurea mollis oraz nie potwierdzony od wielu lat endemit
ogólnokarpacki, dzwonek piłkowany Campanula serrata – podany z jednego tylko stanowiska (Kornaś 1957). Liczniejsze są subendemity; do grupy tej należy skrajnie rzadki
dzwonek wąskolistny Campanula polymorpha (rosnący na wychodniach skalnych w masywie Kudłonia – Granoszewski 1987) oraz szereg gatunków szeroko rozpowszechnionych
– żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa (Ryc. 3), żywokost sercowaty Symphytum
cordatum, złocień okrągłolistny Leucanthemum waldsteinii, lepiężnik wyłysiały Petasites kablikianus i szafran spiski Crocus scepusiensis. Problematyczny jest status ostatniego
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Ryc. 2. Urdzik karpacki Soldanella carpatica (fot.
P. Czarnota).

Ryc. 3. Żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa
(fot. P. Czarnota).

spośród wymienionych gatunków (Piękoś-Mirkowa i in. 1996). Jeśli przyjąć, że stanowiska
niżowe tego gatunku w Kotlinie Sandomierskiej (Frey 1972; Bartoszek 2007) mają antropogeniczne pochodzenie, Crocus scepusiensis powinien się znaleźć w grupie endemitów.
Roślina ta w całym zasięgu występuje niemal wyłącznie w półnaturalnych zbiorowiskach
roślinnych, zawdzięczających swoje pochodzenie działalności człowieka. Jako naturalne
siedlisko szafrana wskazywano zespół olszyny karpackiej Alnetum incanae, w którym
występuje on także w Gorcach (Kornaś 1955, 1957). Należy jednak pamiętać, że zbiorowisko olszyny pozostawało od wieków i nadal pozostaje pod ogromną presją działalności
człowieka (wypas). Siedliska olszyn na terasach nadzalewowych dolin potoków były także
jednymi z pierwszych zajmowanych przez osadnictwo.
Osobliwości florystyczne
Na obszarze Gorców stwierdzono występowanie dwóch unikatowych w Polsce gatunków
paprotników. Pierwszy z nich, podejźrzon lancetowaty Botrychium lanceolatum, najprawdopodobniej wyginął na swoim jedynym stanowisku. Drugi, rozrzutka brunatna Woodsia
ilvensis, utrzymuje się tu nadal, choć jego stanowisko jest silnie zagrożone.
Podejźrzon lancetowaty Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr.
Gatunek wymarły w kraju (Michalik 2008); znany tylko z jednego stanowiska w Polsce
i (!) całych Karpatach (Kornaś 1953). Stwierdzony przez Kornasia w 1950 r. na Hali Turbacz, na wysokości 1220 m n.p.m., w płacie łąki Gladiolo-Agrostietum deschampsietosum.
Łąka była wykorzystywana w sposób tradycyjny (kośno-pasterski) do 1997 (Kornaś 1953;
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Michalik 2001). W 1950 r. populacja tego gatunku składała się, co najwyżej, z kilkunastu
do kilkudziesięciu osobników (Michalik 2008 na podstawie inf. ustnej J. Kornasia); później paproć nigdy nie została odnaleziona. Gatunek o zasięgu borealno-circumpolarnym,
obejmującym wszystkie trzy kontynenty półkuli północnej. W Europie występuje głównie
na Półwyspie Skandynawskim oraz na Islandii, a na oderwanych stanowiskach również
w Alpach (Hultén, Fries 1986).
Rozrzutka brunatna Woodsia ilvensis (L.) R. Br.
W Karpatach polskich gatunek krytycznie zagrożony (Zarzycki 2008); w Polsce traktowany jako krytycznie zagrożony, lub wymierający – krytycznie zagrożony (Fabiszewski,
Zarzycki 2001). Gatunek arktyczno-alpejski-subatlantycko-cyrkumpolarny (Dostál 1984).
Występuje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Rozpowszechniony w Skandynawii; ku
południowi sięga na rozproszonych stanowiskach górskich po 44° szerokości geograficznej
północnej.
W Polsce rozrzutka brunatna podawana była z Gór Sowich w Sudetach oraz z Pomorza Zachodniego (na siedlisku synantropijnym – kamiennym murku); na obu stanowiskach
obecnie wymarła. W Gorcach rośnie pod szczytem góry Wdżar (Wżar) w Kluszkowcach,
na pograniczu Pienińskiego Pasa Skałkowego. Niewielka populacja, licząca obecnie kilkadziesiąt kęp, występuje na skałach andezytowych pod szczytem w towarzystwie rojnika
pospolitego Jovibarba hirta subsp. sobolifera. Stanowisko jest silnie zagrożone przez intensywny ruch turystyczny związany z pobliskim wyciągiem narciarskim, punktem widokowym i ścieżką rowerową.
Wybrane gatunki rzadkie, zagrożone i interesujące
z fitogeograficznego punktu widzenia
Turzyca dwupienna Carex dioica L.
Gatunek o zasięgu cyrkumborealnym, występujący w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Zróżnicowany na dwa podgatunki, z których w Europie występuje C. dioica subsp.
dioica. Zwarty zasięg w Europie obejmuje Skandynawię, Wyspy Brytyjskie oraz centralną
i wschodnią część kontynentu (Hultén, Fries 1986). Występuje niemal na całym polskim
niżu, a w Karpatach na rozproszonych stanowiskach na Pogórzu Gubałowskim, Działach
Orawskich, Podtatrzu, w Tatrach, na Pogórzu Spiskim i w Gorcach (Koczur i in. 2008).
Turzyca dwupienna jest gatunkiem narażonym na wyginięcie zarówno w Karpatach polskich, jak i w całej Polsce.
W Gorcach rośnie na młakach Valeriano-Caricetum flavae; pojawia się również w zbiorowiskach uboższych, nawiązujących do młak z rzędu Caricetalia nigrae. Populacje liczą
od kilkunastu do kilkudziesięciu (wyjątkowo kilkuset) pędów i zajmują zwykle niewielkie
powierzchnie. Głównym zagrożeniem dla gatunku w GPN jest sukcesja roślinności w nieużytkowanych płatach, a poza terenem Parku – osuszanie i rozwój zabudowy.
Ostrożeń różnobarwny Cirsium helenioides (L.) Hill
Gatunek subalpejski, reprezentuje arktyczno-alpejski podelement geograficzny (Zając
1996). Odkryty w Gorcach dopiero w 2000 r. w górnych partiach doliny potoku Jaszcze,
Gorczański Park Narodowy

