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za jego treść odpowiada wyłącznie 
magurski park narodowy

 „przybliżyć naturę”
- zbudowaliśmy żywe altany! 

Dużo się dzieje wiosną w magurskim 
parku narodowym! W ramach projektu 
„przybliżyć naturę” postawiliśmy w kwiet-
niu 7 wierzbowych altan w 7 miejscowo-
ściach, każda altana ma 5 metrów średnicy. 
W budowie brali udział mieszkańcy gmin 
z otuliny mpn, członkowie grupy Żywa 
architektura oraz pracownicy parku.

Altana w Dębowcu

aktualności 
z projektu

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak 
z różnej długości pędów wierzby (z gatunku 
wierzba wiciowa - Salix viminalis) i przy użyciu 
odpowiednich narzędzi i węzłów, tworzyć własne 

Co czuje motyl
– czyli o zmysłach motyli

O płazach i ropuszej akcji Żaba
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oryginalne konstrukcje. Każda z altan jest niepo-
wtarzalna, nie znajdą państwo dwóch identycz-
nych. z roku na rok będą się one coraz bardziej 
zagęszczać i zazieleniać. staną się wspólnym do-
brem i przestrzenią do spotkań. W każdej z gmin 
wyłonimy lokalnych animatorów, po dwie osoby, 
które po odbyciu szkolenia z zakresu edukacji 
przyrodniczej, zostaną zatrudnione do prowa-
dzenia zajęć przyrodniczych dla mieszkańców 
i turystów (w tym dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym oraz podopiecznych domów 
pomocy społecznej i środowiskowych domów 
samopomocy). W kolejnych latach zaprosimy 
Was także na warsztaty, podczas których będzie-
my przycinać i formować altany.  
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staną się 
wspólnym dobrem 
i przestrzenią 
do spotkań. 

„przybliżyć naturę”
- zbudowaliśmy żywe altany!

Działanie realizowane przez 
magurski park narodowy 
w ramach projektu 
pOis.02.04.00-0101/16 pn. 
realizacja programu edu-
kacyjnego dla społeczności 
lokalnej magurskiego parku 
narodowego „przybliżyć 
naturę”.

Uczestnicy budowy 
w Osieku Jasielskim

Rozpoznawanie 
śladów zwierząt

Małgorzata Pichura, 
Ewa Wygonik 

Zespół ds. Edukacji MPN

Tych, którzy chcą na własne oczy zo-
baczyć stojące już altany, zapraszamy do 
sękowej, bednarki (gm. lipinki), Dę-
bowca, Osieka Jasielskiego, Jaworza (gm. 
nowy Żmigród), grabiu (gm. Krempna) 
i mszany (gm. Dukla). przy każdej al-
tanie znajduje się pamiątkowa pieczątka 
(kolekcjonerzy – nie zapomnijcie mieć 
przy sobie zeszytu lub kartki papieru!) 
oraz tabliczki edukacyjne, przybliżające 
przyrodę beskidu niskiego. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za uśmiechy  
i wspólną pracę!

 Rozmieszczenie altan 
w otulinie MPN

KWieCień - CzerWieC 2018
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 Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematem 
ptaków i przyrody i bardzo mocno liczyliśmy na pomoc 
w tej kwestii nauczycieli oraz opiekunów dzieci. nie 
zawiedliśmy się, co widać po powyższych statystykach 
konkursowych. na uroczyste rozdanie nagród przybyły 
123 osoby z 7 szkół, a na młodych artystów czekał sze-
reg atrakcji. Do oceny prac powołana została Komisja 
Konkursowa w składzie: Dominika Jędrzejczyk-Wiel-

gosz – artysta, plastyk, irena ziemba – dyrektor gOKir 
w Krempnej, sławomir springer – mpn. sponsorami 
nagród były firmy/marki blachotrapez, abC Tłumacze-
nia, poltino, eres medical, polwax, Jafar, stone group 
Klinkier, Ozonemask. za pomoc w znalezieniu spon-
sorów dziękujęmy firmie seO Kampanie. proszę teraz 
zobaczyć jakie piękne prace przyrodnicze tworzą dzieci, 
jak one widzą otaczający nas świat i jak go interpretują.
      
 sławomir springer

p.o. Kierownika zespołu ds. edukacji mpn

zimą rozstrzygnięto konkurs edukacyjny dla dzieci i młodzieży pod tytułem „ptasie historie”. Xii 
konkurs plastyczny skierowany był dla dzieci młodszych (podzielonych na 2 kategorie), nadesłano 168 
prac uczniów szkół podstawowych i innych placówek oświatowych. nad całością spraw związanych 
z konkursem, z ramienia zespołu ds. edukacji mpn, czuwała pani Urszula Olchawa.

