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budo
Horninové podložie dalo oblasti okolo Ba-

bej hory charakteristický tvar. striedajú 
sa tu mierne modelované zníženiny, 

vané predovšetkým mäkšími a pre vodu me-
nej priepustnými ílovcami, ako je Oravská kotlina 
a podbeskydská brázda, s vyvýšeninami vytvore-
nými najmä tvrdšími pieskovcami. prevažne z nich 
je zložená Oravská Magura, podbeskydská brázda 
i Oravské Beskydy. pôvodne takmer celé územie 
pokrývali zmiešané a v najvyšších polohách ihlič-
naté lesy zložené prevažne z buka, jedle a smreka. 
vo vrcholových častiach pilska a predovšetkým Ba-
bej hory sa vytvoril subalpínsky vegetačný stupeň. 
na samotnom vrchole Babej hory sa nachádza al-
pínsky vegetačný stupeň. nepriepustné podložie, 
chladná a vlhká klíma vytvorili vhodné podmienky 
pre vznik rôznych druhov rašelinísk, rozšírených 
najmä v Oravskej kotline. nikde inde na slovensku 
sa nezachovali v takom rozsahu a kvalite. Rastú tu 
ohrozené druhy rastlín, ktoré inde na slovensku 

ne obniż
Skalne podłoże nadało obszarowi wokół 

Babiej Góry charakterystyczny kształt. 
Mieszają się tutaj delikatnie formowa-

enia, tworzone przede wszystkim przez 
bardziej miękkie i mniej przepuszczalne dla wody 
iłowce, jak kotlina Orawska i Obniżenie podbe-
skidzkie, z grzbietami tworzonymi zwłaszcza 
przez twardsze piaskowce. przede wszystkim 
z nich składają się Magura Orawska, Obniżenie 
podbeskidzkie oraz Beskidy Orawskie. pierwot-
nie prawie cały obszar pokrywały lasy mieszane, 
budowane przez buki, jodły i świerki, a w naj-
wyższych partiach lasy iglaste. W szczytowych 
partiach pilska, a przede wszystkim Babiej Góry, 
wytworzyło się subalpejskie piętro roślinności. 
na samym zaś szczycie Babiej Góry znajduje się 
alpejskie piętro roślinności. nieprzepuszczalne 
podłoże, chłodny i wilgotny klimat stworzyły 
odpowiednie warunki do powstania różnych ro-
dzajów torfowisk, szczególnie na terenie kotliny 
Orawskiej. nigdzie indziej na słowacji nie za-
chowały się w takim zakresie i w takiej kondycji. 
Rosną tutaj zagrożone gatunki roślin, które 
gdzie indziej na słowacji nie są znane lub wy-
stępują na ograniczonej liczbie stanowisk. Już 
od końca średniowiecza, przede wszystkim jed-
nak podczas kolonizacji wołoskiej w Xvi wieku, 
rysuje się istotny wpływ człowieka na ten ob-
szar, który jest stopniowo odlesiany. lasy za-

nie sú známe alebo počet ich lokalít je obmedzený.  
Už od konca stredoveku, najmä však počas valaskej 
kolonizácie v 16. storočí dochádza k výraznému 
ovplyvňovaniu územia človekom, predovšetkým 
k odlesneniu. lesy sa zachovali na strmých svahoch 
a väčšina bola premenená na smrekové monokul-
túry. pralesy zostali na pilsku a Babej hore. vznikla 
malebná mozaikovitá krajina so striedaním lesov, 
otvorených plôch s prevažne trávnymi porasta-
mi a ľudských sídiel častokrát. Dominantou úpätia 
Babej hory sa stala Oravská priehrada s plochou  
34,4 km2. Objemom 375,2 mil. m3 ide o najväčšiu 
nádrž na slovensku, ktorá sa stala významným 
hniezdiskom a ťahovou zastávkou vodného vtáctva 
v západných karpatoch.

pre vysoké prírodné hodnoty územia, cennú 
faunu a flóru, tu bolo vyhlásených viacero chrá-
nených území. Od medzinárodného charakteru, 
reprezentované Mokraďami Oravskej kotliny a Rie-
kou Oravou a jej prítokmi, cez územia natura 2000, 
ku ktorým patrí Chránené vtáčie územie horná 
Orava a ďalších 18 území európskeho významu, až 
po chránené územia národného charakteru, ktoré 
predstavuje Chránená krajinná oblasť horná Orava 
a Chránený areál Bratkovčík. 

RNDr. Dušan Karaska

chowały się na stromych zboczach, a większość 
została zmieniona na monokultury świerkowe. 
lasy pierwotne pozostały na pilsku i Babiej Górze. 
powstał malowniczy, mozaikowy krajobraz, gdzie 
naprzemiennie z lasami występują tereny otwar-
te oraz rozrzucone osiedla ludzkie. Dominantą 
pogórza Babiej Góry stała się zapora Orawska 
o powierzchni 34,4 km2. Mający 375,2 mln m3 ob-
jętości zbiornik jest największą zaporą na słowa-
cji; stał się więc ważnym miejscem gniazdowania
oraz przystankiem dla ptactwa wodnego w karpa-
tach zachodnich.

ze względu na duże walory przyrodnicze ob-
szaru, cenną faunę i florę, wyodrębniono tutaj 
kilka obszarów chronionych. począwszy od tych 
o charakterze międzynarodowym, reprezento-
wanych przez mokradła kotliny Orawskiej i rze-
kę Orawę oraz jej dopływy, przez obszary na-
tura 2000, do których należy Obszar specjalnej
Ochrony ptaków Górna Orawa oraz 18 innych
obszarów o znaczeniu europejskim, aż po obsza-
ry chronione o charakterze krajowym, jakimi są
Obszar Chronionego krajobrazu (słow. Chranená
krajinná oblasť) Górna Orawa oraz Obszar Chro-
niony (słow. Chranený areál) Bratkovčík.

RNDr. Dušan Karaska
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Babia Góra jest najwyższym wzniesieniem 
Beskidu Żywieckiego, a zarazem głów-
ną kulminacją zewnętrznych karpat za-

chodnich. zbudowana jest z fliszu karpackiego, czyli 
naprzemiennie ułożonych warstw skał osadowych. 
Ukształtowanie masywu sprawia, że widok zamy-
kającej horyzont Babiej Góry, uzależniony od tego, 
z której strony obserwator ma szczęście ją podzi-
wiać, nigdy się nie znudzi. stok południowy jest dłu-
gi, łagodnie zniżający się do dna kotliny Orawskiej, 
stok północny natomiast jest krótki, stromy, gwał-
townie opadający do dna doliny rzeki skawicy i two-
rzących ją górskich potoków. spoglądając z oddali 
na stok północny łatwo zauważyć zróżnicowanie 
porastającej go szaty roślinnej. U stóp Babiej Góry 
rozciąga się piętro pogórza – niegdyś porośnięte 

B abia hora je najvyšším vrcholom 
Žywieckých Beskýd, a zároveň kul-
mináciou vonkajších západných 

karpát. Je vybudovaná z karpatského flyšu, čo 
sú striedavo uložené vrstvy sedimentárnej hor-
niny. Reliéf masívu vyzerá tak, že pohľad na za-
tvárajúcu obzor Babiu horu, v závislosti na tom, 
z ktorej strany sa pozorovateľ môže pozerať, nie 
je nikdy nudný. Južný svah je dlhý, jemne sa zni-
žuje smerom ku dnu Oravskej kotliny, severný 
svah je naopak krátky, strmý, prudko padajúci 
smerom ku dnu údolia rieky skawici a tvoriacich 
ju horských potokov. keď sa z ďaleka pozrieme 
na severný svah, môžeme ľahko spozorovať 
rôznorodosť jeho vegetácie. v úpätí Babej hory 
sa tiahne podhorský stupeň – kedysi zarastený 

zwartym lasem, obecnie z mozaiką łąk, pól, zabu-
dowań, dróg i zadrzewień śródpolnych. Wyżej – już 
na terenie parku – babiogórskie stoki pokryte są 
kolejnymi piętrami klimatyczno-roślinnymi. Dwa 
z nich to piętra leśne: regiel dolny, z lasami bukowy-
mi i borami mieszanymi bukowo-jodłowo-świerko-
wymi oraz regiel górny, z dominującym bezwzględ-
nie borem świerkowym. W soczystej zieleni pięter 
reglowych pojawiają się też jasnozielone trawiaste 
wysepki dawnych hal – jakkolwiek utworzone przez 
człowieka, dzisiaj stanowią istotny element na ma-
pie różnorodności biologicznej tych okolic. powy-
żej regla górnego warunki klimatyczne są już zbyt 
trudne dla drzew – w piętrze subalpejskim, bo o nim 
mowa, niepodzielnie panuje kosodrzewina tworząc 
ciemnozielone, niezwykle trudne do przebycia za-
rośla. sam szczyt porasta ostatnie z babiogórskich 
pięter, czyli piętro alpejskie, zwane też halnym. 
próżno szukać tutaj drzew, krzewów czy wyższych 
roślin zielnych – fizjonomię kopuły szczytowej Dia-
blaka tworzą niskie, przytulone do ziemi rośliny, 
wciśnięte pomiędzy bloki skalne. Jest to wyraz nie-
zwykle trudnych warunków, jakie Babia Góra stawia 
swoim mieszkańcom – na jej szczycie przetrwać 
mogą tylko najlepiej przystosowani przedstawiciele 
świata roślin. 

Dr Tomasz Pasierbek

hustým lesom, dnes s mozaikou lúk, polí, budov, 
ciest a stromov medzi polami. vyššie – už na 
území národného parku – sú babiohorské sva-
hy pokryté ďalšími vegetačnými stupňami. Dva 
z nich sú stupne lesné: horský stupeň, s buko-
vými a zmiešanými bukovo-jedľovo-smreko-
vými lesmi, a vysokohorský stupeň, s výrazne 
prevládajúcim smrekovým lesom. vo šťavnatej 
zeleni týchto stupňov sa objavujú taky svetlo 
zelené trávnaté ostrovčeky dávnych pasienkov 
– hoci boli vytvorené človekom, sú dnes dôle-
žitou súčasťou mapy biologickej rôznorodosti
tohto územia. nad vysokohorským stupňom sú
už klimatické podmienky pre stromy príliš ťažké
– jedná sa o stupeň subalpínsky, v ktorom vlád-
ne kosodrevina, ktorá tvorí tmavozelené, veľmi
ťažké k prechodu húštiny. samotný vrchol je po-
rastený posledným z babiohorských stupňov –
stupeň alpínsky. Je tu zbytočné hľadať stromy,
kríky alebo vyššie bylinné rastliny – fyziognó-
miu vrcholu Diablaku tvoria nízke, dotýkajúce
sa krajiny rastliny, vtlačené medzi skalné bloky.
Je to následok veľmi ťažkých podmienok, ktoré
Babia hora dáva svojim obyvateľom – na jej vr-
chole môžu prežiť iba najlepšie pripravení pred-
stavitelia sveta rastlín.