47

gdzie rośnie na skraju polany w borówczysku (Kozak 2001). Później obserwowany także
na polanie Gorc Kamienicki i pod szczytem Lubania (Kozak 2007a). Populacje są dość
liczne, od kilkunastu do ponad 100 osobników. Być może takson ten rozprzestrzenia się
w ostatnich latach.
Zarzyczka górska Corthusa matthioli L.
Podelement arktyczno-alpijski, grupy arktyczno-alpijsko-eurosyberyjskiej (Zając,
Zając 2009). Zasadniczo takson ograniczony jest do obszarów górskich Europy. Występuje w Alpach, Karpatach, górach Półwyspu Bałkańskiego i na Uralu (Meusel i in. 1978);
poza górami ma stanowiska w północno-wschodniej Europie. Aktualnie w Polsce występuje
wyłącznie na obszarze Tatr, na Pilsku, Policy i w Gorcach. Populacje gorczańskie znajdują
się w strefach ochrony ścisłej GPN, z dala od szlaków turystycznych i należą do najliczniejszych w Polsce. Zarzyczka górska związana jest z dolinami potoków; szczególnie licznie
występuje w mszarnikach źródliskowych, a także bezpośrednio w korytach potoków. Największa populacja gorczańska zlokalizowana jest w górnej części doliny Łopusznej (kilkanaście tysięcy osobników), ponadto zarzyczka rośnie w dolinie potoku Olszowego oraz nad
niewielkimi dopływami potoków Jaworzyna i Kamienica (Kornaś 1957; Kozłowska-Kozak
i in. 2015). Gatunek zamieszczony w Czerwonej Księdze Karpat Polskich w grupie roślin
niższego ryzyka, LR (Piękoś-Mirkowa i in. 2008).
Paprotnica górska Cystopteris montana (Lam.) Desv.
Gatunek arktyczno-alpijski (Zając, Zając 2009) o interesującym typie rozmieszczenia
w Polsce; występuje w Gorcach i w Tatrach, gdzie jest miejscami gatunkiem pospolitym
na skałach wapiennych. Paproć wybitnie wapieniolubna. W Gorcach rośnie w miejscach
zacienionych, głównie w mszarnikach źródliskowych, a także na wilgotnych i mszystych
kamieńcach nad śródleśnymi potokami (Kornaś 1957; Kozłowska-Kozak i in. 2015).
W obrębie GPN gatunek występuje w dolinie potoku Olszowego, Rosochy, Jaworzynki
oraz Kamienicy.
Kukułka bzowa Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
W Karpatach polskich gatunek zagrożony (EN); w Polsce narażony na wyginięcie (Bernacki i in. 2008; Bernacki, Mróz 2014). Gatunek europejski (podelement środkowoeuropejski); ponadto rośnie na Kaukazie i w Afryce północnej (Meusel i in. 1965). W Polsce
występuje (lub występował) głównie na południu, w Sudetach oraz w Karpatach. Populacje
gorczańskie należą, obok pienińskich, do najliczniejszych występujących aktualnie w Polsce. Centrum występowania gatunku jest pasmo Lubania.
Widlicz (widłak) Zeillera Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub.
Takson mieszańcowego pochodzenia (Pacyna 1972; Wagner, Beitel 1993) znaleziony
pod szczytem Jaworzynki Gorcowskiej (Piorunowca) na wrzosowisku (Kozak 2007a).
Jest to jedno z dwóch stanowisk stwierdzonych na obszarze Karpat polskich (Kozak,
Pacyna 2008).
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Wyblin jednolistny Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Podany z Gorca (800 m n.p.m.) przez Wołoszczaka (1897) i z Krościenka przez Zapałowicza (1906–1911); przez J. Kornasia notowany w połowie lat 60. ubiegłego wieku (Kornaś 1966); później nie notowany. W ostatnich latach odnaleziono kilka nowych stanowisk,
głównie na obszarze GPN (Kozłowska-Kozak i in. 2015). Trudno jednoznacznie stwierdzić
czy gatunek się rozprzestrzenia, czy też jako roślina niepozorna nie był zauważany. Populacje liczą zwykle od kilku do kilkudziesięciu osobników.
Gołek białawy Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve
Gatunek arktyczno-alpijski, subalpejski. W Gorcach nigdy nie był często spotykany
(Kornaś 1957), jednak obecnie należy do grupy roślin zanikających. Związany głównie
z ekstensywnie użytkowanymi zbiorowiskami z klasy Nardo-Callunetea. Obecnie stwierdzony na pojedynczych stanowiskach (np. Kozak 2007a).
Storczyk samczy Orchis morio L.
Gatunek ginący (Bernacki i in. 2008), związany z ekstensywnie użytkowanymi łąkami.
W Gorcach notowany na odcinku Lubania (Kornaś 1957); potwierdzony w tym rejonie
po roku 2000 (M. Kozak, npbl.).
Storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata L.
Gatunek podany przez Kornasia (1957) oraz Kornasia i Medwecką-Kornaś (1967); przez
kilka dziesięcioleci nie obserwowany. Powtórnie odnaleziony przez Kozłowską-Kozak i in.
(2014) w dolinie potoku Jaszcze w Ochotnicy Górnej. Storczyk rośnie w płatach bogatych
florystycznie łąk, w tym ciepłolubnego podzespołu łąki mieczykowo-mietlicowej Gladiolo-Agrostietum anthyllidetosum.
Tłustosz pospolity dwubarwny Pinguicula vulgaris L.
subsp. bicolor (Woł.) Á. Löve & D. Löve
Takson o niepewnej randze taksonomicznej (Heslop-Harrison 2004); przez Żukowskiego (1967) uznawany za podgatunek Pinguicula vulgaris L., we Flora Europaea nie
wyróżniany (Casper 1972). Takson stwierdzony na bardzo rozproszonych stanowiskach
w Polsce oraz na Litwie i Ukrainie. Występuje zarówno na niżu, jak i w górach. Wiele stanowisk podawanych w literaturze ma jedynie historyczne znaczenie; w polskich Karpatach
jest rośliną krytycznie zagrożoną (Bodziarczyk, Gazda 2008). W Gorcach podany przez
Kornasia (1957) z jedynego stanowiska na Turbaczu (1235 m n.p.m.), później nie został
potwierdzony.
Pełnik alpejski Trollius altissimus Crantz
Gatunek utrzymuje się nadal na dwóch stanowiskach – w południowo-wschodniej części
Hali Turbacz (poza obszarem GPN) oraz na Hali Długiej w pobliżu szlaku turystycznego
(Kozłowska-Kozak i in. 2015). Stanowisko na Hali Długiej liczyło kilka lat temu co najmniej kilkaset sporych kęp. W ostatnim czasie liczebność pełnika alpejskiego systematycznie spada (P. Czarnota, inf. ustna).
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Trollius altissimus jest składnikiem muraw wysokogórskich, łąk oraz ziołorośli. Jego
zasięg w Europie obejmuje Karpaty, Sudety, wschodnie Alpy oraz Góry Dynarskie.
Piętrowy układ zbiorowisk roślinnych
Piętro pogórza (od podnóży pasma do ok. 550–600 m n.p.m.) zajmuje stosunkowo niewielką
powierzchnię u podnóża pasma i jest silnie przekształcone przez człowieka. Zbiorowisko
roślinne charakterystyczne dla tego piętra, grąd (Tilio cordatae-Carpinetum betuli), praktycznie się nie zachowało. Najniżej położone obszary zostały wykorzystane pod zabudowę
lub były od wieków użytkowane rolniczo. Skrawki lasów grądowych obserwować można
jeszcze tylko w oknie tektonicznym Mszany Dolnej (na północnej granicy pasma) oraz
na zboczach doliny Dunajca poniżej Krościenka. Częściej spotykane są lasy przedstawiające fragmenty zespołu. Zachowały się one m. in. na stromych zboczach dolin niewielkich
potoków, które ze względu na niedostępność nie zostały wykarczowane i wykorzystane
rolniczo.
Największą część powierzchni pasma (ok. 60%) zajmuje piętro regla dolnego. Jego
przedział wysokościowy to 550(600)–1150(1200) m n.p.m. Najniższa część regla dolnego
z licznymi przysiółkami i użytkami zielonymi bardzo przypomina piętro pogórza; wyżej
dominują lasy, które zajmują w tym piętrze ponad 90% powierzchni (Różański 2015).
Lokalnie w obrębie regla dolnego wyróżnić można część niższą (do ok. 800 m n.p.m.) oraz
wyższą (800–1150 m n.p.m.) (Kornaś 1955; Medwecka-Kornaś 2006). W dolnej części
regla dolnego najważniejszą rolę odgrywają drzewostany jodłowo-świerkowe reprezentujące bór dolnoreglowy Abieti-Piceetum. Jest to stosunkowo ubogie zbiorowisko leśne
z panującymi jodłą i świerkiem w drzewostanie, z przewagą pospolitych gatunków acydofilnych w runie. W górnej części regla dolnego panują niepodzielnie lasy bukowo-jodłowe
należące do zespołu buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum. Najpiękniejsze ich
płaty spotkać można na stokach o wystawie północnej.
Piętro regla górnego obejmuje najwyższe partie terenu, zbiorowiskiem przewodnim jest
tu bór świerkowy Plagiothecio-Piceetum. Regiel górny zajmuje maleńkie skrawki na najwyższych wzniesieniach pasma od Jaworzyny i Kiczory poprzez Turbacz i Czoło Turbacza
po Mostownicę oraz na odosobnionych szczytach Kudłonia, Gorca i Lubania. W zależności
od ekspozycji stoków oraz lokalnych warunków orograficznych zmienia się pionowy zasięg
zespołu. W strefie przejściowej między reglami obserwować można płaty o charakterze
pośrednim z udziałem jodły i/lub buka, i o wyraźnie bogatszym runie.
Najważniejsze zbiorowiska leśne
Gorce stanowią obszar wyjątkowy, na którym zachowały się liczne naturalne, a nawet pierwotne fragmenty puszczy karpackiej, która pokrywała niemal cały obszar pasma przed
pojawieniem się człowieka. Stosunkowo najlepiej zachowały się lasy w centralnej części
pasma, w obrębie masywu Turbacza, objęte obecnie ochroną w GPN. Poza granicami Parku
naturalne lasy z fragmentami o charakterze puszczańskim znajdują się m.in. w źródliskach
potoku Poniczanka, w górnym biegu potoków Lepietnica i Kowaniec, w masywie Wielkiego Wierchu i Kiczory oraz w pasmie Lubania – w źródliskowej i górnej części dolin
potoków: Piekiełko, Mizerna, Lubań, Czarna Krośnica oraz Rolnickiego, Ochotnickiego,
Kudowskiego i Jurkowskiego (Tomasiewicz 2015b).
50

58. Zjazd PTB, Przewodnik sesji terenowych, 2019

Ryc. 4. Buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum (fot. P. Czarnota).

Buczyna karpacka
Najważniejsze zbiorowisko leśne Gorców (Medwecka-Kornaś 1955; Różański 2015). Drzewostan buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum tworzy przede wszystkim buk
Fagus sylvatica z mniejszą lub większą domieszką jodły Abies alba (Ryc. 4). W Gorcach
występują wszystkie trzy gatunki charakterystyczne dla zespołu. Najczęściej spotykanym
i występującym zwykle masowo jest żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa, geofit wiosenny. Nieco rzadziej spotykanym gatunkiem, preferującym najżyźniejsze siedliska, jest
żywokost sercowaty Symphytum cordatum. Trzecim, stosunkowo najrzadszym, jest paprotnik Brauna Polystichum braunii, który występuje zwykle wraz z paprotnikiem kolczystym
Polystichum aculeatum. W runie buczyny spotykamy bardzo wiele gatunków charakterystycznych dla cienistych i żyznych lasów liściastych, reprezentujących rząd Fagetalia
sylvaticae. Rzadkim gatunkiem spotykanym w buczynach jest rzeżucha trójlistkowa Cardamine trifolia (Ryc. 5), osiągająca w Gorcach wschodnią granicę swego ogólnego zasięgu.
Zespół buczyny karpackiej wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od stopnia wilgotności i żyzności siedliska. Wyróżnić można cztery podzespoły:
– typowy (Dentario glandulosae-Fagetum typicum)
– wilgotny z czosnkiem niedźwiedzim (D.g.-F. allietosum)
– wilgotny z miesiącznicą trwałą (D.g.-F. lunarietosum)
– jodłowy (jedlina karpacka) (D.g.-F. abietetosum)
Najbardziej rozpowszechniony jest podzespół typowy.
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Ryc. 5. Rzeżucha trójlistkowa Cardamine trifolia (fot. P. Czarnota).