po konkursie plastycznym

kategoria ii, 
i miejsce 

- „kwiatowy koncert”, 
magdalena Borowiec 

– osiedlowy 
dom kultury 

okrĄglak 
w zamościu

kategoria i, 
iii miejsce 

– „ w krainie gila”, 
martyna książkiewicz 

– sp w szalowej

kategoria ii, 
wyróżnienie 

– „zima też może 
być piękna”, 

antonina knap 
– sp w rogach

kategoria ii, 
ii miejsce 

– „rajskie ptaki”, 
alicja zajdel 

– sp w iwoniczu
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Kategoria i, i miejsce – „ptasi koncert”, Kornelia Typek – 
stowarzyszenie drukarnia wyoBraŹni, zamość

kategoria i, wyróżnienie – „ciężka praca”, nikola stojak 
– sp w Łężanach

kategoria i, wyróżnienie – „długa droga”, weronika Baran 
– sp w Łężanach

kategoria ii, wyróżnienie – „rodzina zimorodków”, 
zuzanna turska – sp w szalowej

kategoria i, ii miejsce – „mały koliberek”, miłosz oleksy 
– miejski zespół szkół nr 1 w gorlicach

kategoria i, wyróżnienie – „poranne karmienie”, wojciech grzesiak 
– miejski zespół szkół nr 1 w gorlicach

kategoria ii, iii miejsce – „w ptasiej stołówce”, 
marcelina pisarczyk – sp w szalowej

kategoria ii, wyróżnienie – „Historia bocianiej miłości – na zawsze 
razem”, anna sikora – sp w polnej
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Dlaczego 
nieleśne 

zbiorowiska 
roślinne są 
tak cenne 

przyrodniczo? 
Dlaczego chcemy 

je chronić?

6 magura

Owce w służbie
W magurskim parku narodowym 95% powierzchni zajmują lasy i zbiorowiska 
zaroślowe, a tylko niewielka część parku to tereny otwarte, z niższą roślinnością zielną. 
Krajobrazy otwarte cieszą oko, są ważne ze względów turystycznych, ale są też ostoją 
bardzo różnorodnej fauny i flory. Jak ciekawa i różnorodna botanicznie jest cząstka 
mpn nieporośnięta lasem niech świadczy fakt, że spośród 57 występujących w parku 
zespołów i zbiorowisk roślinnych, 34 stanowią owe zajmujące ledwo 5% powierzchni 
siedliska otwarte. z tego aż 12 to łąki, pastwiska, wrzosowiska i ziołorośla typu 
łąkowego.

KWieCień - CzerWieC 2018

Ekologiczne
kosiarki

W kontekście ochrony przyrodniczych wartości 
łąk trzeba pamiętać, że w warunkach klimatyczno – 
geologicznych tej części europy prawie wszystkie 
tereny otwarte są czymś nienaturalnym i istnieją, bo 
utrzymuje je człowiek koszeniem i wypasem zwierząt. 
To lasy są naturalnymi zbiorowiskami klimaksowymi, 
tzn. docelowymi dla sukcesji roślinnej. znaczy to, że 
jeśli zostawilibyśmy tereny otwarte naturalnym proce-
som przyrodniczym, to wszędzie w magurskim parku 
narodowym mielibyśmy lasy, wszystkie łąki zarosłyby. 
beskid niski jest pasmem górskim na tyle skromnym 
wysokościowo, że nawet jego najwyższe partie (800 – 
1002 m n.p.m) nie dosięgają do wysokości, na których 
klimat jest zbyt surowy dla drzew. W całych polskich 
Karpatach jedynie w Tatrach i beskidzie Żywieckim 
(babia góra), a w sudetach w Karkonoszach, szczy-
towe partie są zupełnie bezleśne. Klimat nie pozwala 
tam drzewom egzystować.

skoro więc wszędzie z natury rzeczy powinien 
rosnąć las, dlaczego nieleśne zbiorowiska roślinne są 
tak cenne przyrodniczo? Dlaczego chcemy je chro-
nić? Jest tak z kilku powodów. naturalne zbiorowi-
ska roślin zielnych są dziś rzadkością; występowały 
niegdyś w polsce w sąsiedztwie wielkich rzek. Wi-
sła, Odra, bug, Warta, narew, a nawet nie tak duże, 
biebrza i Wieprz regularnym zalewaniem swoich 
szerokich dolin nie pozwalały drzewom całkowi-
cie zdominować szaty roślinnej. Wysoka woda nie-

raz kilka razy do roku skutecznie topiła najmłodsze 
pokolenia drzew. Obecnie za sprawą działalności 
człowieka większość powierzchni dolin rzecznych 
została zajęta przez uprawy lub zabudowę, a rzeki są 
otoczone wałami ograniczającymi zasięg wylewów 
wód.  W związku z tym ubyło i wciąż ubywa tere-
nów, gdzie naturalne łąki wspomagane przez wodę 
mogłyby same się utrzymywać. Jeszcze do niedaw-
na człowiek tradycyjnie gospodarujący w dolinach 
rzecznych nawet przyczyniał się do utrzymywania 
terenów otwartych ponieważ wypasał zwierzęta i wy-
kaszał łąki, by mieć dla nich siano na zimę. Takie 
rolnictwo pomagało trwać ogromnym obszarom łąk 
(łąk półnaturalnych) i pastwisk. W miejscach, gdzie 
naturalnych terenów otwartych nie było, na przykład 
w beskidzie niskim, tworzył je człowiek – wycinał 
lasy i zakładał łąki oraz pastwiska. Obecnie, zarówno 
w skurczonych naporem cywilizacji dolinach pol-
skich rzek, jak i w górach, coraz mniej jest chętnych 
do takiego sposobu życia, w efekcie czego otwartych 
terenów ubywa.