Dr Tomasz Pasierbek
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rzadk
Beskidy są najbardziej na północ wysunię-

tymi górami karpat. spośród kopulastych
grzbietów górskich, których wysokość

o przekracza 1300 m n.p.m. zdecydowanie wy-
bija się, leżąca w Beskidzie Żywieckim, Babia Góra
(1725 m n.p.m.). U jej podnóży malowniczą mozaikę
tworzą porośnięte lasami niewielkie i łagodne w za-
rysie wyniesienia, pola i łąki oraz niekiedy głębokie
doliny rzek. W krajobrazie Beskidów zaznaczają się
także zgoła odmienne, bardziej wypłaszczone tere-
ny (np. Działów Orawskich). W najwyższym paśmie,
zaliczanym do gór wysokich, specyficzne warunki
siedliskowe i klimatyczne wywarły zdecydowane
piętno na roślinności. Jej piętrowy układ rozpoczyna
najniżej położone pogórze z dominującą, charakte-
rystyczną dla niemal całych Beskidów mozaiką la-
sów, pól i łąk. nieco wyżej do ok. 1150 m n.p.m. się-
ga piętro regla dolnego, w którym dominują buczyny
i bory mieszane. Regiel górny (do ok. 1400 m n.p.m.)
to strefa panowania borów świerkowych zamknię-
ta górną granicą lasu. ponad nią zwarte zarośla
kosodrzewiny tworzą kolejne piętro. kopuła szczy-
towa babiogórskiego masywu zajmowana przez
trawiaste murawy i zbiorowiska naskalne została
przypisana do piętra halnego (alpejskiego), które
sięga po szczyt masywu na wysokość 1725 m n.p.m.

k
Beskydy sú najsevernejšie vysunutými

horami karpát. Medzi klenutými hor-
skými vrchmi, ktorých výška len zried-

a presahuje 1300 m n.m. výrazne vyniká Ba-
bia hora (1725 m n.m.), ktorá leží v Žywieckých
Beskydách. Malebná mozaika je tvorená mierne
zvlnenou vrchovinou porastenou lesmi, poľami,
lúkami a často hlbokými údoliami riek. v Beskyd-
skej krajine sú tiež viditeľné úplne odlišné a ove-
ľa viac rovinaté miesta ako napríklad napr. Działy
Orawskie. v najvyšších polohách, ktoré už patria
k vysokohorským sa vytvorili špecifické stanovišt-
né a klimatické podmienky, ktoré sa výrazne odra-
zili na druhovej skladbe rastlinstva. Jej stupňovitá
štruktúra sa začína v najnižších polohách, v kto-
rých prevláda pre takmer celé Beskydy charakte-
ristická mozaikou lesov, polí a lúk. Trochu vyššie,
do asi 1150 m n.m., siaha horský stupeň, v ktorom
prevládajú bučiny a zmiešané lesy. vysokohorský
stupeň (do asi 1400 m n.m.) je oblasťou s prevlá-
dajúcimi smrekovými lesmi, ktoré sú uzatvárané
hornou hranicou lesa. nad ňou husté húštiny ko-
sodreviny tvoria ďalší stupeň. vrch masívu Babej
hory patrí k subalpínskemu stupňu, ktorý tvo-
ria travinné a skalné spoločenstvá rastlín do asi
1725 m n.m.
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Babia Góra widziana od północy | pohľad na Babiu horu zo severu | fot. Mariusz Wiech
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Babia Góra widziana ze wschodu | pohľad na Babiu horu z východu | fot. Michał Sośnicki
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Babia Góra widziana od południa | pohľad na Babiu horu z juhu | fot. Michał Sośnicki



W zieleni 
skąpana

zahalená 
v zeleni18 19

Babia Góra widziana od zachodu | pohľad na Babiu horu zo západu | fot. Małgorzata Jurzykowska
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W zimowej szacie | v zimnom šate | fot. Marcin Trybała
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Babia Góra, królowa Beskidów i Matka
niepogód to nazwy jednej góry. pierw-
sza wiąże się z legendą, druga podkreśla

nie tylko majestat góry, ale i wskazuje na jej miejsce
wśród innych polskich gór. Babia Góra jest drugim
co do wypiętrzenia nad poziom morza po Tatrach
łańcuchem górskim w polsce i najwyższym wznie-
sieniem polskiej części Beskidów. Trzecia nazwa
oddaje doskonale charakter Babiej Góry. niektó-
rzy mówią o niej, że jest zmienna, inni że kapryśna
Dość powiedzieć, że nieprzewidywalna. Dotyczy to
przede wszystkim pogody. z uwagi na swe osa-
motnione wyniesienie stanowi znaczną przeszko-
dę dla przemieszczających się mas powietrza. stąd
na Babiej Górze niemal w mgnieniu oka piękne sło-
neczne przedpołudnie może zamienić się w ulewne
południe. nad masyw często nadciągają pojawia-
jące się znienacka chmury. słynne są, zaskakujące
swą gęstością i rozmiarem, mleczne mgły niejed-
nokrotnie uniemożliwiające bezpiczne wędrowa-
nie. Babia Góra potrafi jednak wynagrodzić trud
wędrówki i wybrańcom udającym się o brzasku na 
szczyt funduje zapierające dech w piersiach widoki. 

z
B abia hora, kráľovná Beskýd a Matka 

zlého počasia sú názvy jednej hory. 
prvý je spojený s legendou, druhy 

dôrazňuje nielen majestátnosť hory, ale tiež 
ukazuje jej miesto medzi poľskými horami. Ba-
bia hora je po Tatrách druhým horským pásmom 
s najvyššou nadmorskou výškou v poľsku a naj-
vyšším vrchom poľskej časti Beskýd. Tretí názov 
perfektne vypovedá o charaktere Babej hory. 
niektorí o nej hovoria, že je premenlivá, iní že 
je rozmarná. Možno s určitosťou povedať, že je 
nepredvídateľná. vzťahuje sa to predovšetkým 
na jej počasie. z dôvodu svojej osamelosti, je 
tento vrch výraznou prekážkou pre pohybujúce 
sa vzdušné masy. preto sa na Babej hore takmer 
za okamih môže krásne slnečné dopoludnie 
premeniť na daždivého poludnie. nad masív sa 
často rýchlo dostávajú nečakané mračná. pre-
slávená je hmlami, ktoré sú prekvapujúce svo-
jou hustotou a znemožňujú ďalšie putovanie. 
zdolanie Babej hory predstavuje aj ťažkú   túru. 
Turistom, ktorí sa rozhodnú vydať za svitania na 
jej vrchol dopraje dych berúce výhľady. 

W kroplach deszczu | v kvapkách dažďa | fot. Grzegorz Leśniewski szadzią pobielone | inovať | fot. Grzegorz Leśniewski

W płatkach śniegu | v snehových vločkách | fot. Mariusz Wiech Mgłą otulone | v hmle | fot. Barbara Pregler
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kwietniowa panorama | aprílová panoráma | fot. Mariusz Wiech

Wiosną Babia Góra strząsa z siebie zimowy gru-
by płaszcz. Wraz z wodami topniejących śniegów 
na podnóża masywu, wraz ze śpiewem ptaków, 
zielenią liści i pierwszymi nieśmiałymi kwiatami, 
przychodzi długo wyczekiwana wiosna. 

na jar vyzlieka Babia hora svoj zimný tučný ka-
bát. spoločne s vodou z topiaceho sa snehu tečú-
cou do spodnej časti masívu, so spevom vtákov, ze-
leňou listov a prvými nesmelými kvetmi prichádza 
dlho očakávaná jar.

pierwsze wiosenne dni | prvé jarné dni | fot. Marcin Trybała
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Wypas owiec po północnej stronie Góry | Ovce pasúce sa na severnej strane hory | fot. Michał Sośnicki

lato pod Babią Górą pachnie sianem. stogi 
wsparte na ostrewkach pilnują łąk niczym do-
bre duchy gospodarzy. zieleń wysyciła swe bar-
wy, a natura pokolorowała babiogórski krajobraz 
barwnymi plamami kwitnących bukietów.

leto pod Babou horou vonia senom. stohy po-
dopreté stojanmi strážia lúky ako dobrí duchovia 
hospodárov. zeleň prebudila svoje farby, a príroda 
poznačila krajinu Babej hory farebnými fľaky kvit-
núcich kvetov.

na Orawie | na Orave | fot. Tomasz Wilk
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Wraz z pierwszymi chłodnymi i zdecydowa-
nie krótszymi dniami babiogórskie lasy zaczynają 
zmieniać swą szatę. Wszechobecna dotąd zieleń 
ustępuje miejsca gamie złoto brązowej. Żółcą się 
liście jaworów, czerwienią korale jarzębin, po niebie 
przesuwają się ostatnie klucze ptaków, a nad pola-
mi i łąkami snują się szarosiwe mgły.

Od prvých studených a výrazne kratších dní za-
čínajú babiohorské lesy meniť svoj plášť. Doteraz 
všadeprítomná zeleň prenecháva miesto pre zla-
tohnedú paletu. Žltnú javorové listy, červenajú sa 
jarabinové koráliky, na nebi sa premiestňujú po-
sledné tohtoročné kŕdle vtákov. ponad polia a lúky 
sa pohybujú sivé hmly.

Babia Góra w szarości spowita | Babia hora zavinutá v sivote | fot. Tomasz Wilk Jesienny poranek | Jesenné ráno | fot. Michał Sośnicki
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na Cylu | Mala Babia hora | fot. Marcin Trybała

pod białą pierzynką śniegu śpi cichutko babio-
górska przyroda. Wolno opadające płatki spadają-
cego śniegu coraz większymi czapami przykrywają 
dumne, wyniosłe buki i świerki. Tylko gdzieś pod 
lodem cicho i sennie gada górski strumień..

pod bielou snehovou perinkou ticho spí babio-
horská príroda. pomaly padajúce nové snehové 
vločky zakrývajú hrdé a pyšné buky a smreky stále 
väčšími čiapkami. len tam niekde pod ľadom ticho 
a snivo rozpráva horský potok.

W śnieżnej bieli | v belosti snehu | fot. Paweł Hotała
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U południowych podnóży Babiej Góry rozciąga 
się Orawa – kraina geograficzna i historyczna. zaj-
muje tereny przygraniczne, zarówno po polskiej, jak 
i po słowackiej stronie. Obejmujący kotlinę Orawską 
od południowych stoków Beskidów po brzegi jeziora 
Orawskiego, krajobraz Orawy odznacza się malow-
niczą mozaiką lasów, pól i łąk. Dla zamieszkujących 
ją górali orawskich – Orawian stanowi wielkie bo-
gactwo przyrodnicze i kulturowe. Region dzieli się na 
polską, zwaną Czarną, Orawę oraz słowacką, zwaną 
Białą. 

pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie po-
chodzą ze starszej epoki kamienia, a odkryte zo-
stały podczas prac archeologicznych prowadzonych 
na terenie lipnicy Wielkiej. pozostawili je po sobie 
przedstawiciele ludów wędrownych, którzy trud-
nili się myślistwem i zbieractwem. W czasach nam 
„bardziej współczesnych” przez ziemie orawskie 
wędrowali starożytni handlarze, którzy kierowali 
się na północ po bursztyn, od którego nazwano ten 
kupiecki szlak bursztynowym. nieco później szlak 
ten przemianowano na solny, od soli przewożonej 
tamtędy z Wieliczki i Bochni na Węgry. W Xv wie-
ku prowadził przez Orawę szlak miedziany, którym 
rudy miedzi dostarczane były z Bańskiej Bystrzycy 
do Mogiły. 