Kwaśna buczyna
W Gorcach spotkać można także lasy bukowe z ubogim, trawiasto-krzewinkowym runem.
Porastają one zwykle kamieniste grzbiety i zbocza, na glebach silnie szkieletowych i przesuszonych. Należą one do acydofilnego zespołu Luzulo luzuloidis-Fagetum (Medwecka-
Kornaś 1955; Różański 2015). Runo kwaśnej buczyny jest ubogie; zwykle największe
pokrycie osiąga kosmatka gajowa Luzula luzuloides, a towarzyszą jej takie rośliny, jak:
borówka czernica Vaccinium myrtillus, jastrzębiec leśny Hieracium murorum, konwalijka
dwulistna Maianthemum bifolium, wiechlina gajowa Poa nemoralis, a w wyższych położeniach – podbiałek alpejski Homogyne alpina i kosmatka olbrzymia Luzula sylvatica. Częsty
jest także mech płonnik strojny Polytrichum formosum.
Bór jodłowo-świerkowy
Po żyznych buczynach, zespół ten jest drugim, najbardziej rozpowszechnionym zbiorowiskiem leśnym w reglu dolnym Gorców (Medwecka-Kornaś 1955; Różański 2015). Jest to
zbiorowisko acydofilne, którego drzewostan tworzą, występujące w różnych proporcjach,
jodła i świerk. Występowanie borów jodłowo-świerkowych (Abieti-Piceetum) uwarunkowane jest zarówno względami edaficznymi, jak i klimatycznymi. Zajmują one zwykle dolne
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położenia regla dolnego (600–800 m n.p.m.), rozwijając się na kamienistych grzbietach
i stokach oraz w chłodnych dnach dolin. Omawiany zespół zdominowany jest w runie
przez pospolite gatunki acydofilne, a także wilgociolubne. Do najczęściej spotykanych
należą: borówka czernica Vaccinium myrtillus, nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata
i wietlica samicza Athyrium filix-femina. Nieco rzadziej spotykane są: podrzeń żebrowiec
Blechnum spicant, podbiałek alpejski Homogyne alpina i widłak jałowcowaty Lycopodium
annotinum. Bardzo dobrze rozwinięta jest zwykle warstwa mszysta utworzona przez takie
gatunki, jak płonnik strojny Polytrichum formosum, widłoząb miotłowy Dicranum scoparium i dwustronek (płaszczeniec) zgiętolistny Plagiothecium curvifolium.
Górnoreglowy bór świerkowy
Plagiothecio-Piceetum tatricum jest zbiorowiskiem przewodnim regla górnego (Medwecka-
Kornaś 1955; Tomasiewicz 2015a). W drzewostanach tego zespołu niepodzielnie panuje
świerk, który tworzy z reguły drzewostany jednopiętrowe, o wyrównanym pułapie koron
(Ryc. 6). W podszycie oraz lukach drzewostanu z rzadka występuje jarzębina Sorbus aucuparia, a w runie głównie oligotroficzne gatunki acydofilne. Pospolicie występującym gatunkiem runa jest borówka czernica, osiągająca tutaj nawet do 70 cm wysokości. W płatach
boru górnoreglowego rozwiniętych na stromych, północnych stokach, w pobliżu źródlisk
pojawia się masowo górski gatunek paproci, wietlica alpejska Athyrium distentifolium
(podzespół paprociowy Plagiothecio-Piccetum athyrietosum). W podzespole obserwować
można najczęściej liczydło górskie Streptopus amplexifolius. Bardzo pospolitym gatunkiem

Ryc. 6. Górnoreglowy bór świerkowy Plagiothecio-Piceetum tatricum (fot. P. Czarnota).
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w runie borów górnoreglowych jest także nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata
(i blisko z nią spokrewniona, trudna do odróżnienia, nerecznica górska D. expansa). Wśród
gatunków runa często spotkać można także szczawik zajęczy Oxalis acetosella, podbiałek alpejski Homogyne alpina, kosmatkę olbrzymią Luzula sylvatica i żółtawą L. luzulina,
podrzeń żebrowiec Blechnum spicant, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea, trzcinnik
owłosiony C. villosa i śmiałek pogięty Deschampsia flexuosa. Bardzo dobrze rozwinięta
jest warstwa mszysta z płonnikiem strojnym Polytrichum formosum, widłozębem miotłowym Dicranum scoparium, płonnikiem pospolitym Polytrichum commune i płaszczyńcem
marszczonym Buckiella undulata.
Najbardziej rozpowszechniony na obszarze GPN jest podzespół typowy Plagiothecio-
Piceetum typicum.
Grzbietowe partie wzniesień, zwykle w miejscach dobrze naświetlonych, zajmują płaty
podzespołu trawiastego z masowo występującym trzcinnikiem owłosionym Calamagrostis
villosa (Plagiothecio-Piceetum calamagrostietosum).
Przed około czterdziestu laty gorczańskie bory były miejscem gradacji zasnui wysokogórskiej Cephalcia alpina, a następnie kambiofagów, głównie kornika drukarza Ips typographus. Gradacje te spowodowały znaczne zniszczenia w drzewostanach górnoreglowych
na rozległych obszarach. Obserwowane współcześnie zmiany klimatyczne (wzrost średnich
temperatur, deficyt opadów) także powodują przyśpieszony proces rozpadu dojrzałych drzewostanów świerkowych. W zachodzących obecnie procesach regeneracji boru górnoreglowego pionierską rolę odgrywa jarzębina (Tomasiewicz 2015a).
Olszyna karpacka
Nad rzekami i większymi potokami w piętrze pogórza i (rzadziej) w reglu dolnym spotykamy górskie zbiorowisko łęgowe – nadrzeczną olszynę Alnetum incanae (Medwecka-
Kornaś 1955; Różański 2015).
Olszyny zajmują siedliska okresowo zalewane na terasach rzek i potoków, gdzie występują najżyźniejsze gleby typu mad górskich. Gatunkiem lasotwórczym jest olsza szara,
z dużą domieszką jaworu i niewielką (ale stałą) świerka. Spotkać tu można także okazy
wiązu górskiego Ulmus glabra, gatunku dostarczającego cennego drewna, obecnie niemal
zupełnie wytępionego przez człowieka. W bujnym, ziołoroślowym runie dominują lepiężniki – wyłysiały (Petasites kablikianus), biały (P. albus) i różowy (P. hybridus). Stałymi
składnikami są także: świerząbek orzęsiony Chaerophyllum hirsutum, czyściec leśny Stachys sylvatica, śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium, jasnota plamista
Lamium maculatum, wilczomlecz migdałolistny Euphorbia amygdaloides i pierwiosnek
wyniosły Primula elatior. Najpiękniejsze i duże płaty olszyny karpackiej obserwować
można w dolinie Kamienicy.
Bagienna olszyna górska
Zacienione zabagnienia śródleśne na wypłaszczeniach terenu (np. na szerokich terasach
większych potoków) w piętrach reglowych to miejsce występowania interesującego zbiorowiska higrofilnego z kniecią górską Caltha laeta i świerząbkiem orzęsionym Chaerophyllum hirsutum – bagiennej olszyny górskiej (Caltho-Alnetum). Zespół ten można
obserwować tylko na obszarze GPN w dolinie Kamienicy i Olszowego Potoku (Różański
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2015). Drzewostan zbiorowiska tworzy olsza szara z domieszką świerka i jaworu. Runo jest
bardzo bujne, wielowarstwowe i bogate florystycznie. Tworzą je okazałe, higrofilne byliny
(stąd niekiedy w literaturze zbiorowisko jest określane jako śródleśna młaka ziołoroślowa):
knieć górska Caltha laeta (tworząca złocisty aspekt wiosenny), świerząbek orzęsiony, wiązówka błotna Filipendula ulmaria, pępawa błotna Crepis paludosa, kuklik zwisły Geum
rivale, ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum i inne. Spotyka się tu także szereg gatunków
górskich związanych z ziołoroślami, np. tojad dzióbaty Aconitum variegatum, złocień okrągłolistny Leucanthemum waldsteinii i ciemiężycę zieloną Veratrum lobelianum. Warstwa
mszysta jest wspaniale rozwinięta; najliczniejsze są dwa gatunki – krótkosz strumieniowy
Brachythecium rivulare oraz płaskomerzyk falisty Plagiomnium undulatum.
Zbiorowiska nieleśne
Oprócz zbiorowisk charakteryzujących poszczególne piętra roślinne (przewodnich) oraz
innych (omówionych wyżej) naturalnych zespołów leśnych, spotykamy w Gorcach wiele
innych zbiorowisk, które nie są ściśle związane z piętrami. Ich występowanie wynika ze
szczególnych lokalnych warunków siedliskowych, np. zbiorowiska młak rozwijające się
w otoczeniu wysięków wodnych. Poniżej przedstawiono krótki przegląd najważniejszych
zbiorowisk nieleśnych, które stanowią urozmaicenie monotonnych obszarów leśnych
i ostoję najbardziej interesujących składników flory.
Zbiorowiskami nie związanymi z piętrami są w Gorcach, podobnie jak w innych wyższych pasmach górskich, mszarniki (Cardamino-Cratoneuretum) i ziołorośla (np. Arunco-Doronicetum). Pierwsze z nich rozwijają się w obrębie źródlisk, drugie wzdłuż cieków
wodnych. Mszarniki źródliskowe budują głównie darnie mchów, np. źródliskowce z rodzaju
Palustriella (= Cratoneuron) i bagnik wapienny Philonotis calcarea. Rośliny naczyniowe
występują tu nielicznie, w Gorcach są to m. in. rzeżucha gorzka Cardamine amara, wierzbownica mokrzycowa Epilobium alsinifolium i fiołek dwukwiatowy Viola biflora (Ryc. 7).
Zacienione, wilgotne zbocza dolin potoków, zwłaszcza w miejscach występowania
kamienistych osuwisk, zasiedlają zbiorowiska ziołoroślowe z omiegiem górskim (Arunco-Doronicetum austriaci). Ważną rolę odgrywają w nich okazałe byliny; obok omiegu
górskiego, są to: parzydło leśne Aruncus sylvestris, rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium, modrzyk górski Cicerbita alpina, a w wyższych położeniach miłosna górska
Adenostyles aliariae.
Do bardzo interesujących i współcześnie zagrożonych należą zbiorowiska żwirowiskowe
(rząd Myricarietalia) rozwijające się na kamieńcach rzek i potoków. Tworzą je gatunki preferujące przepuszczalne podłoże i pełne oświetlenie, m. in. września pobrzeżna Myricaria
germanica i wierzbówka błotna Chamaenerion palustre.
Warto też wspomnieć o fragmentach roślinności wysokotorfowiskowej (klasa Oxycocco-Sphagnetea). Zbiorowiska te, rzadkie w polskiej części Karpat, zajmują w Gorcach
co prawda bardzo niewielkie powierzchnie, ale stanowią niezwykłe urozmaicenie flory
i szaty roślinnej, są także miejscem występowania bardzo rzadkich gatunków. Na wymienienie zasługują: żurawina błotna Oxycoccus palustris, borówka bagienna (pijanica) Vaccinium uliginosum, bagno zwyczajne Ledum palustre oraz kilka torfowców Sphagnum
spp. Zbiorowiska te obserwować można pod szczytem Kiczory w pasmie Turbacza oraz
pod Lubaniem (Jeziorne).
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Ryc. 7. Fiołek dwukwiatowy Viola biflora (fot. P. Czarnota).