i tu dochodzimy do sedna sprawy. Chcemy chro-
nić siedliska łąkowe mpn, gdyż:
1. stały się one siedliskiem zastępczym dla gatunków 

roślin i zwierząt, które kiedyś naturalnie występo-
wały liczniej w kraju, w otwartych krajobrazowo 
nizinnych dolinach rzek,

2. W kraju ubywa również łąk stworzonych przez 
człowieka, które były domem dla tych organizmów.
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Obszerny, otwarty, 
a w dodatku 
łagodnie górzysty 
krajobraz 
z mozaiką 
zadrzewień jest 
po prostu ładny, 
cieszy oko, budzi 
u obserwatorów 
pozytywne emocje.

Jedyne duże stado w Polanach
wraz z przewodnikami

7magura

Tekst i zdjęcia: Sławomir Springer 

a przecież orlik krzykliwy, bocian biały czy der-
kacz są to cenne gatunki ptaków występujące w parze 
z łąkami i pastwiskami – nie znajdziemy ich w lesie, 
a doliny dużych, polskich rzek zostały przekształcone. 
zatem beskidzkie łąki, podobne florystycznie do na-
turalnych łąk dolinowych, są domem nie tylko roślin, 
ale i zwierząt, dla których coraz mniej jest miejsca 
w ich pierwotnych zasięgach występowania.

Jest też inny, ważny aspekt dla którego warto 
chronić otwarty krajobraz, aspekt związany stricte 
z człowiekiem - walory estetyczne. Obszerny, otwarty, 
a w dodatku łagodnie górzysty krajobraz z mozaiką 
zadrzewień jest po prostu ładny, cieszy oko, budzi 
u obserwatorów pozytywne emocje. nie bez powo-
du ogromną popularnością wśród turystów na całym 
świecie cieszą się szlaki z rozległą panoramą, gdzie bez 
końca można lustrować przestrzeń i czuć jej ogrom. 
naukowcy (np. David buss w „psychologii ewolu-
cyjnej” gdańsk 2003) wyjaśniają ten fakt między 
innymi tym, że człowiek jako gatunek wyewoluował 
na afrykańskiej sawannie, gdzie obszary trawiaste 
z rzadkimi zadrzewieniami (a więc z szerokim polem 
widzenia) zapewniały mu bezpieczeństwo od wro-
gów i drapieżników. Faktem, wg nich jest, że więk-
szość ludzi czuje się pewniej w krajobrazie otwartym 
niż w gęstwinie z małym polem widzenia, np. w lesie. 

co mają owce do ochrony przyrody?
Jak wspomniano wyżej, magurski park naro-

dowy w ramach swoich zadań ochronnych stara się 
zachować nieliczne miejsca w granicach parku nie-
porośnięte lasem. robi to na 2 sposoby, a działania 
finansowane są z różnych funduszy wewnętrznych 
i zewnętrznych, w tym unijnych. Większość spośród 
kilkuset hektarów łąk objętych czynną ochroną jest 
wykaszana mechanicznie późnym latem, czyli w okre-
sie po zakwitnięciu i wydaniu nasion roślin. Drugim 
sposobem utrzymania siedlisk otwartych jest wy-

korzystanie zwierząt jako „ekologicznych kosiarek”.  
W praktyce wygląda to tak, że park ogłasza przetarg 
na wykonanie usługi wypasu przez zwierzęta prywat-
nych właścicieli, a wyłonieni właściciele deklarują się 
w odpowiedni sposób użytkować daną powierzchnię, 
tj. w określonym czasie, odpowiednią wielkością sta-
da itp. Widać więc, że z ochrony czynnej magurskich 
łąk/pastwisk korzysta nie tylko przyroda, ale i pod 
względem finansowym ludność (nie zawsze lokalna, 
gdyż mało jest lokalnych pasterzy w rejonie mpn). 
Korzysta też region pod względem turystycznym - 
widok owiec na stokach gór budzi zainteresowanie, 
podobnie wyroby oferowane turystom przez pasterzy. 
W ubiegłych latach korzystaliśmy również z „usług” 
krów. W roku 2018 magurski park narodowy zapla-
nował wypas owiec, zwierząt mniej oddziaływujących 
na strukturę gleby niż krowy, w 4 lokalizacjach na łącz-
nej powierzchni 185 hektarów. Owce można zobaczyć 
ze szlaków turystycznych i ogólnodostępnych dróg 
w rostajnem, nieznajowej, Wilszni i Żydowskim przy 
czym wypas nie jest ciągły, to znaczy że w danej lokali-
zacji może trwać np. 2 tygodnie, po czym owce mogą 
zostać przepędzone w inne miejsce na czas odrośnię-
cia trawy i ponownie wypasane w drugiej części lata. 