Właściwe osadnictwo pod Babią Górą miało 
miejsce w Xvii stuleciu, kiedy to węgierski magnacki 
ród Thurzonów wprowadził w czyn akcję koloniza-

v južnej časti pod Babou horou sa tiahne
Orava – geografická a historická krajina. na-
chádza sa v pohraničnej oblasti, na poľskej aj 
na slovenskej strane. zaberá Oravskú kotlinu
od južných svahov Beskýd po brehy Oravskej
priehrady. príroda Oravy sa vyznačuje maleb-
nou mozaikou lesov, polí a lúk. pre jej obyvate-
ľov – oravských horalov, Oravanov, predstavu-
je veľké prírodné a kultúrne bohatstvo. Oblasť 
Oravy sa delí na poľskú – nazývanú Čierna a na 
slovenskú – nazývanú Biela.

prvé stopy osídlenia v tejto oblasti pochá-
dzajú zo staršej doby kamennej. Boli nájdené 
počas archeologických prác na území veľkej
lipnice (pol. lipnica Wielka). zanechali ich po
sebe predstavitelia kočovných kmeňov, ktoré
sa živili poľovníctvom a zberačstvom. v oveľa 
„súčasnejšej“ dobe cez oblasť Oravy putovali
starovekí obchodníci, ktorí smerovali na sever 
pre jantár. podľa nich bola táto obchodná cesta 
nazvaná jantárová. O trochu neskôr bola táto 
cesta premenovaná na soľnú cestu. názov do-
stala podľa soli, ktorá sa prevážala z Wieliczky 
a Bochni do Uhorska. v 15. storočí cez Oravu 
viedla medená cesta, po ktorej bola medená
ruda dovážaná z Banskej Bystrice do Mohyly.

Osídlenie pod Babou horou sa začalo v 17. 
storočí, kedy uhorský magnátsky rod Turzov-
cov vykonal kolonizáciu tejto oblasti. v tej

cji tych ziem. Wówczas powstały wsie u południo-
wych podnóży masywu, a ich mieszkańcami zostali 
przedstawiciele wędrownego ludu wołoskiego oraz, 
szukający dogodnych warunków do życia, uciekający 
chłopi pańszczyźniani. Wśród Orawian znamienne
miejsce zajęła grupa zbójników, którzy organizowali 
z Orawy napady rabunkowe, czego pozostałością są 
nazwy, np. zbójnickie piwnice czy zbójnicki Wąwóz 
oraz motywy pieśni i gawęd ludowych. nie brako-
wało też zbieraczy ziół i poszukiwaczy skarbów.
nomadzkie ludy wołoskie znalazły tu dogodne
miejsca do wypasania swych stad. Osiadła ludność 
zajęła się gospodarką pastersko-rolną. zwyczajo-
we zajęcia Orawian związane były przede wszyst-
kim z hodowlą bydła i owiec. niewielkie nachyle-
nie terenu sprzyjało rolnictwu, którego naturalną 
konsekwencją był też rozwój rzemiosła. Dla wielu 
mieszkańców wsi orawskich płóciennictwo było
bardzo ważnym sposobem utrzymania. Obok upra-
wy lnu w Xviii wieku święciły sukcesy przydomowe 
warsztaty tkackie. Bardzo popularnym zajęciem
miejscowej ludności była również produkcja sukna 
z owczego runa i jego folowanie, czyli spilśnianie 
w celu wzmocnienia i pogrubienia. podobnie jak
i w przypadku płóciennictwa początkowo prace
wykonywano ręcznie, jednak z czasem wprowa-
dzono mechaniczne rozwiązania i spilśniano suk-
no w foluszach. Tradycyjna hodowla owiec i bydła 
przyczyniła się do zdecydowanego rozwoju garbar-

dobe tu vznikli dediny na okraji južnej časti 
masívu, a ich obyvateľmi sa stali predstavitelia 
kočovného valašského ľudu a utekajúci nevoľ-
níci, ktorí hľadali priaznivé životné podmienky. 
Medzi Oravcami mali svoje dôležité miesto aj 
skupiny zbojníkov, ktoré z Oravy organizova-
li lúpežné útoky. pozostatkom tejto doby sú 
názvy ako zbojnícka piváreň, alebo zbojnícka 
tiesňava, či motívy ľudových piesní a povie-
dok. nechýbali ani zberatelia bylín či lovci pok-
ladov. putujúci valašský ľud tu našiel výhod-
né miesto pre pasenie svojich stád. Usadené 
obyvateľstvo sa venovalo pastierstvu a poľno-
hospodárstvu. Tradičné zamestnania Oravcov 
bolo spojené predovšetkým s chovom dobytka 
a oviec. Mierne zvlnená krajina bola priazni-
vá pre roľníctvo a prirodzeným výsledkom bol 
tiež vývoj remesla. pre mnohých obyvateľov 
oravských dedín bolo plátenníctvo veľmi dô-
ležitým spôsobom obživy. popri pestovaniu 
ľanu rozkvitali v 18. storočí domáce tkáčske 
dielne. veľmi populárnou aktivitou miestne-
ho obyvateľstva bola výroba súkna z ovčieho 
rúna a jeho plstenie. Rovnako ako v prípa-
de plátenníctva boli zo začiatku všetky práce 
vykonávané ručne, časom však boli zavedené 
mechanické riešenia a súkno sa plstilo vo val-
chách. Tradičný chov oviec a dobytka prispel 
k prudkému rozvoju garbiarskeho priemyslu 
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przy sianie | pri sene | fot. Grzegorz Leśniewski Orawskie granie | Oravská muzika | fot. Leszek Janiszewski

stwa i kuśnierstwa. Charakterystyczne orawskie 
kożuchy, serdaki i czapki najczęściej pochodziły 
z Chabówki i Orawki, gdzie tych warsztatów rze-
mieślniczych było najwięcej. 

sposób gospodarowania wywarł także wpływ 
na orawskie budownictwo. Charakterystyczny dla 
tego regionu dom z wyżką, czyli rodzajem spichle-
rza i towarzyszący mu ganek biegnący wzdłuż fron-
towej ściany w części strychowej, pod okapem, jest 
tego wyraźnym dowodem. Dom składał się najczę-
ściej z oddzielonych sienią izby białej i izby czarnej. 
Dym z izby czarnej wydostawał się na strych przez 
woźnicę (otwór w suficie), a stamtąd na zewnątrz 

a kožušníctva. Charakteristické oravské kožu-
chy, serdaky a čiapky najčastejšie pochádzali  
z Chabovky a Orávky, kde týchto dielní bolo 
najviac.

spôsob hospodárenia ovplyvnil aj oravskú 
architektúru. pre tento región bol charakteris-
tický dom so špecifickou sýpkou a priedomím, 
ktoré viedlo v podkrovnej časti pozdĺž pred-
nej steny pod odkvapom. Dom sa najčastej-
šie skladal z bielej a čiernej komory, ktoré boli 
rozdelené sieňou. Dym z čiernej komory sa do-
stával do podkrovia cez otvor v strope a odtiaľ 
potom z budovy von cez pologuľaté svetlíky 

W zubrzyckim skansenie | v zubrickom skanzene | 
fot. Leszek Janiszewski

Chata z wyżką | Oravská drevenica | fot. Leszek Janiszewski

budynku przez półokrągłe dymniki umieszczone 
w szczycie dachu. Do krycia dachów we wsiach 
podbabiogórskich używano gontów. najstarsze
domy mają dach czterospadowy, późniejsze – 
dach dwuspadowy. specyficzną cechą orawskich 
domów są bogato zdobiony tragarz podtrzymują-
cy powałę, zdobienia drzwi i futryn oraz ozdobne 
nadokienniki. przykłady dawnego tradycyjnego
budownictwa można zobaczyć w Muzeum - Oraw-
skim parku etnograficznym w zubrzycy Górnej, na 
terenie którego znajduje się m.in. Dwór Moniaków, 
dwie karczmy, chaty bogatych i ubogich gazdów 
oraz zabudowania gospodarcze.

umiestnené na vrchole strechy. v dedinkách 
pod Babou horou boli na pokrývanie striech 
používané drevené šindle. najstaršie domy 
majú valbovú strechu, neskoršie – strechu 
sedlovú. Špecifickou vlastnosťou oravských 
domov je bohato zdobený porter, ktorý podo-
piera povaly, zdobenie dverí a rámov a ozdob-
né okapy. príklady dávnej tradičnej výstavby 
možno vidieť v Oravskom etnografickom par-
ku vo vyšnej zubrici (pol. zubrzyca Górna), kde 
sa okrem iného nachádza Dvor Moniakov, dve 
krčmy, drevenice bohatých a chudobných gaz-
dov a hospodárske budovy.
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Babiogórcy, czyli górale babiogórscy to grupa 
górali beskidzkich, którzy zamieszkują północne 
podnóża masywu. przyjąć można, że osiedli się oni 
w dolinie rzeki skawicy i jej dopływów. korzeni tej 
grupy upatrywać należy zarówno w rodach polskich, 
jak i wołoskich. zajmowany dziś przez tę grupę ob-
szar stanowił własność starostwa lanckrońskiego. 
kolejni starości planowo zasiedliali tereny posuwa-
jąc się coraz dalej na południe, w kierunku wyraź-
nie górujacej królowej Beskidów. Trudno dostępne 
i bogate lasy stanowiły także doskonałe schronie-
nie dla tzw. ludzi luźnych jak nazywano myśliwych, 
zbiegów i wszystkich tych, którym nie w smak była 
pańszczyźniana uległość. swoje pochodzenie za-
wdzięczają dzisiejsi Babiogórcy także wołoskim
pasterzom, którzy pojawili się u stóp Babiej Góry 
najprawdopodobniej na przełomie Xvi i Xvii wieku. 
Świadczą o tym zaznaczone wyraźnie w kulturze 
tutejszych górali wpływy w wielu dziedzinach, jak 
choćby w nazewnictwie – nazwa wsi zawoja po-
chodzi od słowa „zawoj” i oznacza w języku dacko
-rumuńskim (którym posługiwali się Wołosi) zakręt
rzeki lub las na jej zakolu. z języka Wołosów wywo-
dzą się nie tylko nazwy topograficzne (np. klekociny, 
kiczora, Cyrhel), ale także nazwiska dawnych babio-

Babiohorci, čiže babiohorskí horali, sú skupi-
nou beskydských horalov, ktorí obývajú severnú 
časť pod týmto masívom. Možno povedať, že sa 
usídlili v údolí rieky skawica a jej prítokoch. ko-
rene tejto skupiny je možné hľadať v poľských aj 
valašských rodoch. Dnes túto skupinou obývaná 
oblasť bola majetkom lanckoronského okresne-
ho úrada. Ďalší starostovia plánovali osídľovanie 
územie a pokračovali stále ďalej na juh, smerom 
k výrazne dominantnej kráľovnej Beskýd. Ťažko 
dostupné a bohaté lesy boli výborným úkrytom 
pre tzv. slobodných ľudí, ako sa hovorilo poľov-
níkom, utečencom a všetkým, ktorí nemali príliš 
v obľube nevoľníctvo. za valašský pôvod dnešní 
Babiohorci vďačia valašským pastierom, ktorí sa 
pod Babou horou objavili najskôr na prelome 16. 
a 17. storočia. nasvedčujú tomu v kultúre miest-
nych horalov v mnohých oblastiach zreteľne prí-
tomné vplyvy. príklady nájdeme aj v názvosloví: 
názov dediny zawoja pochádza od slova „zavoj“, 
čo v jazyku dakorumunskom, ktorým hovorili
valasi, znamená meander rieky alebo les na me-
andry rieky. z jazyka valachov pochádzajú nie-
len topografické názvy (napr. klekociny, kiczo-
ra, Cyrhel), ale aj mená dávnych babiohorských 

górskich rodów góralskich (Burdyl, Dyrcz, Mentel) 
czy nazwy sprzętów (mosor – naczynie wykonane 
z jednego kawałka drewna, police – półki na sery). 