Wśród półnaturalnych zbiorowisk łąkowych, dominujących na polanach gorczańskich,
do najważniejszych należy zespół mieczyka i mietlicy Gladiolo-Agrostietum capillaris,
o charakterze trawiastej łąki kwietnej z dużym udziałem roślin dwuliściennych. Zespół
ten cechuje się dużym zróżnicowaniem (podzespoły, warianty) wynikającym z lokalnych
warunków siedliskowych (głównie żyzności gleby), nachylenia, ekspozycji i sposobu użytkowania (Kornaś, Medwecka-Kornaś 1967; Kozak 2007b; Pierścińska 2015). Najczęściej
spotykany jest podzespół typowy (Gladiolo-Agrostietum typicum). Typowa postać łąki
mieczykowo-mietlicowej występuje głównie w reglu dolnym, na wysokości 600–1000
m n.p.m. na glebach świeżych, brunatnych. Siedliska uboższe, ale ciepłe i suche zajmuje
zbiorowisko opisywane jako wariant z brodawnikiem zwyczajnym Leontodon hispidus,
nadającym w okresie kwitnienia żółte zabarwienie płatom łąk. Najuboższą postać łąki mietlicowej reprezentuje wariant z kostrzewą czerwoną Festuca rubra. Na najwyżej położonych polanach (powyżej 1000 m n.p.m.) spotykany jest podzespół ze śmiałkiem darniowym
(Gladiolo-Agrostietum deschampsietosum), którego płaty wyraźnie uboższe florystycznie
poddane były długotrwałej presji intensywnego wypasu (np. na Hali Długiej). Łąki mietlicowe są miejscem najliczniejszego występowania interesującego gatunku endemicznego
(lub subendemicznego) Karpat Zachodnich, szafrana spiskiego Crocus scepusiensis (Ryc. 8).
Najbardziej interesujące pod względem składu florystycznego są płaty ciepłolubnych łąk
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mietlicowo-mieczykowych Gladiolo-Agrostietum anthyllidetosum, rozwijające się m. in.
w dolinach potoków Jaszcze i Jamne oraz na południowych stokach Marszałka (poza obszarem GPN). Zbiorowiska te nawiązują do ciepłolubnych łąk rozwijających się w pobliskich
Pieninach (zespół Anthylli-Trifolietum montani).
Łąki mietlicowe należą do zbiorowisk podlegających największym zmianom wśród ekosystemów nieleśnych w Gorcach (Kozak 2007b; Pierścińska 2015). Ich zachowanie jest
możliwe wyłącznie poprzez przemyślane i regularnie stosowane zabiegi czynnej ochrony
(koszenie, wypas).
Do zespołów ustępujących w Gorcach należą kośne traworośla Poo-Veratretum lobeliani.
Zespół ten występuje na polanach, zwykle powyżej 1000 m n.p.m., zajmując ubogie, lecz
stosunkowo wilgotne siedliska położone zazwyczaj w pobliżu lasu (Kornaś, Medwecka-Kornaś 1967; Medwecka-Kornaś 2006). W płatach traworośli zwracają uwagę okazałe
byliny: wiechlina Chaixa Poa chaixii, ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum, goryczka
trojeściowa Gentiana asclepiadea oraz biało kwitnący jaskier platanolistny Ranunculus platanifolius. Wszystkie wymienione gatunki to rośliny górskie.
Dość rozpowszechnionym zbiorowiskiem traworoślowym na ubogich siedliskach,
zwłaszcza w reglu górnym, jest traworośle z trzcinnikiem owłosionym Calamagrostis
villosa.
Ważnym zespołem roślinnym spotykanym na ubogich polanach reglowych jest murawa
z bliźniczką psią trawką (bliźniczysko albo psiara) Hieracio (vulgati)-Nardetum (Kornaś,

Ryc. 8. Polana z kwitnącymi krokusami Crocus scepusiensis (fot. P. Czarnota).
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Medwecka-Kornaś 1967; Medwecka-Kornaś 2006; Pierścińska 2015). Jest to siedlisko
o znaczeniu priorytetowym w sieci ochrony Natura 2000. Rozwija się na ubogich i płytkich
glebach, zarówno na stokach silnie nachylonych, jak i w połogich, podszczytowych partiach
wzniesień. W płatach psiar dominuje zwykle kępkowa trawa – bliźniczka Nardus stricta,
a towarzyszą jej z wyraźnie mniejszym pokryciem takie rośliny, jak: turzyca pigułkowata
Carex pilulifera, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, ukwap dwupienny Antennaria
dioica (ustępujący), jastrzębiec Lachenala Hieracium vulgatum czy izgrzyca przyziemna
Danthonia decumbens. Rosną tu także bardzo rzadkie lub ginące w Gorcach rośliny: storczyk – gołek białawy Pseudorchis albida, pięciornik złoty Potentilla aurea, kuklik górski Geum montanum i prosienicznik jednogłówkowy Hypochoeris uniflora. Psiary należą
w Gorcach, podobnie jak w innych częściach Beskidów, do zbiorowisk ustępujących wskutek zmian w użytkowaniu polan. Porzucone płaty ubożeją i są w szybkim tempie zarastane
przez borówkę Vaccinium myrtillus, a w miejscach żyźniejszych i wilgotniejszych przekształcają się w uboższe postacie łąki mietlicowej.
Łopuszyny (Petasitetum kablikiani) są ważnym zbiorowiskiem inicjalnym w sukcesji
na żwirowiskach potoków (Ryc. 9). W typowej postaci i na dużych powierzchniach spotykamy je w dolinie Kamienicy. Gatunkiem niepodzielnie tu panującym, jest subendemiczny
dla Karpat lepiężnik wyłysiały Petasites kablikianus; masowo pojawia się także pasożytująca na lepiężniku zaraza żółta Orobanche flava.

Ryc. 9. Płat łopuszyn Petasitetum kablikiani wczesną wiosną (fot. P. Czarnota).
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Ryc. 10. Eutroficzna młaka z owocującą wełnianką Eriophorum latifolium (fot. M. Kozak).