Wypas owiec niesie korzyści dla zbiorowisk ro-
ślin zielnych, o ile nie jest zbyt intensywny. Owce 
zapobiegają sukcesji, czyli stopniowemu zarastaniu 
łąk, a poza tym nawożą glebę, przyczyniając się do 
zwiększenia lokalnej różnorodności na ogólnie ubo-
gich beskidzkich stokach. Dzięki wypasowi możemy 
w parku i jego otulinie natknąć się na przykład na 
kilka gatunków storczyków, jak storczyk męski, czy 
rzadszy storczyk samiczy. Jak pisze profesor sławomir 
mroczkowski w „przeglądzie hodowlanym” nr 1/2011: 

Czarnogłówki
na kwaterze

KWieCień - CzerWieC 2018

ochrony przyrody
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na koniec wróćmy do tematu podejmowania tego 
typu działań czynnej ochrony łąk w kontekście idei par-
ku narodowego. Ktoś mógłby powiedzieć, że w parku 
narodowym powinno się zostawić przyrodę samej sobie, 
bez względu na to czy coś zarośnie, czy jakiś gatunek wy-
ginie po zaprzestaniu użytkowania łąk. pamiętajmy jed-
nak, że parki narodowe są niekiedy ostatnimi miejscami, 

KWieCień - CzerWieC 20188 magura

w których swoje azyle znalazły gatunki roślin czy zwie-
rząt, którym zabrakło ich naturalnych siedlisk. Wspo-
minano na początku tego tekstu, że naturalnych łąk 
jest już bardzo mało, zatem uprawnione jest zastępcze 
kultywowanie siedlisk łąkowo-pastwiskowych na małej 
powierzchni magurskiego parku narodowego tym bar-
dziej, że niesie ono korzyści nie tylko dla przyrody.

Wypasane owce wchodzą w rozmaite interakcje z glebą, roślinnością i in-
nymi elementami przyrody. Owce są wykorzystywane do zagospodarowania 
użytków zielonych, odłogów, obwałowań, nieużytków, obrzeży pól i rowów. 
Coraz częściej są doceniane w parkach narodowych i krajobrazowych. Wypas 
prowadzi do pozytywnych następstw w glebie i runi oraz przyczynia się do 
zachowania, a często zwiększania różnorodności florystycznej cennych zbio-
rowisk roślinnych. Wynika to ze specyficznych relacji zachodzących między 
zwierzętami a runią pastwiskową, m.in. z selektywnego jej pobierania, udep-
tywania gleby i darni, pozostawiania odchodów. pasące się stado owiec jest 
stymulatorem rozwoju runi. swoiście masuje murawę, nawozi glebę, przyczy-
nia się do lepszego ukorzenienia przygryzanych roślin i do rozkrzewienia się 
traw. Owce choć zjadają dużo biomasy, nie niszczą roślin całkowicie. Wręcz 
przeciwnie, im więcej zjadają masy roślinnej, tym szybciej się ona odradza i re-
generuje. Jest to widoczne zwłaszcza wiosną i wczesnym latem, kiedy wegeta-
cja jest najbujniejsza, a wzrost roślin najbardziej intensywny. Owce wpływają 
stabilizująco na stan użytków zielonych. szczególnie jest to ważne wczesną 
wiosną, zaraz po ustąpieniu zimy. stopniowo rozmarzająca gleba i topniejący 
śnieg powodują rozmiękczenie wierzchniej warstwy ziemi, a spływająca woda 
może sprzyjać erozji gleby, zwłaszcza na terenach o dużym nachyleniu. pasące 
się stado oddziałuje na łąkę jak walec, który wyrównuje powierzchnię umac-
niając rozpulchnioną glebę, przygniatając jednocześnie do ziemi wyschnięte 
stare źdźbła martwych traw. stabilizujące oddziaływanie wiosennego wypasu 
na glebę jest bardzo istotne dla wzrostu biomasy, urozmaicenia i wzbogacenia 
składu gatunkowego oraz odtwarzania zbiorowisk roślinnych.

Storczyk samiczy -  bardzo rzadka, chroniona 
roślina związana z ekstensywnie 

użytkowanymi łąkami i pastwiskami

W drodze na polany wypasowe
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Co czuje motyl tekst i zdjęcia:  dr Łukasz Przybyłowicz 
Instytut Systematyki 

i Ewolucji Zwierząt PAN

Tak, ćmy wcale 
nie są cichymi, 
bezszelestnie 
krążącymi wokół 
lamp owadami. 
Wiele z nich nie 
dość, że bardzo 
dobrze słyszy, 
to jeszcze potrafi 
emitować własne 
dźwięki. 

KWieCień - CzerWieC 2018

– czyli o zmysłach motyli
noc kojarzy się nam z ciemnością. ponieważ jesteśmy wzrokowcami, brak światła, 
które rozjaśnia otaczający nas świat sprawia, że czujemy się ślepi. To, co w dzień jest 
zwyczajne i oczywiste, w nocy staje się tajemnicze, nieznane, a niekiedy groźne. Dla 
wielu zwierząt noc nie jest jednak taka ciemna. Wtedy właśnie aktywne stają się nie-
które gady (np. żmija), ptaki (sowy, lelki) i wiele ssaków. noc jest więc porą, kiedy 
przyroda aż tętni życiem, choć dla nas to czas odpoczynku i „niepewności”. nocna 
ciemność zauważalna jest wszędzie. aby doświadczyć innej jej specyficznej właściwo-
ści najlepiej udać się poza miasto, tam gdzie nie ma domów i samochodów. W takich 
odludnych miejscach uderza nas nocna cisza i spokój.