Układ wsi podbabiogórskich wynikał nie tylko
z ukształtowania terenu (wsie rozciągnięte wzdłuż
rzek), ale także, a może przede wszystkim, z syste-
mu osadnictwa i gospodarowania. W dolinach poto-
ków i na łagodniejszych stokach wzniesień powsta-
wały na wyrąbanych wśród lasów polanach osady
(tzw. zarębki), które z czasem łączyły się tworząc
skupiska zwane przysiółkami. 

z uwagi na dużą dostępność drewna właśnie
z niego wznoszono budynki mieszkalno-gospodar-
cze, kryte początkowo dranicami (ręcznie łupany-
mi deskami z drewna iglastego), a później gontem.
Chaty zazwyczaj mieściły pod jednym dachem po-
mieszczenia dla ludzi i zwierząt. z czasem rozdzie-
liła je sień. Część mieszkalną stanowiła tzw. izba
czarna z kurnym piecem, w której koncentrowało się
całe życie codzienne rodziny oraz izba biała, służą-
ca do przyjmowania szacownych gości i obchodów
dorocznych uroczystości. Budynki przykryte były
stromym dachem, często czterospadowym, który
zastąpiony został dwuspadowym. zabudowaniom
towarzyszyły osobno stojące piwniczki wznoszone
z polnych lub rzecznych kamieni, nierzadko wbu-
dowane w stok i zwieńczone drewnianą szopą,
tartaczki, młyny wodne czy kuźnie. W przysiółkach 
budowano też dzwonnice loretańskie, które mia-

horalských rodov (Burdyl, Dyrcz, Mentel) alebo 
názvy zariadení (Mosor – nádoba vyrobená z jed-
ného kusu dreva, police – polica na syry).

Rozloženie podbabiohorských dedín vyplý-
valo nielen z georeliéfu (dediny roztiahnuté po-
zdĺž riek), ale tiež, a možno aj predovšetkým zo 
systému osídľovania a hospodárenia. v údoliach 
potokov a na jemnejších svahoch kopcov na vy-
rúbaných čistinách medzi lesmi vznikali osady 
(tzv. zárubky). Tie sa časom spájali a tvorili zo-
skupenia, ktorým sa dodnes v poľštine hovorí 
„przysiółek“.

keďže bolo drevo veľmi dostupné, práve
z neho sa stavali obytno-hospodárske budovy, 
ktoré boli zo začiatku pokryté ručne šúpanými 
doskami z ihličnatého dreva a neskôr dreveným 
šindľom. Drevenice mali spravidla pod jednou 
strechou miestnosti pre ľudí a zvieratá. Časom 
boli rozdelené sieňou. Obytná časť bola tvorená 
tzv. čiernou izbou s pecou, kde sa sústreďoval 
celý každodenný rodinný život, a bielou izbou, 
ktorá slúžila na prijímanie vzácnych hostí a ku 
každoročným slávnostiam. Budovy boli pokryté 
strmou strechou, často valbovou, ktorá potom 
bola nahradená sedlovou. v zástavbe boli často 
prítomné pivnice, postavené zvlášť z poľných 
alebo riečnych kameňov, často vstavané do sva-
hu a zavŕšené drevenou kôlňou, malé píly, vodné 
mlyny alebo kováčne. v osadách sa stavali lore-
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zawojskie granie | Muzika zo zawoje | fot. Katarzyna Fujak Ostrewki | Ostrvy | fot. Katarzyna Fujak

ły głosem dzwonów rozpędzać chmury i odganiać 
wszelkie nieszczęścia. stały przy nich też figury i ka-
pliczki przydrożne. 

Górale babiogórscy rzadko pracowali zawodowo 
– trudnili się głównie niezwykle ciężką i nieopłacal-
ną pracą na roli oraz pasterstwem. na północnych
stokach masywu wypasano owce. pozostałością po 
gospodarce pasterskiej są śródleśne polany i trady-
cje, które kultywują współcześni bacowie.

prace polowe prowadzono zgodnie z porami
roku, skrzętnie obserwując przyrodę i zachodzące 
w niej zmiany. Rytm przyrody wyznaczał wówczas 
mieszkańcom podnóży Babiej Góry rytm zajęć. 

tánske zvonice, ktoré mali zvukom zvonov roz-
ptyľovať mraky a vyháňať všetky nešťastia, tiež 
figúry alebo malé kaplnky.

Babiohorskí horali nepracovali zárobkovo – 
vykonávali veľmi ťažkú   a nerentabilnú prácu na 
pôde a pastierstvo. na severných svahoch sa pá-
sli ovce. pozostatkom po pastierskom hospodár-
stve sú medzilesné čistiny a tradície, ktoré udr-
žiavajú súčasní bačovia.

práce na poliach boli robené podľa roč-
ných období, s dôkladným pozorovaním prírody 
a zmien, ktoré v nej prebiehali. Rytmus prírody 
určoval okolia Babej hory rytmus ich aktivít.

W drodze do domu | Cestou domov | fot. Mariusz Wiech

W zawojskim skansenie | v zawojskom skanzene | fot. Michał Sośnicki
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Masyw Babiej Góry, podobnie jak i inne masy-
wy gór wysokich, odznacza się klasycznie i wyraźnie 
wykształconym układem pięter roślinnych. piętrowe 
zróżnicowanie roślinności jest swoistą odpowiedzią 
przyrody ożywionej na zmieniające się wraz ze wzro-
stem wysokości ponad poziom morza czynniki klima-
tyczne, a szczególnie obniżającą się temperaturę. Co-
raz trudniejsze oraz ostrzejsze warunki w naturalny 
sposób eliminują związane z niższymi położeniami 
rośliny i ich ugrupowania. najniżej położonym pię-
trem w masywie babiogórskim jest piętro pogórza. To 
tu gospodarka człowieka najwyraźniej łączy się z na-
turą. Rytm tak następujących po sobie pór roku z ich 
nieodłącznie zmieniającymi się warunkami, jak i rytm 
mijających każdej doby godzin wyznacza czas miesz-
kańcom podnóży Babiej Góry po obu stronach ma-
sywu. pogórze to miejsce, gdzie przyroda w różnych 
swych formach najmocniej splata się z życiem ludzi.

Masív Babej hory, rovnako ako iné masívy 
vysokých hôr, má výraznú vegetačnú stupňo-
vitosť. Rôznorodosť vegetačných stupňov je 
určitou odpoveďou živej prírody na s nadmor-
skou výškou meniace sa klimatické podmien-
ky, predovšetkým na klesajúcu teplotu. Ťažšie 
podmienky vo vyšších polohách prirodzeným 
spôsobom eliminujú rastliny, ktoré by v nižších 
nadmorských výškach prekvitali a tvorili rôzne 
komplexy. najnižším stupňom v babiohorskom 
masíve je stupeň podhorský. v týchto polohách 
je ľudská činnosť najvýraznejšie spätá s prí-
rodou. Rytmus striedajúcich sa ročných obdo-
bí, s ich premenlivými podmienkami a rytmus 
dňa, určujú čas obyvateľom okolia Babej hory 
z oboch strán hranice. podhorie je miesto, kde 
sa príroda vo svojich rôznych prejavoch prelína 
so životom ľudí.

Orawska mozaika | Oravská mozaika | fot. Marcin Trybała

W niezwykły obraz układa się mozaika pól, łąk 
i lasów, przetykana wstęgą potoków oraz liniami 
miedz i dróg. Wzdłuż biegu rzeki rozłożyły się sie-
dziby ludzkie. To piętro rozbrzmiewa głosami przy-
rody i ludzi. niby wciśnięte w dolinę rzeki świadczy 
nie tylko o bogactwie przyrodniczym regionu, ale 
też o ciężkiej pracy górali.

Jedinečný obraz tvorí mozaika polí, lúk a le-
sov, prelínaná kľukatými potokmi, líniami medzí 
a ciest. pozdĺž riek boli vybudované ľudské sídla. 
v tejto úrovni možno počuť hlas prírody a ľudí. 
akoby vytlačené do dolín rieky svedčia nielen 
o prírodným bohatstve regiónu, ale tiež o ťažkej
práci horalov.

z Babią Górą w tle | z pozadia Babej hory | fot. Tomasz Wilk
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po północnej stronie | na severnej strane | fot. Michał Sośnicki zawojski krajobraz | zawojská krajina | fot. Grzegorz Leśniewski
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z widokiem na Jezioro Orawskie |  
s výhľadom na Oravskú priehradu | fot. Tomasz Wilk

na południu szeroko otwiera się kotlina Oraw-
sko-nowotarska. To duże wypłaszczenie sprzyja 
rolnictwu. południowy horyzont kotliny zamyka 
dobrze widoczny przy ładnej pogodzie grzebień ta-
trzańskich szczytów.

Łagodne wzgórza, rozciągnięte wzdłuż poto-
ków wioski, pola uprawne i wypasane łąki. Domy 
z wyżką, krowy na pastwiskach, radosne nawoły-
wania w gwarze orawskiej, muzyka i praca to wła-
śnie Orawa.

Jedinečný obraz tvorí mozaika polí, lúk a le-
sov, prelínaná kľukatými potokmi, líniami medzí 
a ciest. pozdĺž riek boli vybudované ľudské sídla. 
v tejto úrovni možno počuť hlas prírody a ľudí. 
akoby vytlačené do dolín rieky svedčia nielen 
o prírodným bohatstve regiónu, ale tiež o ťažkej
práci horalov.

Jemné kopce, dedinky rozťahané pozdĺž poto-
kov, poľnohospodárskej krajiny a spásaných lúk. 
Domy so sýpkou, kravy na pastvinách, veselé vo-
lania v oravskom nárečí, hudba a práca – toto je 
Orava.
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Regiel dolny obejmuje drzewostany buko-
wo-jodłowe i sztucznie nasadzone świerczyny.
W piętrze tym występują zróżnicowane siedliska, 
co znajduje odzwierciedlenie w wachlarzu zbioro-
wisk. na żyźniejszych siedliskach występuje tzw. 
żyzna buczyna karpacka, na glebach uboższych, 
zakwaszonych – dolnoreglowy bór mieszany buko-
wo-jodłowo-świerkowy, a na siedliskach mokrych, 
wokół potoków – olszyny bagienne. największe 
powierzchniowo tereny zajmuje w reglu buczyna, 
której runo najbujniejsze jest wiosną, zanim ulist-
nią się buki. kwitnie wówczas wiele gatunków, 
w tym geofity (np. śnieżyczka przebiśnieg i czosnek 
niedźwiedzi). To miejsce życia wielu zwierząt, roślin 
i grzybów; to miejsce, gdzie drzewa iglaste jedynie 
towarzyszą liściastym. To tu, w Czatożańskiej kniei, 
spotkać można dostojne buki, niektóre pokona-
ne przez czas, wpisane w nieprzerwany krąg życia 
drzewostanu, w którym każde pokolenie ma swoje 
miejsce i rolę. Dobrze widoczne są tu też olszyny 
– lasy, których drzewostan budują przede wszyst-
kim olsze doskonale znoszące czasowe zalewania
i okresowe wahania poziomu wód. W reglu dolnym
wiele drzewostanów wymaga przebudowy – czyli
dokonania zabiegów mających na celu przywrócenie
im, zaburzonej wieloletnią gospodarką człowieka,
równowagi.