Eutroficzne młaki kozłkowo-turzycowe (Valeriano-Caricetum flavae) są wielkim urozmaiceniem polan gorczańskich (głównie w reglu dolnym) i miejscem występowania wielu
rzadkich gatunków (Medwecka-Kornaś 2006; Kozak 2007b). Rozwijają się one w miejscach
wysięków wodnych na tyle mało wydajnych, że nie tworzą wyraźnego cieku, a rozlewają
się na mniejszej lub większej powierzchni (holokreny). Owocujące wełnianki (głównie wełnianka szerokolistna – Eriophorum latifolium) nadają tym zbiorowiskom niepowtarzalny
wygląd (Ryc. 10). W przeszłości młaki eutroficzne były szeroko użytkowane (tzw. kośne
młaki); siano służyło za ściółkę dla zwierząt gospodarskich. Na młakach, które można
uznać za typ torfowiska niskiego, duży udział mają gatunki roślin jednoliściennych, zwłaszcza przedstawiciele rodzaju turzyca Carex; m.in. charakterystyczna dla zespołu turzyca
żółta C. flava, a także turzyca gwiazdkowata C. echinata i turzyca prosowata C. panicea.
Z roślin dwuliściennych spotykamy kozłka całolistnego Valeriana simplicifolia, który jest
gatunkiem charakterystycznym zespołu, oraz dziewięciornika błotnego Parnassia palustris.
Interesującą rośliną, spotykaną niemal wyłącznie w tym zbiorowisku, jest tłustosz zwyczajny Pinguicula vulgaris. Mamy tu także duże bogactwo storczyków, takich jak kukułka
szerokolistna Dactylorhiza majalis, kruszczyk błotny Epipactis palustris czy listera jajowata Listera ovata. Młaki charakteryzują się także dużym udziałem mchów; spotkać tu
można m. in. drabika drzewkowatego Climacium dendroides.
Obok młak eutroficznych, rozwijających się na siedliskach węglanowych, nadzwyczaj
rzadko spotyka się tzw. „kwaśne” młaki (zespół Carici canescentis-Agrostietum caninae).
Rozwijają się one na siedliskach stale podmokłych, ale na „kwaśnym” podłożu i zajmują
zazwyczaj niewielkie powierzchnie. Zbiorowisko to jest siedliskiem rzadkiej w Gorcach
rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia.
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Interesującym i bardzo rozpowszechnionym zbiorowiskiem higrofilnym w Gorcach jest
łąka ostrożeniowa Cirsietum rivularis (Kozak 2007b). Zbiorowisko rozwija się głównie
na wilgotnych miejscach w reglu dolnym, gdzie tworzy niekiedy zwarte, rozległe płaty.
W reglu górnym jego występowanie jest ograniczone do niewielkich powierzchni sąsiadujących z młakami. Gatunkiem panującym jest ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare; jego
wysokie łodygi zwieńczone kwiatostanami, nadają zbiorowisku charakterystyczną, purpurową barwę.
Historia osadnictwa i powstanie gorczańskich polan
Przed pojawieniem się człowieka obszar Gorców, podobnie jak innych pasm Karpat
Zachodnich, pokrywały lasy. Mimo że pierwsze ślady obecności człowieka na tym terenie pochodzą z neolitu (Kurzeja 2006), to rozwój trwałego osadnictwa przypada dopiero
na XIII i XIV w. Mniej więcej w tym samym czasie na obszar Gorców zaczęły wkraczać
koczownicze plemiona wołoskie, wędrujące z południa wzdłuż łuku Karpat. Okres ten
można uważać za początek gospodarki pasterskiej w Gorcach (Jarosz 1935). Począwszy
od XV w. koczownictwo pasterskie stopniowo zanikało, przekształcając się w pasterstwo
sezonowe, które największe natężenie osiągnęło w XVIII i XIX w. Większość gorczańskich
polan powstała w XV i XVI w., a ostatnie utworzono jeszcze w XIX i na początku XX w.
(Ruciński 2015).
Gorce stanowiły obok Tatr największy ośrodek pasterstwa w polskiej części Karpat
mniej więcej do połowy lat 50. XX wieku (Kornaś 1955). Było to pasterstwo nader prymitywne, podobne do tego sprzed wielu wieków. Zwierzęta (głównie owce) wypasane były
w lasach, a na noc i czas dojenia spędzano je na polany do prymitywnych, przenośnych
zagród zwanych koszarami. Łąki na polanach były regularnie koszone, a siano zwożono do
okolicznych wsi i wykorzystywano jako paszę zimową. Wypas na polanach prowadzony był
sporadycznie, zwykle dopiero po sianokosach (Kornaś 1955; Kornaś, Medwecka-Kornaś
1967). Ponieważ koszary regularnie przesuwano w obrębie polany, cała jej powierzchnia
była corocznie nawożona.
Regularne powtarzanie zabiegów (koszenia, koszarowania) w okresie sezonu wegetacyjnego przez okres co najmniej dwóch wieków, doprowadziło do uformowania się na polanach reglowych półnaturalnych zbiorowisk łąkowych o bogatym i powtarzalnym składzie
florystycznym. Zanik pasterstwa w okresie powojennym związany był m.in. z zakazami
wypasu zwierząt na obszarach leśnych oraz względami ekonomicznymi (spadek popytu
na mięso, skóry i wełnę owczą).
Obecnie prowadzony ekstensywny wypas ma charakter kulturowy i został wprowadzony
głównie dzięki staraniom Gorczańskiego Parku Narodowego. Jego zasięg ograniczony jest
do kilku polan w obrębie geobotanicznego odcinka Turbacza.
Grzyby makroskopijne w Gorcach
Historia badań
Pierwsze informacje dotyczące grzybów występujących w Gorcach pochodzą z drugiej
połowy XIX w. i dotyczą zaledwie sześciu gatunków grzybów makroskopijnych (Krupa
1888). Następne doniesienia ukazały się dopiero kilkadziesiąt lat później, kiedy to Zabłocka
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(1948) stwierdziła w okolicach Krościenka nad Dunajcem kolejne kilkanaście gatunków.
W latach 1955–1961 Zbigniew Domański prowadził obserwacje mykologiczne w górnej
części doliny potoku Kowaniec, skąd podał 213 gatunków grzybów makroskopijnych,
głównie podstawkowych (Domański 1965). Największe zasługi dla poznania różnorodności
grzybów wielkoowocnikowych Gorców położył Władysław Wojewoda, który prowadził tu
ekstensywne obserwacje mykologiczne, dokumentowane bogatymi zbiorami zielnikowymi,
przez ponad 50 lat (1957–2008). Długi czas obserwacji ma w przypadku bioty grzybów
istotne znaczenie, pozwala bowiem na stwierdzenie wielu rzadkich gatunków pojawiających się nieregularnie, lub wykształcających efemeryczne owocniki. Część wyników badań
została opublikowana (Wojewoda 1964, 1973, 1979, 2003). Najwięcej informacji o makroskopijnych grzybach workowych występujących w Gorcach, głównie związanych z wypaleniskami, pochodzi z badań prowadzonych na tym terenie przez Katarzynę Turnau (Turnau
1983, 1984a, b). Ich rezultatem było m.in. opisanie nowego dla nauki gatunku Geopyxis
rehmii. Informacje o pojedynczych gatunkach znalezionych w Gorcach można znaleźć także
w kilkunastu pracach powstałych w latach 1966–2012; niektóre z nich dotyczą grzybów
po raz pierwszy stwierdzonych w Polsce właśnie tutaj (np. Russula medullata – Mleczko
i in. 2010b). Dane o gorczańskich grzybach nadrewnowych zebrał Chlebicki (2008).
Podsumowanie wcześniejszych informacji o grzybach makroskopijnych Gorców, ale
przede wszystkim cały szereg nowych, niepublikowanych dotąd danych zarówno W. Wojewody, jak i innych badaczy, zawiera opublikowana w 2016 roku monografia, będąca podstawowym źródłem informacji o różnorodności tej grupy gorczańskich grzybów (Wojewoda
i in. 2016).
Podstawowe informacje o mykobiocie Gorców
W Gorcach stwierdzono do tej pory 1042 gatunki grzybów makroskopijnych, z czego 748
występuje lub występowało w Gorczańskim Parku Narodowym (Wojewoda i in. 2016).
Mykobiota Gorców nie wyróżnia się szczególnymi cechami na tle innych obszarów
w Beskidach Zachodnich. Na jej skład gatunkowy oraz rozmieszczenie wpływa przede
wszystkim zróżnicowanie gorczańskich lasów oraz, w mniejszym stopniu, zbiorowisk łąkowych, a także ukształtowanie pięter klimatyczno-roślinnych. Wśród gorczańskich grzybów
brak typowych grzybów wysokogórskich o rozmieszczeniu arktyczno-alpejskim, dominują
grzyby o charakterze ogólnogórskim oraz gatunki o szerokim rozprzestrzenieniu.
W piętrze regla dolnego występują gatunki związane z głównymi gatunkami drzew
budujących lasy tego piętra: bukiem, jodłą i świerkiem, zarówno jako ich symbionty mykoryzowe, jak i grzyby saprotroficzne rozkładające ich drewno czy ściółkę, rzadziej pasożyty
tych drzew. Do grzybów, które w tych lasach znajdują optimum swojego występowania
w Gorcach, należy szereg grzybów ektomykoryzowych, takich jak: Clavulina spp., Cantharellus amethysteus, Cortinarius bolaris, Craterellus cornucopioides, Inocybe geophylla,
I. petiginosa, Laccaria amethystina, Lactarius blennius, L. piperatus, L. vellereus, Russula cyanoxantha, R. fellea, R. nigricans, Tricholoma saponaceum i T. sulphureum, a także
wiele gatunków występujących również w reglu górnym, na przykład: Amanita rubescens,
A. muscaria, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Chalciporus piperatus, Laccaria laccata, Russula ochroleuca. Duża grupa saprotrofów, wśród nich Clitocybe connata, C. gibba,
Clitopilus prunulus, Cyathus striatus, Gymnopus peronatus, Leotia lubrica, Lycoperdon
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perlatum, Megacollybia platyphylla, Mycena epipterygia var. epipterygia, M. haematopus,
M. pura, M. renati i Mycetinis alliaceus, kolonizuje w dolnoreglowych lasach ściółkę. Żywe
i obumierające buki zasiedlane są tutaj przez bardzo częste w Gorcach Fomes fomentarius
i Ganoderma lipsiense, natomiast martwe drewno bukowe rozkładane jest miedzy innymi
przez Bjerkandera adusta, Cerrena unicolor, Datronia mollis, Hypholoma fasciculare,
Hypholoma spp., Kuehneromyces mutabilis, Laxitextum bicolor, Lentinellus cochleatus,
Mycena galericulata, Oudemansiella mucida, Oxyporus populinus, Panellus serotinus,
P. stipticus, Phanerochaete laevis, Phlebia tremellosa, Pholiota astragalina, Picaturopsis
crispa, Pluteus cervinus, Polyporus varius, Schizophyllum commune, Skeletocutis nivea,
Steccherinum ochraceum czy Xerula radicata, a także grzyby workowe Ascocoryne sarcoides, Bulgaria inquinans, Hypoxylon fragiforme, Kretzschmaria deusta i Neobulgaria pura.
Na kłodach buka spotkać można również owocniki rzadszych gatunków, takich jak: Hericium cirrhatum, H. coralloides, Dentipellis fragilis, Inonotus hastifer i Ischnoderma resinosum. W lasach z dużym udziałem jodły i świerka optimum występowania mają gatunki
nadrewnowe, takie jak: Amylostereum areolatum, Antrodia serialis, Aphanobasidium
pseudotsugae, Climatocystis borealis, Dacrymyces stillatus, Exidiopsis calcea, Fomitopsis piniola, Gloeophyllum odoratum, Ischnoderma benzoinum, Onnia tomentosa, Phellinus viticola, Pholiota flammans, Pleurocybella porrigens, Postia stiptica, Pseudohydnum
gelatinosum, Pycnoporellus fulgens (Ryc. 11), Trichaptum abietinum, Tricholomopsis spp.
i Xeromphalina campanella, a także rozkładające ściółkę iglastą, m.in. Gymnopus androsaceus, G. perforans i Mycena galopus. Do najczęstszych grzybów ektomykoryzowych
w tych lasach należą: Boletus luridiformis, Hygrophorus olivaceoalbus, Lactarius lignyotus, Lactarius picinus, L. rufus, L. scrobiculatus, Russula mustelina, R. vinosa, Thelephora