Niedźwiedziówka nożówka 
Arctia caja – jaskrawo 

ubarwiony, trujący motyl po-
spolity na magurskich łąkach.
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Zielonka ukośnica Pseudoips 
prasinana – pospolity w MPN 

motyl, u którego narządy tymbal-
ne umieszczone są na odwłoku.
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Już 14 lat temu 
natężenie ruchu 

samochodowego 
na tym odcinku 

drogi było na tyle 
duże, że masowa 

śmiertelność 
ropuch zwracała 

uwagę wszystkich.

12 magura

płazy to zwierzęta ziemnowodne, co oznacza, że 
mogą żyć na lądzie i w wodzie. W zależności od ga-
tunku część z nich niemal całe życie spędza w wodzie, 
a inne potrzebują wody okresowo; dla wszystkich woda 
niezbędna jest do rozmnażania. skóra płazów musi być 
wilgotna, gdyż u dorosłych wymiana gazowa zachodzi 
zarówno płucami, jak i przez skórę (u młodych za po-
mocą skrzeli, jak u ryb). 

ropuchy należą do najbardziej lądowych płazów. 
W wodzie dochodzi do zapłodnienia skrzeku (jaj), czy-
li skrzeku i dojrzewania kijanek, pozostałą część cyklu 
rocznego ropuchy spędzają na lądzie. ropuchy zajmują 
różne środowiska, nawet stosunkowo suche, można je 
spotkać w lasach, na łąkach, polach, w ogrodach, rów-
nież obszarach podmokłych. ich skóra jest stosunkowo 
gruba i lepiej zabezpiecza przed wysychaniem niż skóra 
żab. preferują warunki dużej wilgotności powietrza, jak 
wszystkie płazy, dlatego po deszczu łatwiej je zobaczyć.

W polsce występują 3 gatunki ropuch – szara, 
zielona i paskówka, a akcja Żaba tyczy się tej pierw-
szej,  ropuchy szarej, najliczniejszej z tej trójki krajo-
wej ropuchy. nasze ropuchy bardzo wcześnie, bo tuż 
po ustąpieniu śniegów, czasami już na początku marca 
wychodzą z miejsc zimowania (zimują w wilgotnych 
miejscach w różnych dziurach w ziemi, norach, pod 
leśną ściółką, w piwnicach). idą wówczas prosto do 
płytkich zbiorników wodnych by się rozmnażać. i tu 
zaczyna się problem. 
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Ropucha szara 
fot. Damian Nowak

W tym roku już po raz 14 magurski park narodowy przeprowadził akcję Żaba. 
nazwa może trochę mylić, bo inicjatywa ma na celu pomoc ropuchom w dotarciu do 
miejsc rozrodu, a ropuchy i żaby to kuzynki z 2 rodzin w rzędzie płazów bezogono-
wych. Dla kompletności obrazu podziału płazów w polsce dodajmy, że oprócz ropuch 
i żab, spośród płazów bezogonowych w polsce mamy jeszcze kumaki, rzekotkę i grze-
biuszkę, razem 5 rodzin, natomiast w rzędzie płazów ogoniastych mamy w kraju 
tylko 1 rodzinę obejmującą traszki i salamandrę plamistą.

O płazach     i ropuszej akcji Żaba

ropuchy idąc z zimowisk w lesie między miejsco-
wościami Kąty i nowy Żmigród w kierunku stawów 
przy korycie Wisłoki przekraczają drogę wojewódzką nr 
992 na odcinku 800 metrów. Wędrówka ropuch w jed-
ną stronę trwa od tygodnia do dwóch, w zależności od 
pogody w danym roku, przy czym odbywa się głównie 
nocą i w wilgotnych/deszczowych okresach. W między-
czasie rozpoczyna się powrót w kierunku lasu. podczas 
wędrówki płazy te masowo ginęły pod kołami samo-
chodów, szczególnie gdy szły za dnia w czasie desz-
czu. niektóre z nich trafiały na przepusty wodne pod 
drogą, jednak ogromna większość przekraczała szosę. 
Już 14 lat temu natężenie ruchu samochodowego 
na tym odcinku drogi było na tyle duże, że masowa 
śmiertelność ropuch zwracała uwagę wszystkich. ruch 
systematycznie wzrastał i dziś w świetle wszelkich sta-
tystyk regionalnych i krajowych jest nieporównywalnie 
większy, co potęguje problem. Od przedwiośnia 2005 
roku magurski park narodowy ustawia wzdłuż drogi 
płotki zatrzymujące ropuchy i kierujące je do wiader 
wkopanych w przydrożnej fosie od strony lasu. przy 
wysokim poziomie wody nie wkopuje się wiader, gdyż 
te wypływają. Każdego ranka, a przy wzmożonej wę-
drówce płazów częściej, pracownicy mpn kontrolują 
wiadra lub zbierają ropuchy czekające przy płotkach, 
po czym przenoszą je w pobliże potoku po drugiej 
stronie drogi. W ten sposób na przestrzeni lat przez 
nasze ręce przeszło ponad 37 tysięcy ropuch szarych 