Regiel to także miejsce występowania bardzo 
wielu gatunków roślin i zwierząt oraz grzybów. 

horský stupeň predstavujú bukovo-jedľo-
vé porasty a umelo nasadené smrečiny. v tomto 
stupni sa vyskytujú rôznorodé stanovištia, čo sa 
odráža v rozmanitosti spoločenstiev tohto stup-
ňa. na výživnejších stanovištiach sa vyskytuje 
úrodná karpatská bučina. na chudobných kyslých 
pôdach – horský, zmiešaný smrekovo-jedľový les. 
na vlhkých stanovištiach okolo potokov, bahenné 
jelšiny. v horskom stupni je povrchovo najroz-
siahlejšia bučina, ktorej pôdny kryt je najbujnejší 
na jar, než sa na bukoch objavia listy. v tú dobu 
kvitne mnoho druhov, vrátane geofytov (snežien-
ka jarná a cesnak medvedí). Je to životný priestor 
mnohých zvierat, rastlín a húb. Je to miesto, v kto-
rom ihličnaté stromy iba sprevádzajú tie listnaté. 
Je tu Czatożańska knieja, v ktorej možno stretnúť 
majestátne buky, porasty poznačené časom a ne-
pretržitým životným cyklom, v ktorom každá ge-
nerácia má svoje miesto a hrá inú úlohu v kom-
plikovanom lesnom ekosystéme. zastúpenie tu 
majú tiež jelšiny – lesy, ktorých porast tvoria pre-
dovšetkým jelše, ktoré výborne znášajú dočasná 
zaplavenie a periodické kolísanie hladiny podzem-
ných vôd. v horskom stupni mnohé porasty vy-
žadujú „prestavbu“ – prevedenie opatrení, ktoré 
povedú k obnoveniu rovnováhy, porušenej dlho-
dobým hospodárstvom človeka.

Tento stupeň je miestom výskytu veľkého počtu 
druhov rastlín, zvierat a húb.

W kniei Czatożańskiej | W bukovom lese | fot. Stanisław Szafraniec
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Wielu fragmentom lasów w tym piętrze na-
leży bezsprzecznie przywrócić charakter bukowo
-jodłowy. W tym celu park podejmuje wiele działań. 
lasy te obecnie noszą piętno działalności człowie-
ka – przemyślanej, acz nastawionej na czerpanie
korzyści z lasu. na siedliska, na których dobrze
rósłby las jodłowo-bukowy wprowadzono inne ga-
tunki drzew. porastający te miejsca drzewostan nie 
współgra z warunkami siedliskowymi, stąd i jego
kondycja nie jest najlepsza.

v stupni smrečín je v mnohým častiam lesa roz-
hodne potrebné vrátiť charakter horských smre-
kových lesov. veľký počet aktivít pod vedením ná-
rodného parku, by mal prispieť k takejto správnej 
štruktúre lesa. práve na týchto lesoch je v súčasnej 
dobe najviac badateľný negatívny vplyv človeka – 
premyslený, ale zameraný na zisk a profit z lesa. na 
stanovištia, na ktorých by úspešne vyrastal smre-
kový les, boli zámerne vysadené iné druhy stromov. 
nedbalo sa na ich vekovú rozmanitosť. výsledkom 
je les v zlom stave, neprispôsobený podmienkam 
na danom stanovisku.

Monotonia świerkowych pni |  
Monotónnosť smrekových kmeňov | Fot. Marcin Trybała
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na południowym stoku Babiej Góry w reglu dol-
nym na siedliskach jedlin panują świerczyny. Jodła 
stanowi tam obok świerka jeden z elementów drze-
wostanu. W runie, obok paproci oraz niskich krze-
wów malin i jeżyn, spotyka się m.in. takie gatunki, 
jak: szczawik zajęczy, borówkę czarną i poziomkę 
pospolitą. Takich fragmentów lasów w masywie 
jest niewiele i zajmują przede wszystkim podnóża 
południowych stoków Babiej Góry. 

na južnom svahu Babej hory v horskom stup-
ni vládne smrečiny na mieste jedlin. Jedľa je popri 
smreku jednou zo súčastí porastu. na pôdnom kry-
te je možné vedľa papradí a nízkeho krovia malín 
a černíc vidieť aj kysličku obyčajnú, čučoriedku oby-
čajnú a jahoda obyčajnú. Takýchto častí lesa nie je 
v masíve veľa. sú umiestnené predovšetkým u juž-
ných svahov Babej hory.

Wśród jodeł | Uprostred jedlí | fot. Michał Sośnicki
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szczególnie dobrze zachowane są fragmenty na-
turalnych buczyn zwanych knieją Czatożańską. nale-
żą one do najcenniejszych lasów Babiej Góry. Wiosną 
zakwitają barwnym kobiercem kwiatów, latem orzeź-
wiają zielenią i chłodem, a jesienią toną w ciepłych 
barwach i tajemniczych mgłach. na pierwszy plan 
wysuwają się w nich buki, którym towarzyszą świerki 
i jodły. To jeden z piękniejszych lasów liściastych – 
tajemniczy i bogaty. piękny i dostojny o każdej porze 
dnia i roku. pełen odgłosów natury, śpiewu i nawo-
ływania ptaków, trzeszczących gałęzi, ocierających 
się o siebie konarów, drgań nagrzanego słońcem 
powietrza latem i niezwalającej ciszy zimą. Takie nie-
dostępne, niemal pierwotne ostępy leśne kryją w so-
bie wiele skarbów. Jednymi z nich są grzyby, innymi 
rośliny, a jeszcze innymi zwierzęta. Cykl życia jest tu 
doskonale widoczny: dorosłe drzewa udzielają schro-
nienia młodym; stare wspierają się na młodszych, 
a martwe, leżące w dnie lasu przekazują swą materię 
innym, by krąg życia toczył się nieprzerwanie.

výnimočne dobre sú uchované časti pôvod-
ných bučín, ktorej sa hovorí knieja Czatożańska. 
patrí k najvzácnejším skvostom Babej hory. na jar 
bukové lesy kvitnú farebným kobercom kvetov, 
v lete osviežujú zeleňou a chladom, na jeseň sú 
plné teplých farieb a tajomných hmiel. Do prvého 
radu sa dostávajú buky, vedľa nich smreky a jedle. 
Je to jedna z najkrajších častí listnatých lesov – ta-
jomná a bohatá. krásna a dôstojná počas každého 
denného a ročného obdobia. plná zvuku prírody, 
vtáčieho spevu a volania, praskajúcich vetiev, ktoré 
sa o seba otierajú, chvejúcich sa od horúceho sln-
ka v lete a veľkého ticha v zime. Také nedostupné, 
takmer pôvodné lesy skrývajú mnoho pokladov. 
patria k nim ako huby, tak rastliny alebo zvieratá. 
Životný cyklus je tu veľmi zreteľný: dospelé stromy 
dávajú ochranu mladým. staršie sú podporované 
mladšími, a tie ktoré ležia na dne lesa odovzdávajú 
svoju biomasu ďalším. Tento životný cyklus môže 
nepretržite pokračovať.

Buczynowy skarbiec | Buková pokladnica | fot. Marcin Trybała
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Bukwie | Bukvice | fot. Katarzyna Fujak siewka buka | semenáčik smreka | fot. Marcin Trybała

Buki ze swą srebrzystą korą dodają lasom do-
stojeństwa. zimą okryte białą czapą śniegu, wiosną 
otulone delikatną koronką młodych listków, latem 
tonące w zieleni listowia, jesienią spowite mgłami 
lub mieniące się ciepłymi barwami jesiennych liści.

strieborná kôra bukov pridáva lesom na dôs-
tojnosti. v zime ich pokrýva biela snehová čiapka, 
na jar sú obalené do koruny mladých listov, v lete 
sa skrývajú v bohatom olistení, na jeseň ju zahaľu-
jú hmly alebo striedajúce sa teplé farby jesenných 
listov.

huby na buku | huby na buku | fot. Tomasz Wilk
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zawilec gajowy | veternica hájna | fot. Paweł Niemiec

Białe plamy w dnie lasu maluje zawilec gajowy. 
Ta delikatna roślinka w niektórych miejscach wy-
stępuje wręcz masowo. 

Biele škvrny na lesnej pôde maľuje sasanka há-
jová. Táto jemná rastlina sa na niektorých miestach 
vyskytuje hromadne.

Łan zawilców | záhon veterníc | fot. Stanisław Szafraniec

Żywiec gruczołowaty | zubačka cibuľkonosná | fot. Paweł Niemiec

Żywce fioletowymi kwiatami urozmaicają runo 
buczyn. Żywiec gruczołowaty zdaje się niekiedy 
konkurować z zawilcami o najlepiej nasłonecznione 
w lesie miejsca. 

zubačky svojimi fialovými kvetmi obohacujú 
bučiny. zdá sa, že zubačka žliazkatá súperí so sa-
sankami o najslnečnejšie miesto v lese.

aspekt wiosenny z żywcem | Jarný aspekt so zubačkou | fot. Stanisław Szafraniec
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pierwiosnek wyniosły | prvosienka jarná | fot. Katarzyna Fujak Czosnek niedźwiedzi | Medvedí cesnak | fot. Tomasz Wilk

Cytrynowo żółte kwiaty pierwiosnków, tak w le-
sie, jak i nad potokami zwiastują wiosnę. pofałdo-
wane liście ocieniają ziemię tuż przy łodydze, stara-
jąc się zatrzymać w sąsiedztwie jak najwięcej wody. 

nie tylko zapachem, ale i powabem kwiatów 
przyciąga uwagę czosnek niedźwiedzi. Wdzięcznie 
odginające się, lśniące liście budują w wiosennym 
runie całkiem spore połacie.

Citrónovo žlté kvety prvosienok ako v lese, tak 
pri potokoch zvestujú jar. plisované listy dávajú tieň 
pôde, ktorá a snaží hneď pri stonke udržať čo naj-
viac vody. 

nielen vôňou, ale aj krásou kvetov priťahuje po-
zornosť cesnak medvedí. príjemne sa ohybajúcich, 
lesklých listov je na jar v podraste veľký počet.

pnie buków są chętnie zasiedlane przez „kopy-
ta” hubiaków – grzybów nadrzewnych. niesamo-
wicie wyglądają leżące w dnie buczyn drzewa obro-
śnięte owocnikami tego grzyba. 

knieja Czatożańska jest prawdziwym rajem dla 
zwierząt, wśród których wcale okazałą grupę two-
rzą ptaki. spotyka się tu i drozdy, i sowy i sporą re-
prezentację dzięciołów. 