Ryc. 11. Pycnoporellus fulgens (fot. P. Czarnota).
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Ryc. 12. Amanita regalis (fot. P. Czarnota).

palmata i Xerocomus badius, a także pospolicie występujący w Gorcach symbiont jodły –
Lactarius salmonicolor. Typowym dla górnoreglowych lasów świerkowych gatunkiem jest
Amanita regalis (Ryc. 12), nieczęsty grzyb, blisko spokrewniony z szerzej znanym Amanita
muscaria.
W wilgotnych zaroślach z udziałem olszy, wierzb i topoli pospolicie występują grzyby
nadrewnowe drzew liściastych. Są to na przykład: Chondrostereum purpureum, Daedaleopsis confragosa, a także Antrodiella serpula, Bulbillomyces farinosus, Byssomerulius corium,
Coriolopsis gallica, Corticium roseum, Inonotus radiatus, Mycoacia fuscoatra, Peniophora
erikssonii, P. limitata i Pseudochaete tabacina. Interesującymi grzybami symbiotycznymi,
związanymi jedynie z olszą, są stwierdzone w Gorcach: Gyrodon lividus, Lactarius lilacinus i Paxillus filamentosus.
Drzewa pochodzące z nasadzeń i często spotykane w niższych położeniach Gorców
(sosna zwyczajna i modrzew europejski), wzbogacają biotę grzybów o gatunki z nimi związane. W przypadku modrzewia są to jego symbionty mykoryzowe: Gomphidius maculatus, Hygrophorus lucorum, Lactarius porninsis, Suillus grevillei i S. viscidus; symbiontami
sosny są natomiast: Chroogomphus rutilus, Gomphidius roseus, Hygrophorus hypothejus,
Suillus granulatus, S. luteus, Scleroderma citrinum. Pasożytem żyjącym na korzeniach
sosny jest Sparassis crispa (Ryc. 13), saprobami żyjącymi na jej szyszkach Auriscalpium
vulgare i Strobilurus stephanocystis, a grzybami rozkładającymi drewno – Hyphodontia
subalutacea, Peniophora pini i Trichaptum hollii.
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Ryc. 13. Pasożyt sosny zwyczajnej Sparassis crispa (fot. P. Czarnota).

Najsłabiej zbadaną grupą grzybów są gatunki łąkowe. W grupie tej do najczęściej spotykanych należą m.in. Bolbitius titubans, Bovista nigrescens, B. plumbea, Marasmius oreades,
Panaeolus papilionaceus, Psilocybe semilanceata, a także grzyby z rodzaju Hygrocybe,
takie jak np. H. conica, H. virginea. Stosunkowo wiele stanowisk ma w Gorcach rozprzestrzeniający się w Polsce grzyb pochodzący z Australii – Clathrus archeri.
Grzyby rzadkie, chronione i zagrożone
Gorce są miejscem występowania wielu rzadkich w Polsce, chronionych oraz zagrożonych
gatunków grzybów. W rezultacie dotychczasowych badań stwierdzono występowanie 33
gatunków chronionych (Anonymus 2014). Spośród gatunków objętych ochroną ścisłą odnotowano jeden grzyb workowy – Sarcosphaera coronaria, oraz 8 grzybów podstawkowych:
Catathelasma imperiale, Fomitopsis officinalis, Hydnellum caeruleum, H. concrescens,
H. geogenium, H. peckii, H. suaveolens i Hygrocybe calyptriformis (Ryc. 14). Pozostałe
gatunki objęte są ochroną częściową; z grupy grzybów workowych są to: Microglossum
viride, Mitrophora semilibera, Morchella elata, M. esculenta, M. conica, Ptychoverpa
bohemia, Verpa conica, a z grupy grzybów podstawkowych: Bondarzewia mesenterica
(Ryc. 15), Bovista paludosa, Clavariadelphus ligula, C. pistillaris, Ganoderma lucidum,
Geastrum quadrifidum, Gomphus clavatus, Hericium alpestre, H. coralloides, Hygrocybe
citrinovirens, H. fornicata, Lactarius repraesentaneus, L. zonarioides, Sparassis brevipes
(Ryc. 16), Strobilomyces strobilaceus (Ryc. 17), Tremiscus helvelloides i Xerocomus pelletierieri (Wojewoda i in. 2016).

64

58. Zjazd PTB, Przewodnik sesji terenowych, 2019

Ryc. 14. Hygrocybe calyptriformis (fot. P. Czarnota).

Ryc. 15. Bondarzewia mesenterica (fot. P. Czarnota).

Gorczański Park Narodowy

65

Ryc. 16. Sparassis brevipes (fot. P. Czarnota).

Ryc. 17. Strobilomyces strobilaceus (fot. P. Czarnota).
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Łącznie 276 gatunków grzybów znanych obecnie z Gorców, w tym 19 grzybów workowych i 257 grzybów podstawkowych, to gatunki znajdujące się na czerwonej liście grzybów
wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce (Wojewoda, Ławrynowicz 2006). Spośród
nich 5, to grzyby umieszczone na liście z kategorią Ex (uznane w Polsce za wymarłe), 71
gatunków z kategorią E (zagrożone), 57 gatunków z kategorią V (narażone), 129 gatunków
z kategorią R (rzadkie) i 14 z kategorią I (o nieokreślonym stopniu zagrożenia).
Interesującą grupą ekologiczną są grzyby hypogeiczne. Do tej pory odnotowano w Gorcach obecność 25 gatunków z tej grupy, z rodzajów: Elaphomyces, Choiromyces, Genea,
Hydnobolites, Hydnotrya, Pachyphloeus, Tuber (grzyby workowe), oraz Chamonixia, Gautieria, Hysterangium, Melanogaster, Octaviania, Rhizopogon i Sclerogaster (grzyby podstawkowe) (Mleczko i in. 2010a; Wojewoda i in. 2016).
Biota grzybów Gorców, podobnie jak flora roślin naczyniowych, podlega ciągłym zmianom spowodowanym zarówno przez czynniki naturalne, jak i związane z działalnością
człowieka. Zmiany te wyrażają się, z jednej strony, ustępowaniem pewnych wrażliwych
i wyspecjalizowanych gatunków grzybów, z drugiej strony, współczesnymi migracjami
i rozprzestrzenianiem się innych. Gatunkiem, który w ostatnich latach znacznie powiększył
swój areał występowania jest Pleurotus abieticola (Ryc. 18) Grzyb ten atakuje świerki
obumierające w wyniku gradacji owadów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat obserwować
można także wzrost liczby stanowisk grzybów hydnoidalnych (o hymenoforze kolczastym)
z rodzajów Bankera, Hydnellum, Phellodon i Sarcodon, uważanych do niedawna za wymierające w związku z oddziaływaniem pochodzących z dalekiego transportu zanieczyszczeń
powietrza (Wojewoda i in. 2016). Fakt ten wiązać można z poprawą stanu środowiska
na skutek ograniczenia zanieczyszczeń przemysłowych, a być może także z zachodzącymi
równolegle zmianami klimatycznymi.

Ryc. 18. Pleurotus abieticola (fot. P. Czarnota).
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Wiele rzadkich gatunków grzybów ustępuje w wyniku intensywnej gospodarki człowieka. Dotyczy to przede wszystkim obszarów leśnych położonych poza obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego, na których prowadzi się intensywną gospodarkę leśną.
Także rozwój budownictwa i infrastruktury, nasilony w ostatnich latach, nie pozostaje bez
wpływu na biotę grzybów. Wiele gatunków grzybów związanych z siedliskami nieleśnymi
(głównie różnymi typami łąk) może ustępować w wyniku zaniechania tradycyjnego kośno-pasterskiego użytkowania.
Gorce w europejskim systemie ochrony przyrody
Gorce to jedna z bardziej znaczących ostoi dzikiej przyrody w Europie, ponieważ na ich
obszarze zachowały się fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej, prezentujące niemal
wszystkie postacie leśnych fitocenoz górskich, jakie wykształciły się w Beskidach Zachodnich (Tomasiewicz 2015c).
Na terenie Gorców istnieją dwa obszary specjalnej ochrony o randze europejskiej. Pierwszy z nich, to Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Gorce” (PLB 120001) o powierzchni
6825 ha, powołany w 2004 r. w granicach GPN. Podstawą jego powołania było występowanie na tym obszarze 18 gatunków ptaków figurujących na liście Dyrektywy Ptasiej.
Drugi obszar, to Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Gorczańska” (PLH 120018),
zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2008 r. Zajmuje powierzchnię 17998 ha, a jego
centralną część stanowi GPN. Na terenie Ostoi Gorczańskiej stwierdzono 15 typów siedlisk
Natura 2000.
Ich zestawienie, osobno dla siedlisk nieleśnych i leśnych, zawierają Tabele 1 i 2.
Spośród zbiorowisk nieleśnych, priorytetowe znaczenie mają występujące na gorczańskich polanach reglowe łąki mieczykowo-mietlicowe Gladiolo-Agrostietum capillaris oraz
murawy bliźniczkowe Hieracio (vulgati)-Nardetum. Zbiorowiska te należą do chronionych
Tabela 1. Lista siedlisk przyrodniczych (nieleśnych) w obszarze Ostoja Gorczańska PLH120018 (wg Loch 2015).
Kod siedliska Nazwa siedliska
3220
6230
6430
6510
6520
7110
7140
7220
7230
8220

Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
(Nardion – płaty bogate florystycznie)
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Górskie łąki mietlicowe i konietlicowe użytkowane ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością
z Scheuchzerio-Caricetea nigrae)
Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii

Suma

68

58. Zjazd PTB, Przewodnik sesji terenowych, 2019

Powierzchnia
(ha)

Liczba
płatów

0,15

2

205,20

318

27, 92

66

18,61

31

512,40

598

0,04

3

0,51

5

0,08

5

17,60

213

0,20

21

782,56

1262

Tabela 2. Lista siedlisk przyrodniczych (leśnych) w obszarze Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” (wg Loch 2015).
Kod
siedliska

Nazwa siedliska
(Typ siedliska)

Nazwa zbiorowiska
(Podtyp siedliska)
kwaśna buczyna górska (9110-2)

9110

Kwaśne buczyny

9130

Żyzne buczyny

9410

Górskie bory świerkowe

91D0

Bory i lasy bagienne

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe
i jesionowe

dolnoreglowy las jodłowy (9110-3)
żyzna buczyna karpacka (9130-3)
acydofilny bór górnoreglowy
(9410-1)
dolnoreglowy bór mieszany
(9410-3)
podmokła świerczyna górska
(91D0-4)
nadrzeczna olszyna górska (91E0-6)
bagienna olszyna górska (91E0-7)

Suma

Powierzchnia
(ha)

Liczba
płatów

255,41

55

7692,56

60

6650,34

207

1,1

1

14,61

28

14614,02

351

typów siedlisk przyrodniczych, wpisanych do Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (Pierścińska 2015).
Gorczański Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy został utworzony 1 stycznia 1981 r. jako czternasty w Polsce i piąty w Karpatach park narodowy. Głównym celem GPN jest ochrona i dążenie do
zachowania reprezentatywnego dla Beskidów Zachodnich układu ekosystemów z ich różnorodnością biologiczną, walorami krajobrazowymi i kulturowymi oraz kształtującymi je
procesami przyrodniczymi (Tomasiewicz 2015c). Aktualnie powierzchnia Parku wynosi
7029 ha i obejmuje najwyższe położenia Gorców (masywu Turbacza) oraz kilkanaście
enklaw.
Zachowaniu wartości przyrodniczych Gorców, zarówno przyrody nieożywionej, jak
i ożywionej, służą trzy kategorie (formy) ochrony: ścisła, czynna i krajobrazowa. Ochronie ścisłej podlegają najcenniejsze fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych, stanowiące
pozostałości pierwotnej puszczy karpackiej. Aktualnie strefa ochrony ścisłej obejmuje
obszar 3611,07 ha (Tomasiewicz 2015c). Zabiegi ochrony czynnej stosowane są na szeroką
skalę w celu zachowania charakterystycznych półnaturalnych zbiorowisk nieleśnych (głównie łąkowych), ukształtowanych w wyniku wielowiekowej gospodarki pasterskiej na tym
terenie. Obecnie takie zabiegi ochrony czynnej obejmują areał 2882,51 ha. Liczne polany
oraz lasy stanowiące własność prywatną objęte są ochroną krajobrazową, której celem jest
zachowanie niepowtarzalnych walorów krajobrazu beskidzkiego z mozaiką lasów i polan
oraz obiektami dziedzictwa kulturowego (nieliczne już szałasy pasterskie, kapliczki).
Pracownicy Gorczańskiego Parku Narodowego prowadzą regularne, własne badania
naukowe w różnych dziedzinach (obejmujących m.in. zagadnienia dotyczące dynamiki
i ekologii lasu, florystyki, lichenologii, entomologii, herpetologii, teriologii) oraz prowadzą
intensywny monitoring przyrodniczy. Uczestniczą także w szeroko zakrojonych badaniach
naukowych prowadzonych na terenie GPN przez różne jednostki naukowe (Czarnota 2015).
Gorczański Park Narodowy
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Koordynatorem tych badań jest Pracownia Naukowo-Edukacyjna. Ogromne znaczenie dla
popularyzacji wiedzy przyrodniczej ma także stale rozwijana oferta edukacyjna, adresowana do różnych grup odbiorców (Strauchmann 2015).
Dyrektorem GPN jest obecnie dr inż. Janusz Tomasiewicz, a kierownikiem Pracowni
Naukowo-Edukacyjnej dr hab. inż. Paweł Czarnota.
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3

5

6

2

7

8
9
10

11

1

12

Trasa wycieczki
Kraków – Dolina potoku Łopuszna (1) – Gajówka Mikołaja (2) – polana Chłopskie Skole (3) – polana Pańskie Skole (4) – polana Jędrasowe Skole (5) – Buczyna
karpacka (6) – polana Kułachowa (7) – polana Jankówki (8) – góra Wysznia (9) –
polana Srokówki i Pucołowski Stawek (10) – polana Chłapkowa (11) – Dębno (12)
– Kraków
1. Dolina potoku Łopuszna (Łopuszna – Gajówka Mikołaja)
Dolina potoku Łopuszna jest jedną z najważniejszych i najbardziej interesujących pod względem wartości przyrodniczych dolin gorczańskich. Potok Łopuszna bierze bowiem swój
początek na stokach najwyższego szczytu pasma – Turbacza (1310 m n.p.m.). Dolną i środkową część doliny zajmuje stara wieś Łopuszna z kilkoma wyżej położonymi przysiółkami.
Na skutek wielowiekowej gospodarki człowieka szata roślinna doliny została bardzo silnie
przekształcona. Miejsce panujących tu pierwotnie lasów zajęły pola uprawne oraz zbiorowiska nieleśne łąk i pastwisk. Charakterystyczne dla obszarów górskich zbiorowisko łęgowe,
olszyna karpacka (Alnetum incanae), zachowało się do dziś w postaci niewielkich, często
silnie przekształconych płatów. Siedliska olszyny zajęte zostały w większości przez domy
i zabudowania gospodarcze.
Początek trasy pieszej zlokalizowany jest na wysokości przysiółka Zarębek Średni
(652 m n.p.m.). Wyżej, od granicy Gorczańskiego Parku Narodowego (GPN), wchodzimy
w zwarte obszary leśne. W tej części doliny potoku Łopuszanka panują lasy jodłowo-świerkowe z domieszką buka. Spotkać tu można wiele gatunków górskich (głównie reglowych),
takich jak parzydło leśne Aruncus sylvestris, goryczka trojeściowa Gentiana asclepiadea,
podbiałek alpejski Homogyne alpina, wiciokrzew czarny Lonicera nigra, kokoryczka okółkowa Polygonatum verticillatum, róża alpejska Rosa pendulina (Ryc. 19). W miejscach
wilgotniejszych i żyźniejszych masowo występuje także subendemit karpacki – żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa, gatunek charakterystyczny dla buczyny karpackiej, rozwijającej się w górnej części doliny na stokach Turbacza.
2. Gajówka Mikołaja
Gajówka Mikołaja to baza edukacyjno-wystawiennicza zlokalizowana przy południowej
granicy GPN. Jest to stara osada leśna wybudowana przed II Wojną Światową przez Stefana
Lgockiego, współwłaściciela majątku w Łopusznej. Na wystawie zaprezentowano przyrodę
oraz wydarzenia historyczne związane z regionem. Nazwa obiektu pochodzi od imienia
pierwszego mieszkańca osady Mikołaja Kostkina, Rosjanina który trafił do Łopusznej jako
jeniec w czasie I Wojny Światowej i pełnił obowiązki gajowego.
3. Polana „Chłopskie Skole”
Po niedługim, ale dość stromym podejściu osiągamy pierwszy ważny punkt trasy – polanę
„Chłopskie Skole”. W obrębie tej stosunkowo niewielkiej polany obserwować można najważniejsze zbiorowisko łąkowe Gorców, łąkę mieczykowo-mietlicową (Gladiolo-Agrostietum capillaris). O genezie zbiorowisk łąkowych w Gorcach szczegółowo traktuje rozdział
w ogólnej części niniejszego opracowania.
Gorczański Park Narodowy
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Łąkę na polanie „Chłopskie Skole” można zaliczyć do typowej postaci Gladiolo-Agrostietum capillaris. Grupę gatunków górskich (subalpejskich), reprezentuje starzec górski
Senecio subalpinus, roślina szeroko rozpowszechniona w Karpatach Zachodnich, często
spotykana także w Gorcach nie tylko na łąkach, ale przede wszystkim w ziołoroślach i olszynach. Mamy tu także liczną populację mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus,
gatunku z grupy „specjalnej troski”, objętego w GPN regularnym monitoringiem. Polana
obfituje w przedstawicieli rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Spotkać tu można podkolana białego Platanthera bifolia, gółkę długoostrogową Gymnadenia conopsea (Ryc. 20),
storczycę kulistą Traunsteinera globosa, listerę jajowatą Listera ovata, a w buczynie tuż
obok polany, gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis.
4. Polana „Pańskie Skole”
Z polany tej (910–990 m n.p.m.) rozciąga się widok na grzbiet Turbacza oraz rozległe
kompleksy dolnoreglowych buczyn i górnoreglowych świerczyn. Także tutaj spotykamy
rozległe płaty łąk mieczykowo-mietlicowych. W miejscach wysięków wodnych rozwijają
się eutroficzne młaki (Valeriano-Caricetum flavae) z masowo występującą i tworzącą swoisty aspekt wełnianką szerokolistną Eriophorum latifolium. Występują tu gatunki charakterystyczne dla zespołu: kozłek całolistny Valeriana simplicifolia, turzyca żółta Carex flava
oraz turzyca gwiazdkowata Carex echinata. Spośród gatunków wilgociolubnych na uwagę
zasługuje także owadożerny tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris.
5. Polana „Jędrasowe Skole”
Niewielka, silnie zawilgocona i zarastająca polana. Tutaj masowo występuje skrzyp leśny
Equisetum sylvaticum.
6. Buczyna karpacka
Na niewielkim odcinku trasa wycieczki przebiega przez płat typowej buczyny karpackiej
(Dentario glandulosae-Fagetum) – zbiorowiska przewodniego dla piętra regla dolnego.
Drzewostan tworzy buk, najczęściej z domieszką jodły; podszyt jest słabo wykształcony
i tworzą go głównie podrosty drzew. W runie rozwijającym się bardzo bujnie wiosną spotykamy liczne gatunki geofitów. Spośród gatunków charakterystycznych zespołu buczyny
karpackiej obserwować możemy żywca gruczołowatego Dentaria glandulosa i żywokost
sercowaty Symphytum cordatum.
7. Polana Kułachowa
Polana (1020–1040 m n.p.m.) znajduje się na wypłaszczeniu terenu i zdominowana jest
przez murawę bliźniczkową (Hieracio (vulgati)-Nardetum). Obok bliźniczki psiej trawki
Nardus stricta, spotykamy tu niezmiernie rozpowszechnione w wyższych położeniach Gorców gatunki górskie – wiechlinę Chaixa Poa chaixii i tymotkę alpejską Phleum commutatum.
8. Polana Jankówki (Jonkówki)
Polana położona na grzbiecie (1070–1090 m n.p.m.), na wschód od doliny potoku Łopuszna,
nieopodal głównego szlaku (czerwonego) biegnącego przez Gorce oraz szlaku czarnego,
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Ryc. 19. Róża alpejska Rosa pendulina (fot.
P. Czarnota).