Oka ropuchy szarej 
fot. Damian Nowak

Sławomir Springer 
Zespół ds. Edukacji MPN
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Wszystkie 
płazy w polsce 
podlegają ochronie 
gatunkowej, 
nie wolno ich 
umyślnie zabijać.

fot. Martyna Kleczyńska fot. Damian Nowak
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i śladowe ilości innych płazów (kilkadziesiąt żab traw-
nych, pojedyncze traszki). Do tego należy doliczyć 
tysiące ropuch przechwyconych w ich drodze powrot-
nej po odbyciu godów. Oczywiście nie wszystkie były 
skazane na śmierć, części z nich udałoby się umknąć 
przed samochodami, trudno powiedzieć ile tysięcy 
ropuch uratowano w ten sposób przed śmiercią lub 
okaleczeniem.  

Wszystkie płazy w polsce podlegają ochronie 
gatunkowej, nie wolno ich umyślnie zabijać, a przy-
padkowe sytuacje powodujące ich śmierć należy starać 
się eliminować. płazy odgrywają w przyrodzie ważne 
i różnorakie funkcje. są drapieżnikami; ropucha sza-
ra poluje na pająki, owady, ślimaki, wszelkie zwierzęta 
o odpowiednich rozmiarach, jest więc też pożyteczna 
z punktu widzenia rolników, ogrodników czy leśników. 
sama jest pokarmem innych zwierząt – kijankami 
i skrzekiem żywią się wodne drapieżniki, a płazami 
dorosłymi duże ssaki (dziki, lisy, wilki, kuny, łasice, 
gronostaje, tchórze) i drapieżniki ptasie (bociany, orli-
ki, myszołowy, błotniaki, sowy, kruki, wrony).

W niektóre lata do akcji Żaba włączali się 
uczniowie liceum Ogólnokształcącego w nowym 
Żmigrodzie, mogli przy tym poszerzyć swoją wiedzę 
przyrodniczą. płazy giną na drogach w podobny spo-
sób w setkach, może w tysiącach lokalizacji, apelujemy 
w tym miejscu do kierowców o zdjęcie nogi z gazu gdy 
przed maską auta dostrzeżemy idące ropuchy lub ska-
czące żaby, wówczas na pewno niektórym zwierzętom 
uda się dotrzeć do celu, jakim jest miejsce rozrodu.
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O płazach     i ropuszej akcji Żaba

rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

razem:

ilość 
przeniesio-

nych płazów

994

5726

6080

3250

2132

1198

1335

1040

2188

3477

3742

3251

1738

1597

37748

Para ropuch w uścisku 
godowym (amplexus), 

otoczona sznurami skrzeku 
fot. Sławomir Springer
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W kolejne noce do operacji zrzutowych zaanga-
żowano oprócz „kukuruźników” dwusilnikowe li-2 
z 53 Dywizji lotnictwa Dalekiego zasięgu (jej załogi 
specjalizowały się w tego rodzaju zadaniach). Koniecz-
ne stało się wyznaczenie nowych zrzutowisk – m.in. 
w rejonie Huty Krempskiej oraz polan. W nocy 16/17 
września załogi po-2 wykonały 147 lotów z pomocą, 
zrzucając 17,6 t zaopatrzenia, natomiast 15 samolo-
tów li-2 dostarczyło aż 24,2 t ładunku w specjalnych 
workach-zasobnikach. Do okrążonych oddziałów tra-
fiła w ten sposób amunicja, medykamenty, konserwy, 
suchary i machorka (mocny tytoń). mimo niskiego 
pułapu, z którego zrzucano ładunki (ok. 500 m) silny 
wiatr znosił spadochrony; niektóre zasobniki zawisły 
na drzewach – jeden z nich odnaleziono aż w... Ol-
chowcu, inne lądowały „twardo” na górskich stokach. 
W ten sposób pewna część zrzuconego dobra przepa-
dała, np. z 200 zrzuconych min odzyskano 109 sztuk, 
które posłużyły do zaminowania dróg prowadzących 
do Krempnej od północy i zachodu. nie było to jedyne 
w tym czasie zadanie dla żołnierzy 207 batalionu sa-
perów, którzy w międzyczasie przygotowywali polowe 
lądowisko w Hucie Krempskiej. Wybrano w tym celu 
łąkę na skłonie Kotalnicy, którą należało nieco zniwe-
lować – mogły na niej lądować „kukuruźniki” w celu 
ewakuacji najciężej rannych (samoloty te potrzebowa-
ły jedynie 300-400 m równego terenu). 