Bukové kmene rád osídľuje práchnovček – 
stromová huba. Úžasne vyzerajú stromy ležia-
ce v podraste bučín, obrastené plodnicami tejto 
huby.

knieja Czatożańska je ozajstný raj pre zvieratá, 
medzi ktorými výraznú skupinu tvoria vtáci. Možno 
sa tu stretnúť aj s drozdmi, aj so sovami, aj s mno-
hými predstaviteľmi ďatľov.

W dnie bukowego lasu… | na prízemí bukového lesa… | 
fot. Katarzyna Fujak

…i w jego sklepieniu – dzięcioł białogrzbiety | 
…a v korunách stromov ďateľ bielochrbtý | fot. Marcin Trybała
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niedźwiedź brunatny | Medveď hnedý | fot. Grzegorz Leśniewski

lis rudy | líška obyčajná | fot. Mariusz Wiech

Wilk szary | vlk dravý | fot. Grzegorz Leśniewski

Jeleń szlachetny | Jeleň lesný | fot. Mariusz Wiech
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Rozległe połacie lasów przerywają niekiedy ukła-
dy roślinności nieleśnej. To urozmaicenie w leśny kra-
jobraz wprowadzają łąki górskie, pastwiska i polany 
śródleśne. Te ostatnie nazywane są przez górali rów-
nież halami. W odróżnieniu od naturalnych hal wy-
sokogórskich, łąki i pastwiska należą do takich zbio-
rowisk, które wykształcają się na siedliskach silnie 
zmienionych przez człowieka i jego działalność, ale 
budowanych nadal przez gatunki rodzime, „naturalne”, 
a nie wprowadzone przez człowieka. polany, pomimo 
że powstały dzięki działalności człowieka i nie zajmu-
ją w masywie Babiej Góry zbyt wielkich obszarów, od-
znaczają się dużą różnorodnością biologiczną. Dużym 
walorom florystycznym towarzyszy bogactwo fauny, 
zwłaszcza owadów. Tereny otwarte są doskonałym 
siedliskiem dla wielu rzadkich gatunków ptaków (np. 
derkacza), miejscem żerowania ptaków drapieżnych 
czy nietoperzy. istnienie polan jest efektem celowej 
działalności człowieka. Doprowadziła ona do prze-
kształcenia lasów w łąki, które z kolei mogły trwać 
dzięki stosowanym zabiegom gospodarczym (kosze-
nie, wypas). zaprzestanie użytkowania i zaniechanie 
koszenia czy wypasu powodują stopniowe przemiany 
roślinności aż do ponownego powrotu lasu na wcze-
śniej utracone miejsca. Obserwowany na śródleśnych 
polanach babiogórskich proces ekologiczny zarasta-
nia łąk określa się mianem sukcesji. Jest to długo-

Rozsiahle rozlohy lesov sú občas prerušo-
vané štruktúrami nelesnej vegetácie. Jedná 
sa o horské lúky, pasienky a čistiny. Tým po-
sledným miestni horali hovoria tiež „haly“. na 
rozdiel od prírodných vysokohorských pastvín 
tieto lúky a pasienky patrí k tým, ktoré vzni-
kajú na stanovištiach výrazne pozmenených 
človekom a jeho pôsobením. sú však ešte stá-
le tvorené miestnymi druhmi, „prírodnými“, nie 
zavlečenými človekom. hoci vznikli vďaka pô-
sobeniu človeka, čistiny nezaberajú v masíve 
Babej hory príliš veľkú plochu. vyznačujú sa 
veľkou biologickou rôznorodosťou. Okrem veľ-
kých floristických hodnôt je tu aj bohatá fauna, 
najmä hmyz. Otvorené plochy sú perfektným 
stanovišťom pre mnoho vzácnych druhov vtá-
kov (sluka poľný). existencia čistín je výsled-
kom úmyselného pôsobenia človeka. Doviedla 
nás k pretvoreniu lesov na lúky, ktoré tu pre-
trvávajú vďaka používaným hospodárskym
opatreniam (kosenie, pasenie). zastavenie ob-
hospodarovania a prerušenie kosenia, či pa-
senia vedú k postupnej premene vegetácie, až 
k opätovnému návratu lesa do predtým stra-
tených miest. na medzilesných babiohorských 
čistinách pozorovanému ekologickému procesu 
zarastania lúk sa hovorí sukcesia. Je to dlhodo-

trwały proces polegający na zachodzących kolejno 
po sobie zmianach roślinności na odsłoniętej prze-
strzeni. Roślinność łąk charakteryzuje się znacznym 
zwarciem runi. W takim „gąszczu” brak miejsca do 
zasiedlenia przez nowe rośliny. zaniechanie stoso-
wania zabiegów gospodarczych powoduje wprowa-
dzenie pewnego zakłócenia w strukturę zbiorowiska. 
z czasem pojawiają się nowe nisze i luki pozwalające 
na wnikanie gatunków innych od obecnych podczas 
użytkowania. najczęściej są to gatunki leśne, pocho-
dzące ze znajdującego się w bliskim sąsiedztwie lasu. 
Tereny otwarte stanowią także malownicze, barwne 
plamy pośród niezmierzonej wręcz toni leśnej zieleni. 
polany śródleśne i wysokogórskie, niegdyś wypasa-
ne hale to nie tylko obszary przyrodniczo cenne, ale 
także swego rodzaju przestrzeń kulturowa, która wy-
warła wpływ na rozwój podnóży Babiej Góry. Wyra-
ża się on nie tylko w strojach, dawnych wierzeniach 
czy obrzędowości i folklorze słowno-muzycznym, ale 
i nazewnictwie. 

Utrzymanie charakteru łąkowego bądź pastersko
-łąkowego przez Babiogórski park narodowy jest nie
tylko wypełnieniem zadań ochronnych, ale także do-
brym przykładem i przyczynkiem do powrotu paster-
stwa na tereny z parkiem sąsiadujące. Obecność stad 
i bacówek oraz kultywowanie tradycji pasterskich
u podnóża Babiej Góry z pewnością przyczyniłoby się
do zachowania malowniczego mozaikowego górskie-
go krajobrazu. 

bý proces, ktorý spočíva v cielených, za sebou 
postupne prichádzajúcich zmenách vegetácie 
na odkrytom priestore. vegetácia lúk sa vyzna-
čuje značnou súdržnosťou. v takejto „húštine“ 
nie je miesto pre usídlenie novými rastlinami. 
prerušenie hospodárskych opatrení zapríčiňuje 
zavedenie určitého rozvratu do štruktúry spo-
ločenstva. Časom sa objavujú nové niky a me-
dzery, umožňujúce prienik iných druhov. sú 
to najčastejšie lesné druhy, ktoré pochádzajú 
z lesov nachádzajúcich sa v blízkom susedstve. 
sú malebnými, farebným škvrnami medzi ne-
konečnou lesnou zeleňou. Medzilesné a vyso-
kohorské čistiny na ktorých sa kedysi páslo, sú 
nielen vzácnou prírodnou oblasťou, ale aj dôle-
žitým kultúrnym priestorom, ktorého vplyv je 
nesporný na kultúru a vývoj okolia Babej hory. 
vyjadrený je sa nielen v krojoch, viere alebo ob-
radoch, v slovnom a hudobnom folklóre, ale aj 
v názvosloví. 

Udržanie lúčneho, alebo pastierskeho a lú-
čneho charakteru bude nielen splnením zve-
rených úloh v oblasti ochrany nelesných eko-
systémov, ale môže byť tiež dobrým príkladom 
a prispieť k návratu pastierstva do oblasti su-
sediacich s parkom. nie je vylúčené, že by prí-
tomnosť stád, bačoviek a udržiavanie pastier-
skych tradícií v susedstve Babej hory umožnilo 
udržať malebnú mozaikovú horskú krajinu, 
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szafran spiski powszechnie zwany krokusem 
jako pierwszy na babiogórskich polanach wita wio-
snę. Jego stulone kwiaty przebijają warstwę śniegu 
leżącego jeszcze często w kwietniu na babiogór-
skich polanach. 

W podobnej toni barw utrzymują się kwiaty go-
ryczki trojeściowej porastającej śródleśne polany. 
Ta roślina pojawia się w pełni lata kusząc swymi 
dzwoneczkowatymi kwiatami. 

Šafran spišský, všeobecne známy ako krokus, 
prvý na babiohorských čistinách víta jar. Jeho zro-
lované kvety, sa prepichujú cez vrstvy snehu, ktorý 
často ešte aj v apríli leží na babiohorských čistinách.

podobnú farebnú paletu udržuje horec luská-
čovitý a jeho kvety, ktoré porastrajú medzilesne 
čistiny. Táto rastlina sa vyskytuje na čistinách 
a uprostred leta láka svojimi zvončekovitými 
kvetmi.

Roślina znana jako margaretka to jastrun, któ-
ry nadaje łąkom radosnego wyglądu. pod koniec 
czerwca łąki pogórza usłane są kwiatami, wśród 
których jastruny wyraźnie się wyróżniają, także 
dzięki masowemu niemal występowaniu. 

kośne łąki już na początku lata cieszą oczy 
barwnymi kwiatami, z których pięknem wyróżnia 
się mieczyk dachówkowaty. Jest gatunkiem coraz 
rzadziej spotykanym, zapewne także z uwagi na 
swoją niezwykłą urodę. 

Radostný vzhľad lúkam prináša králik. ku kon-
cu júna lúky pohoria sú plné kvetov, medzi ktorý-
mi králiky výrazne vynikajú, takisto vďaka takmer 
hromadnému výskytu.

sečné lúky už začiatkom leta poteší oči fareb-
nými kvetmi, medzi ktorými vyniká mečík stre-
chovitý. Je to druh stále vzácnejší, pravdepodob-
ne aj z dôvodu svojej neobvyklej krásy.

szafran spiski | Šafrán spišský | fot. Katarzyna Fujak
Jastrun właściwy | králik biely (Margaréta) | 

fot. Katarzyna Fujak

Mieczyk dachówkowaty | Mečík škridlicovitý | 
fot. Šimon Kertys

Goryczka trojeściowa | horec luskáčovitý | fot. Tomasz Wilk
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Rusałka pawik | Babôčka pávooká | fot. Paweł Niemiec

Bielinek rzepnik | Mlynárik repový | fot. Katarzyna Fujak

Modraszek ikar | Modráčik obyčajný | fot. Tomasz Wilk

Rusałka ceik | Babôčka zubatokrídla | Fot. Paweł Niemiec

Czerwończyk płomieniec | Ohniváčik štiavový | fot. Tomasz Wilk
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Dziurawiec zwyczajny | Ľubovník bodkovaný | fot. Tomasz Wilk

Ostrożeń łąkowy | pichliač potočný | fot. Katarzyna Fujak

Żółty akcent wprowadzają na polany kwiaty 
dziurawca. Często towarzyszą kwiatom goryczki 
trojeściowej. Ciekawe są liście tej rośliny – patrząc 
pod światło można zobaczyć jaśniejsze drobne 
kropki – zbiorniczki olejków eterycznych, z których 
słynie dziurawiec. 

ponad bardzo zróżnicowaną strefę traw wyra-
stają kwiatostany ostrożeni łąkowych. To «uzbro-
jona» roślina – jej łodyga usłana jest ostrymi kol-
cami, skutecznie broniącymi dostępu wypasanemu 
na łąkach bydłu.