Ryc. 20. Gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea
(fot. P. Czarnota).

schodzącego do Łopusznej. Widoczne są pozostałości prowadzonej tu niegdyś gospodarki
szałaśniczej w postaci dwóch zrujnowanych szałasów.
Polana Jankówki należy do najbardziej interesujących na obszarze GPN, zarówno
pod względem bogactwa flory, jak i występujących zbiorowisk roślinnych. Największe
powierzchnie zajmują płaty łąki mieczykowo-mietlicowej (Gladiolo-Agrostietum capillaris), młak (Valeriano-Caricetum flavae; Ryc. 21), łąk ostrożeniowych (Cirsietum rivularis) oraz muraw bliźniczkowych (Hieracio (vulgati)-Nardetum). Spośród osobliwości
florystycznych na wymienienie zasługuje turzyca Davalla Carex davalliana, występująca
tu na wyjątkowo wysoko położonym stanowisku (ponad 1000 m n.p.m.), w obrębie młaki
kozłkowo-turzycowej. Gatunek ten znany jest przede wszystkim z niżu, gdzie tworzy własne zbiorowisko niskiej młaki turzycowej (Caricetum davallianae) lub stanowi typowy
składnik zmiennowilgotnych łąk ze związku Molinion (Matuszkiewicz 2005). W górach
pojawia się sporadycznie, w najniższych położeniach.
Godne odnotowania jest także występowanie w obrębie wilgotniejszych fragmentów
muraw bliźniczkowych gnidosza rozesłanego Pedicularis sylvatica. Ten dość rozpowszechniony w Polsce gatunek oligotroficzny, należy dziś do grupy ustępujących w związku
z szybko postępującą eutrofizacją i osuszaniem siedlisk. Także flora storczykowatych jest
bardzo bogata. Obok gatunków wymienionych już na poprzednich stanowiskach, rośnie tu
ozorka zielona Coeloglossum viride, storczyk coraz rzadziej spotykany w Beskidach, ustępujący w wyniku zmian sukcesyjnych zbiorowisk łąkowych.
Grupę gatunków górskich reprezentują: pięciornik złoty Potentilla aurea, kuklik górski
Geum montanum oraz koniczyna kasztanowata Trifolium spadiceum.
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Ryc. 21. Młaka na polanie Jankówki z udziałem Trifolium spadiceum (fot. M. Kozak).

Zwracają uwagę gatunki charakterystyczne dla niższych położeń górskich, tutaj spotykane wyjątkowo wysoko: przytulia północna Galium boreale, koniczyna pagórkowa Trifolium montanum czy wiązówka błotna Filipendula ulmaria.
9. Wysznia
Wysznia to mało wybitny szczyt (1107 m n.p.m.) w pasmie Turbacza między kulminacją
Kiczory a doliną Łopusznej.
Spotykamy tu ubogie płaty buczyn, w tym także reprezentujące zespół, tzw. „kwaśnej”
buczyny (Luzulo luzuloidis-Fagetum). Pod Wysznią znajduje się imponująca wychodnia
skalna zbudowana z piaskowca magurskiego; jest ona jedną z wielu osobliwych form skałkowych w GPN. Na skałkach jest stanowisko paprotki zwyczajnej Polypodium vulgare.
10. Polana Srokówki i Pucołowski Stawek
Pucołowski Stawek to jedno z najwyżej położonych jezior beskidzkich (875 m n.p.m.).
Znajduje się on w górnej części polany Srokówki w niszy osuwiskowej (już poza granicami GPN) i zasilany jest wyłącznie wodami opadowymi i roztopowymi. W ostatnich
dziesięcioleciach, w związku z dużymi niedoborami opadów, intensywnie zarasta. Podjęto
próby przeciwdziałania naturalnej sukcesji, która doprowadziłaby z czasem do całkowitego
zamknięcia lustra wody przez narastające pło (torfowce Sphagnum spp.) i rozwój gatunków szuwarowych (głównie pałki szerokolistnej Typha latifolia i sitów Juncus spp.). Znad
jeziorka rozciąga się obszerna panorama widokowa obejmująca Tatry, Jezioro Czorsztyńskie i Kotlinę Nowotarską.
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11. Polana Chłapkowa
Polana w dolinie Chłapkowego potoku w Łopusznej; znajduje się już poza obszarem parku
narodowego i jest użytkowana rolniczo. Przedstawia mozaikę łąk, agrocenoz łąkowych
i zarośli. Na miedzach i skarpach przydrożnych licznie występuje chroniona naparstnica
zwyczajna Digitalis grandiflora. W okolicy znajduje się stanowisko rzadkiego gatunku
przywrotnika Alchemilla gorcensis.
12. Drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Dębnie
Kościół w Dębnie jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich drewnianych kościołów
w Polsce. W 2003 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwszy kościół w Dębnie wzniesiono prawdopodobnie w XIII w., obecny został wybudowany
w II połowie XV w. na miejscu starszej świątyni. Z tego okresu pochodzą nawa i prezbiterium. Jest to świątynia z drewna modrzewiowego, orientowana, o konstrukcji zrębowej.
Wieżę, w konstrukcji słupowo-ramowej, z izbicą, wzniesiono w 1601 r. W środku znajduje
się unikatowa polichromia z ok. 1500 r. wykonana w drewnie oraz cenne zabytki rzeźby
i malarstwa gotyckiego. Ołtarz główny jest tryptykiem z początku XVI w.; w jego polu
środkowym znajduje się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Michała Archanioła
i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, na skrzydle lewym – św. Jana Ewangelisty oraz św. Stanisława, zaś na skrzydle prawym – św. Jana Chrzciciela oraz św. Mikołaja. Dwa boczne
ołtarze zostały wykonane w stylu barokowym. Zawierają cenne figury (Matka Boża z Dzieciątkiem oraz święte: Cecylia, Katarzyna, Barbara i Dorota) datowane na ok. 1440 rok.
Na północnej ścianie znajduje się malowane gotyckie tabernakulum drewniane z XIV w.
Najstarszym zabytkiem w kościele jest prawdopodobnie umieszczony na belce tęczowej
drewniany krucyfiks (tzw. Krzyż naturalny – drzewo życia) z około 1380 r., pochodzący
być może z pierwotnej dębniańskiej świątyni. Nad belką tęczową widnieje wizerunek orła
jagiellońskiego. Na wymienienie zasługuje także kopia malowidła sztalugowego pochodzącego z 1280 r., przedstawiającego św. Agnieszkę i św. Katarzynę z palmami (oryginał w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie) oraz cenne elementy wyposażenia, m.in.
zabytkowe cymbały i szesnastowieczna, haftowana chorągiew z wizerunkiem św. Stanisława ze Szczepanowa (Milian, Spiechowicz-Jędrys 2007; https://pl.wikipedia.org/wiki/
Kościół_św._Michała_Archanioła_w_Dębnie)
Podziękowania. Autorzy składają serdeczne podziękowania dr. hab. inż. Pawłowi Czarnocie (GPN)
za korektę tekstu, udostępnione fotografie i udzielone informacje oraz dr. Maciejowi Kozakowi za dostępnione fotografie i cenne informacje.
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