W następną noc (17/18 września) wykonano 138 
lotów specjalnych na po-2, które dostarczyły 16,2 t ła-
dunku, podczas gdy 32 maszyny typu li-2, startujące 
z podrzeszowskiej Jasionki, przewiozły aż 42,2 t amu-
nicji i 6,5 t żywności. nocą z 18/19 września załogi 
53 DlDz dostarczyły w 39 lotach aż 45,9 t amunicji 
i 12,6 t żywności, natomiast po-2 wykonały 106 lotów, 
dostarczając 12,5 t zaopatrzenia – niektóre z nich lą-
dowały, zabierając rannych. 

Dzięki pomocy z powietrza oddziały gen. bara-
nowa mogły przystąpić do aktywnych działań – przy 
czym gra nie toczyła się już o dotarcie na teren słowa-
cji, ale o uratowanie korpusu. zamierzano przebić się 

do własnych wojsk. Tymczasem natarcie 101 Korpusu 
strzelców zostało zatrzymane w „Dolinie Śmierci” 
przez niemieckie kontrataki; przeciwnik opanował 
także rejon myscowej (grupa bojowej Huppert 1 
Dpanc). W tych dniach na lewym skrzydle 38 ar-
mii – pod rymanowem – do działań wprowadzono 
dwa nowe korpusy pancerne (31 i 4 gwardii), które 
po przełamaniu obrony przeciwnika rozpoczęły zwrot 
na zachód, ku Dukli i szosie Dukla - barwinek. Dla 
kawalerii zaistniała więc możliwość przebicia się 
w kierunku wschodnim, w celu połączenia się z tymi 
związkami pancernymi. 

przygotowując się do wymarszu oddziały 1 
DKgw pozbyły się zbędnego sprzętu. Wzdłuż drogi 
z Huty Krempskiej do Huty polańskiej, przechodzącej 
przez grzbiet pakuszowej (na mapach wojskowych – 
wzg. 694) pozostawiono z niedostatku koni część tabo-
rów. Tutaj także porzucono osiem 122-milimetrowych 
haubic z pułku artylerii 1 DKgw. były one bezuży-
teczne z powodu braku amunicji, a ponadto w górskim 
terenie, przy błotnistych drogach transport dwuipół-
tonowych dział stanowił nie lada problem. Haubice 
pozbawiono więc kół i wymontowano z nich zamki. 

 
We wtorek, 19 września przystąpiono do operacji 
wyjścia z okrążenia. Według opracowanego planu 2 
DKgw miała nacierać w kierunku wschodnim wzgó-
rzami znajdującymi się na północ od polan, podczas 
gdy 7 DKgw zaatakowałaby tę miejscowość od po-
łudnia. Tylną straż korpusu miała stanowić 1 DKgw, 
która w ostatnich dniach nie była specjalnie naciskana. 
najpierw jednak dwa pułki dywizji gen. mamsuro-
wa (4 i 7 pkgw) uderzyły z Ostrysznego w kierunku 
myscowej. manewr ten prawdopodobnie miał zmylić 
przeciwnika co do kierunku przebijania się korpusu. 
Jak się spodziewano, broniący myscowej 1005 bata-
lion ochrony, wsparty pojazdami pancernymi, stawił 
silny opór. W tych pozorowanych działaniach straty 
obu pułków były duże (1 zabity, 7 rannych). Około 
16.00 natarcie przerwano i oddziały wycofały się do 
Ostrysznego. 

Tej samej nocy (15/16 września) szwadron 8 pkgw próbował z zaskoczenia zająć polany. napotkano 
jednak opór i atakujący musieli wycofać się do Ostrysznego, gdzie zajęli stanowiska ubezpieczając most 
na Wisłoce. nie powiódł się natomiast niemcom wypad z przełęczy Hałbowskiej na Krempną, odparty 
ogniem armat zis-3 (uszkodzono dwa działa pancerne). mimo tych lokalnych sukcesów sytuacja okrą-
żonego korpusu była krytyczna. brak jedzenia i furażu dla koni przez pewien czas ratowano w drodze 
zakupu czy rekwizycji; od okolicznych łemków nabyto kilkaset sztuk owiec. brakowało także medyka-
mentów, a w szpitalu polowym w Krempnej leżało 54 ciężko rannych, wymagających ewakuacji.

Działania wojenne w rejonie Krempnej 
i polan we wrześniu 1944 roku

Kawaleria w górach
część 3

Mjr Fiodor Mysiakow, 
dowódca przydzielonego 

do 1 KKGw 207 samodzielnego 
zmotoryzowanego

 batalionu saperówi  
(fot. arch.)
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Wieczorem, o godz. 21.00 rozpoczął się atak 7 
DKgw na polany. sowieci szybko wdarli się pomię-
dzy pierwsze domy, obrzucając niemców granatami. 
niebawem broniący miejscowości garnizon został 
zaatakowany także od strony Ostrysznego oraz ze 
stoków suchani przez oddziały 2 DKgw. Wkrótce 
miejscowość została oczyszczona z oddziałów Wehr-
machtu, zdobyto 2 karabiny maszynowe, 2 moździe-
rze, 3 samochody i 7 wozów konnych. W starciu pod 
Hutą polańską zginął tego dnia bohater związku so-
wieckiego, szer. paweł biełousow z 21 pkgw (wyróż-
niony tym odznaczeniem za walki o Kijów w 1943 r.). 