Žltý prvok prinášajú kvety ľubovníka. Často sa 
vyskytuje vedľa horca luskáčovitého. zaujímavé sú 
listy tejto rastliny – pri pohľade pod svetlom mož-
no spozorovať svetlejšie drobné bodky – sú to malé 
nádrže éterických olejov, ktoré preslávili ľubovník.

nad veľmi rôznorodými trávnikmi vyrasta-
jú súkvetia pichliača potočného. Je to „ozbrojená“ 
rastlina – jej stonka je pokrytá ostrými tŕňmi, kto-
ré úspešne bránia pred prístupom pasúceho sa na 
lúkach dobytka.

Derkacz | Chrapkáč poľný | fot. Šimon Kertys szczaw alpejski | Štiavec alpský | fot. Tomasz Wilk

swą obecność na terenach otwartych pod Ba-
bią Górą głosem zdradza derkacz. Jego specyficz-
ny „śpiew” wieczorami towarzyszy mieszkańcom 
podbabiogórskich wsi. 

W miejscach nieco podmokłych widać rdzawe 
kwiatostany szczawiu alpejskiego. pojawia się za-
wsze w miejscach wypasanych, bowiem jego obec-
ność na polanach jest związana z miejscami silnie 
przenawożonymi. 

svoju prítomnosť na otvorených plochách pod 
Babou horou oznamuje hlasom chrapkáč. Jeho 
„spev“ môžu obyvateľa dedín pod Babou horou po-
čuť za súmraku. 

na ľahko podmáčaných miestach je vidieť hr-
dzavé súkvetie boľševníka alpinského. vyskytuje 
sa na pastvinových miestach, pretože jeho prítom-
nosť na čistinách je úzko spojená s miestami s nad-
merným hnojením.
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Łanie i byk jelenia | lane a jeleň | fot. Mariusz Wiech

sóweczka | kuvičok vrabčí | fot. Marcin Trybała

Jarząbek zwyczajny | Jariabok hôrny | fot. Šimon Kertys

zimorodek | Rybárik riečny | fot. Šimon Kertys

strzyżyk zwyczajny | Oriešok hnedý | fot. Šimon Kertys
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Regiel górny zajmuje na Babiej Górze pas na 
wysokościach od 1150 do ok. – 1400 m n.p.m. 
i jest królestwem górnoreglowego boru świerko-
wego i świerka, bowiem las ten wyróżnia jedno-
gatunkowy drzewostan. Towarzyszy mu czasami 
słabo rozwinięta warstwa krzewów zbudowana 
z jarzębiny. Dno lasu bogate jest w okazałe podu-
chy mchów. niewielkie fragmenty zajmuje w tym 
piętrze najbogatsze gatunkowo zbiorowisko leśne 
regla górnego, którym jest porastająca urwiste sto-
ki jaworzyna karpacka. Rosną w niej jawor i jarzębi-
na, a w warstwie krzewów róża alpejska i, korze-
niąca się w szczelinach skalnych bądź rozkładająca 
pędy na skałach, porzeczka skalna. Runo jaworzyny 
chlubi się wysokimi roślinami zielnymi, takimi jak: 
parzydło leśne, ciemiężyca zielona, rutewka orliko-
listna, czy miłosna górska oraz paprocie. 

vysokohorský stupeň, ktorý sa na Ba-
bej hore vyskytuje vo výške od 1 150 do cca  
13 90 m n.m., je kraľovstvom smrekov a vy-
sokohorského smrekového lesa. Tento les sa 
vyznačuje jednodruhovým porastom a slabo
vyvinutou vrstvou krovia, tvorenou jarabinou.
lesná pôda je bohatá na výdatné machové 
vankúše. najbohatším lesným spoločenstvom 
vysokohorského stupňa je karpatská javorina,
ktorá rastie na strmých svahoch. Rastú tu javor 
a jarabina, vo vrstve krovia sa potom často vy-
skytuje ruža ovisnutá a ríbezľa skalná, ktorá za-
koreňuje v skalných štrbinách alebo na skalách. 
pôda javoriny je plná bylín: sú tu prítomné udat-
ník dvojdomý, kýchavica zelenokvetá, žltuška
orlíčkolistá, mačucha cesnačkovitá a papraďo-
rasty. 

W borze świerkowym | v smrečinách | fot. Janusz Fujak
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królestwo świerka | kráľovstvo smreka | fot. Tomasz Wilk

Górnoreglowy bór karpacki | 
vysokohorské karpatské smrekové lesy | fot. Janusz Fujak

Jaworowe ostańce | klenové stromy |
fot. Marcin Trybała

Świerki to drzewa niepodzielnie królujące w re-
glu górnym. należą do tych, które zachowują igły 
nawet zimą. Budują karpackie bory świerkowe, 
które zachowały na Babiej Górze swój naturalny 
charakter.

smreky sú stromy, ktoré určite prevládajú vo 
vysokohorskom stupni. sú tie, ktoré uchovávajú 
ihličie dokonca aj v zime. Tvorí karpatské smrekové 
lesy, ktoré uchovali na Babej hore svoj prirodzený 
charakter.
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Borówkowe poduchy | Čučoriedkové vankúše | fot. Renata Ślusarczyk

na kłodzie | nová generácia stromov | fot. Stanisław Szafraniec

Młode świerczki, dopiero co wyrosłe z nasionek, 
które uwolniła świerkowa szyszka, zakorzeniły się 
w cieniu innych roślin. niektóre z nich miały dużo 
szczęścia – padły na martwe drewno w dnie lasu 
i rosną w dostatku.

Časť z nich je mladá, ešte len vypestovaná zo 
semien, ktoré uvoľnila smreková šiška. zakorenili 
sa v tieni iných rastlín. niektorým doprialo šťastie, 
keď spadli na mŕtve drevo v útrobách lesa a získali 
veľmi dobré podmienky k rastu.

każdy ze świerków jest świadkiem wielu, wielu 
lat nieprzerwanego cyklu życia lasu. Świadkiem na-
rodzin i śmierci kolejno budujących go drzew. Świad-
kiem kojarzenia w pary ptaków, wicia gniazd, wysia-
dywania jaj i wyprowadzania młodych. Świadkiem 
polowań – tych pierwszych i tych ostatnich.

inne świerki, pokonane przez czas, wiatr, śnieg, 
a także grzyby i owady, zakończyły już swój żywot. 
leżą w dnie lasu, jednak wcale nie bezużytecznie – 
służą jako pomosty, schronienie, a przede wszyst-
kim jako podłoże dla nowo wyrastających roślin. 

každý z nich je svedkom mnohých, mnohých 
rokov nepretržitého životného cyklu lesa. svedkom 
narodenia a smrti stromov, ktoré ich postupne sta-
vali. svedkom párenia, tvorenia hniezd, sedenia na 
vajciach a vyvádzania mladých. svedkom lovov – 
tých prvých a tých posledných. 

iné smreky, ktoré porazil čas, vietor, sneh alebo 
huby a hmyz, už zomreli. ležia na lesnej pôde, nie 
sú však vôbec zbytočné – slúžia ako hrádza, úto-
čisko, a predovšetkým ako základ pre novo vyras-
tajúce rastliny.

Rysie | Rys ostrovid | fot. Barbara Pregler powalony świerk | spadnutý smrek | fot. Renata Ślusarczyk
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siewka świerka | semenáčik smreka | fot. Mariusz Wiech

poduchy mchów rozłożone wygodnie w runie 
borów świerkowych dodają tym lasom nie tylko 
powabu i tajemniczości. Oprócz niezaprzeczalnego 
uroku zapewniają lasom odpowiednią ilość wody 
stanowiąc jej specyficzny rezerwuar. 

krzewinki borówki czarnej niekiedy wręcz przy-
tulone do pni lub odłamków skalnych są smacznym 
kąskiem dla głuszców i innych mieszkańców lasu, 
np. niedźwiedzi.

Machové vankúše sú pohodlne uložené na 
pôde smrekových lesov a pridávajú týmto lesom 
nielen čaro a tajomnosť. Okrem nesporného kúzla 
zaisťujú v lese príslušné množstvo vody, pretože 
sú jej nádržou. 

kríky brusnice čučoriedky niekedy priliehajúce 
ku kmeňom alebo skalným kusom sú chutnou po-
chúťkou pre hlucháne, alebo iných obyvateľov lesa, 
napr. medvede.

Borówka czarna | Brusnica čučoriedková | fot. Janusz Fujak

Borowik szlachetny | hríb smrekový | fot. Paweł Niemiec Głuszec | hlucháň hôrny | fot. Šimon Kertys

Chłód świerkowego boru i płynących w nim 
potoków tworzy fantastyczny klimat dla rozwoju 
królewskich borowików. W tym wypadku mogą 
cieszyć zwierzęta i jedynie nasz wzrok – rosną 
bowiem na terenach chronionych.

Bory świerkowe to ostoja głuszców – okaza-
łych i rzadkich ptaków, których ochrona i zacho-
wanie jest jednym z priorytetów Babiogórskiego 
parku narodowego. To tu odbywają swe gody 
zwane tokami. 

Chlad smrekového lesa a v ňom tečúcich poto-
kov tvorí výbornú klímu pre vývoj hríbov. v tom-
to prípade sú pochúťkou pre zvieratá, človeku 
musí postačiť pohľad – pretože rastú v chránenej  
oblasti. 

smrekové lesy sú útočiskom pre hlucháne 
– majestátne a vzácne vtáky, ktorých ochrana
a zachovanie je jednou z priorít Babiohorské-
ho národného parku. práve tu sa koná párenie
vtákov.
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zasięg pionowego występowania ekosys-
temów leśnych wyznacza tzw. górna granica 
lasu. 