Dalej korpus nacierał w kierunku Olchowca, a na 
jego czele posuwał się 4 pkgw. O godzinie 2.30 (był to 
już 20 września) kawaleria dotarła do centrum miej-
scowości. stacjonowała tu niemiecka kompania z 538 
batalionu pionierów, tj. saperów budowlanych, którą 
szybko rozproszono. Dopiero w Wilszni (ok. 4.00) na-
trafiono na zdecydowany opór elementów 944 pułku 
grenadierów. niebawem kontratak niemieckich posił-
ków, które przybyły ze smerecznego, wyrzucił pułk 
z tej miejscowości. Do walki o Wilsznię włączyła się 
7 DKgw, jednak i jej nie udało się przełamać oporu 
przeciwnika. nie powiodła się także próba obejścia 
miejscowości od południa, podjęta przez żołnierzy 
27 pkgw. niemcy przerzucili w rejon walk nowe siły, 
przechodząc do kontrataku. W rejonie 
ropianka – Wilsznia zidentyfikowano 
582 batalion strzelców krajowych oraz 
elementy 24 Dpanc. 

Ta nowa na tym odcinku dywizja 
pancerna, dowodzona przez gen. por. 
maximiliana von edelsheima, niedługo 
wcześniej zmieniła w rejonie nowego 
Żmigrodu oddziały 1 Dpanc, którą skie-
rowano pod Jaśliska. Wydzielone zgru-
powanie czołgów 24 Dpanc operowało 
w rejonie smerecznego i Tylawy, a gru-
pa bojowa von Holleben (24 pancerny 
dywizjon rozpoznawczy, wzmocniony 
saperami oraz batalionem grenadierów) 
zaczęła naciskać na tyły 1 KKgw, posu-
wając się z Kątów w kierunku Krempnej. 
pod Krempną jej marsz został jednak 
spowolniony przez pola minowe, które 
saperzy musieli usuwać. Doszło tutaj do 
starć z ariergardami kawalerii. 

Tymczasem 1 DKgw, ubezpieczają-
ca wraz z 49 pułkiem moździerzy gwardii 
tyły korpusu na odcinku rostajne – Cie-
chania, rozpoczęła stopniowy odwrót 
ze swoich stanowisk. Jej marszrutę wy-
znaczono na południe od głównych sił, 
wzdłuż grzbietu granicznego. Do popo-

dr Piotr Sadowski 
Podhalańska Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Targu

łudnia oddziały dywizji wycofały się w rejon Huty po-
lańskiej i baraniego; opuszczony przez nie rejon zajęły 
bez walki patrole 945 pgren (357 Dp). Wtedy właśnie, 
w kulminacyjnym momencie walk o Wilsznię, na-
deszły dla gen. baranowa nowe rozkazy. Dowódca 1 
Frontu Ukraińskiego marsz. Koniew nakazał przebijać 
się nie na Tylawę, ale ku szosie barwinek – Świdnik, 
którą wycofywały się niemieckie tabory. realizując ten 
rozkaz, dywizja płk. Waszurina skręciła na południe. 
Czołowy 1 pkgw nacierał w kierunku Wyżnej pisanej, 
rozpraszając zaskoczone ubezpieczenia niemieckie. 
idący za nim 6 pkgw uchwycił szczyt baraniego (wzg. 
749), aby ubezpieczyć manewr jednostek walczących 
pod Wilsznią i Olchowcem. idący w tylnej straży 5 
pkgw przeszedł w rejon Wielkiej góry, osłaniając całe 
ugrupowanie od zachodu. 

Gen. mjr Maximilian von Edelsheim, 
dowódca 24 DPanc, później 
dowodzący czasowo XXIV KPanc, 
a następnie XXXXVIII KPanc 
(fot. arch.)

Manewr 1 KKGw w kierunku 
Wilszni, 19-20 września 1944 r. 
(oprac. P. Sadowski)

Ppłk Abram Zozula, 
dowódca 7 pkgw 

(fot. arch.)
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młody przyrodnik

o
dp

ow
ied

zi:
 

za
d.

 1.
 r

oz
wi

ąz
an

ie 
kr

zy
żó

wk
i: w

yp
as

 ow
iec

,
za

d.
 2.

: m
ięs

o,
 o

sc
yp

ek
, m

lek
o,

 fu
tro

, w
eł

n.

1. rozwiąż krzyżówkę. 1.
przygotowała 

Martyna Kleczyńska 

1. pora roku, w której wypuszcza się owce na pastwisko

2. ser z owczego mleka

3. zwierzę pomagające przy pilnowaniu owiec

4. samiec owcy potocznie

5. Troszczy się o swoje stado

6. Wysuszona trawa podawana zwierzętom w zimie

7. Chatka pasterzy

8. młoda owca

9. Włosy owcy, z których robi się ciepłe skarpetki

10. Kopytka owcy

2. Jakie dobra możemy uzyskać od owiec?
połącz strzałkami owcę z produktami 
jakie możemy od niej uzyskać

                                     1.

                    2.

                                      3.

                            4.

                   5.

  6.

  7.

  8.

                            9.

                  10.