W miarę zbliżania się do tej strefy, zmienia
się fizjonomia lasów oraz pokrój poszczególnych 
drzew, co jest odpowiedzią na krótszy, w sto-
sunku do niższych położeń, sezon wegetacyjny, 
uszkodzenia drzew przez wiatr i śnieg oraz wol-
niejsze tempo wzrostu. Świerki rosną w zdecy-
dowanie mniejszym zwarciu. Rzadko osiągają
wysokość kilkunastu metrów, co spowodowane
jest ubogim podłożem. niska, utrzymująca się
przez długi okres temperatura, skutecznie obni-
ża aktywność życiową mikroorganizmów glebo-
wych, odpowiedzialnych za jego zasobność. Do 
niskiego wzrostu drzew przyczynia się także sil-
ny wiatr. Jego niszczycielska siła dotyka głów-
nie wysokich drzew, pozbawiając ich niekiedy
nawet całych wierzchołków. stopniowo coraz
rzadszy drzewostan wraz ze wzrostem wynie-
sienia nad poziom morza łagodnie przechodzi 
w strefę, gdzie drzewa rosną już tylko w biogru-
pach. Osobniki występujące na zewnątrz są uga-
łęzione, natomiast środkowe niemal całkowicie 
pozbawione gałęzi. Dzięki swej budowie bio-
grupa stanowi doskonałą formę zabezpieczenia  
drzew przed silnymi wiatrami i zamieciami 
śnieżnymi.

vertikálny dosah výskytu lesných ekosysté-
mov vyznačuje tzv. horná hranica lesa.

postupne s približovaním sa k tejto zóne sa 
mení fyziognómia lesov a ráz jednotlivých stro-
mov. Je to odpoveď na kratšie – v porovnaní s niž-
ším umiestnením – vegetačné obdobie, početnej-
šie poškodenie kmeňov a konárov pod vplyvom 
vetrov a snehu, a tiež pomalšiu rýchlosť rastu. 
stromy rastú vo výrazne menšej súdržnosti. len 
zriedka dosahujú výšku nad desať metrov, čo je 
zapríčinené nedostatočným množstvom mine-
rálnych zlúčenín v pôde. nízka teplota, ktorá sa 
udržiava dlhší čas úspešne znižuje životnú aktivitu 
pôdnych mikroorganizmov, ktoré zodpovedajú za 
ich výrobu. k nízkemu rastu stromov prispieva tiež 
silný vietor. Jeho ničivé pôsobenie sa týka hlavne 
vysokých stromov, kde sa občas zbavuje aj celých 
vrcholov. postupné uvoľňovanie porastov spoloč-
ne so zväčšujúcou sa nadmorskou výškou mierne 
prechádza do zóny, v ktorej stromy rastú už iba 
v skupinách, ktorým sa hovorí bioskupiny. Tvoria ju 
stromy (niekoľko alebo nad desať) rastúce blízko 
pri sebe. Tie, ktoré rastú vo vonkajšej časti biosku-
piny, majú konáre od kmeňa až po vrchol. naopak 
u tých uprostred sa vetvy takmer nevyskytujú.
vďaka svojej konštrukcii je bioskupina dokonalým
spôsobom zabezpečenia stromov pred silnými
vetrami a snehovými búrkami.

kraina wiatru i śniegu | krajina vetru a snehu | fot. Marcin Trybała
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Granica przetrwania lasu | horná hranica lesa | fot. Grzegorz Leśniewski W zimowej szacie | v zimnom šate | Fot. Janusz Fujak
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stado jemiołuszek | kŕdel chochláčov | fot. Marcin Trybała Mornel | kulík vrchovský | fot. Paweł Hotała
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W strefie górnej granicy lasu i | v hornej hranici lesa i | fot. Renata Ślusarczyk W strefie górnej granicy lasu ii | v hornej hranici lesa ii | fot. Renata Ślusarczyk
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powyżej górnej granicy lasu nie można liczyć 
na schronienie pod okapami drzew, królują tam 
bowiem zarośla kosodrzewiny, które dały nazwę 
kolejnemu piętru – piętru kosodrzewiny. Rozście-
la się ono wokół szczytu Babiej Góry na wysokości 
ok. 1400 – 1650 m n.p.m. zasobniejsze miejsca tej 
strefy wyróżniają się zwłaszcza jesienią, kiedy wy-
raźnie widoczne są czerwono-pomarańczowe liście 
jarzębów. Runo zarośli kosówki wzbogacają rośliny 
ziołoroślowe, np. omieg górski, ciemiężyca zielona 
czy bodziszek leśny. są one najbardziej ukwieco-
nym i kolorowym zbiorowiskiem piętra kosodrze-
winy, bowiem ich kwiaty tworzą żółte, różowawe, 
niebieskie, fioletowe i białe plamy. na siedliskach 
uboższych rośnie tylko kosodrzewina, a w runie 
spotyka się jedynie borówki: czarną i brusznicę oraz 
pokaźne poduchy mchów. W lukach pomiędzy sku-
piskami kosodrzewiny występują łany krzewinek 
zwane borówczyskami czernicowymi. Od zwar-
tych i trudnych do przebycia zarośli sosny górskiej 
znacznie różnią się ziołorośla i murawy, będące po-
zostałością dawnego wypasu. 

nad hornú hranicu lesa sa nedá schovať pod 
korunami stromov. vládnu tu húštiny kosodreviny, 
čo dalo aj meno pre ďalší stupeň – pásmo kosod-
reviny. vyskytuje sa okolo vrcholu Babej hory vo 
výške asi 1 390–1 650 m n.m. Bohatšie základy 
tejto zóny sa ukazujú predovšetkým v zime, keď sú 
výrazne viditeľné červeno-oranžové listy jarabiny. 
pôdy v húštinách borovice horskej sú obohatené 
vysokobylinnými rastlinami ako napr.: kamzičník 
rakúsky, kýchavica zelenokvetá alebo pakost les-
ný. sú najviac zakvitnutým a farebným spoločen-
stvom kosodrevinového stupňa, pretože ich kvety 
tvoria žlté, ružové, modré, fialové a biele škvrny. na 
chudobnejších stanovištiach rastie iba kosodrevina 
a v pôde možno stretnúť len čučoriedku a brusnicu, 
tiež veľké machové vankúše. v medzerách medzi 
zoskupeniami kosodreviny sa vyskytujú borovica 
čierna, v miestach silne naklonených – brusnica 
obyčajná. iné spoločenstvá ako ťažko prechodné sú 
dôkazom, že sa tu kedysi viedla pastva. stopou po 
týchto aktivitách sú skupiny vysokobylinných rast-
lín a trávnikov.

połacie kosodrzewiny | Borovice horské – kosodreviny | fot. Tomasz Wilk



W zieleni 
skąpana

zahalená 
v zeleni90 91

W piętrze kosodrzewiny | v pásme kosodreviny | fot. Paweł Niemiec szlak graniowy w kosówce | Chodník v kosodrevine | fot. Renata Ślusarczyk
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szyszka kosodrzewiny | Šiška kosodreviny | fot. Anna Arcikiewicz

kosodrzewina czyli sosna górska to niezwykła 
roślina, która doskonale radzi sobie z ciężkimi zwa-
łami śniegu, wiatrem i mrozem. Umożliwiają jej to 
elastyczne i giętkie pędy oraz rozbudowany system 
korzeniowy doskonale dopasowujący się do wa-
runków podziemnych.

kosodrevina, ľudový názov borovice horskej, je 
neobvyklou rastlinou, ktorá si skvele dokáže po-
radiť s množstvom ťažkého snehu, vetrom a mra-
zom. Umožňujú jej to elastické a pružné výhonky 
a rozšírený koreňový systém, ktorý sa perfektne 
prispôsobuje k podzemným podmienkam.

Czerwone kuleczki na krzewinkach to owoce 
borówki brusznicy – rośliny, która chętnie zajmuje 
wolne przestrzenie pomiędzy zwartymi zaroślami 
kosówki.

Trujący śmiertelnie tojad mocny wybiera dla 
siebie w pasie kosówki miejsca podmokłe i źródli-
skowe. Jego fioletowe kwiaty w promieniach słoń-
ca kontrastują z otaczającą go zielenią.

Červené guličky na kroch sú ovocie brusni-
ce obyčajnej, rastliny ktorá rada zaberá rozľahlé 
priestory medzi koherentnými húštinami borovice 
horskej.

smrteľne jedovatý prilbica tuhá si pre seba vy-
berá v páse borovice horskej mokré a pramenité 
miesta. Jeho fialové kvety sú kontrastom k zeleni 
obklopenej slnečnými lúčmi.

Tojad mocny | prilbica tuhá moravská | fot. Ivan Šustr

Borówka brusznica | Brusnica obyčajná | fot. Marcin Trybała
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W babiogórskich ziołoroślach | v babiohorských bylinách | 
fot. Barbara Pregler

Okrzyn jeleni | lazerník archangelikový | 
fot. Katarzyna Fujak

Barwne rabaty królowej Beskidów – Babiej Góry 
przerywają monotonię kosodrzewinowej zieleni. 
na ile tylko pozwalają warunki siedliskowe, nawet 
tak wysoko – w piętrze kosodrzewiny, wyrastają 
kolorowo kwitnące rośliny.

symbol Babiogórskiego parku narodowego –
okrzyn jeleni – znalazł tu doskonałe miejsce do 
rozwoju. Ta okazała roślina z rodziny baldaszkowa-
tych jest rzadko spotykana w polskich górach, stąd 
zostałą uznana za symbol Bgpn.

Farebnosť kráľovnej Beskýd Babej hory pre-
rušuje monotónna zeleň kosodreviny. ak je to 
umožnené podmienkami na stanoviskách aj v takej 
výške, v pásme kosodreviny tu vyrastajú kvitnúce 
rastliny.

symbol Babiohorského národného parku – la-
zerník archangelikový – tu našiel výborné miesto 
k vývoju. Táto majestátna rastlina z čeľade zelero-
vitých sa v poľských horách vyskytuje len zriedka, 
preto bola uznaná ako vhodný symbol Bnp.

Miłosna górska | Mačucha cesnačkovitá | 
fot. Katarzyna Fujak

Jaskier platanolistny | iskerník platanolistý | 
fot. Katarzyna Fujak

Różowymi czuprynami kwiatostanów zdają się 
machać na powitanie turystów miłosny górskie. ich 
okrągławe w zarysie liście osłaniają glebę wokół 
rośliny chroniąc przed nadmiernym parowaniem. 

Delikatne białe kwiaty na delikatnych sino se-
ledynowych łodyżkach to jaskier platanolistny – 
nieczęsto spotykana roślina zielna o wdzięcznych 
i prostych w budowie kwiatach. 

Ružové súkvetia, ktoré mávajú na privítanie tu-
ristom, je mačucha cesnačkovitá. Jej okrúhle listy 
chránia pôdu okolo rastliny pred prílišným vyparo-
vaním. 

Jemné kvety na jemných sivo-akvamarínových 
stonkách je iskerník platanolistý. Je to vzácna rast-
lina s príjemným kvetmi.
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lilia złotogłów | Ľalia zlatohlavá | fot. Katarzyna Fujak

Ciemiężyca zielona | kýchavica biela | fot. Katarzyna Fujak

lilia złotogłów, jak przystało na roślinę iście 
królewską, jest częstym gościem na rabatach… 
królowej. spotkać ją można i w niższych położe-
niach, jednak tu nieprzysłonięta przez bujną roślin-
ność, prezentuje się szczególnie okazale. 

harmonijkowato załamane żywozielone liście 
należą do okazałej i pięknej ciemiężycy zielonej. 
zielonej, bo oprócz zielonych liści chełpi się także 
zielonkawymi kwiatami. Jej powab jest złudny – 
zawiera w sobie substancje trujące!

Ľalia zlatohlavá, kráľovská rastlina, je častým 
hosťom na svahoch kráľovnej. Možno ju stretnúť 
aj v nižších polohách, no až tu nezatienená boha-
tou flórou vyniká výnimočnou krásou. 

Rozprestiera sa ako harmonika, má živo zelené 
listy – jedná se o majestátnu a krásnu kýchavicu 
zelenokvetú. zelenokvetú, keďže okrem zelených 
lístov je výnimočná pre svoje zelené kvety. Jej krá-
sa je zradná – obsahuje otravné látky!

Wśród największych walorów przyrodniczych 
Babiej Góry poczesne miejsce zajmuje obecność 
w najwyższych partiach masywu przedstawicieli 
flory i fauny wysokogórskiej. Wyniesienie szczytu na 
1725 m n.p.m. pozwoliło na wykształcenie się stref 
wysokogórskich – piętra subalpejskiego (zwanego 
też piętrem kosodrzewiny) oraz piętra alpejskie-
go (nazywanego halnym). O wartości tego obszaru 
świadczy również fakt, że poza Babią Górą piętro 
halne w polsce znaleźć można tylko w Tatrach oraz 
– w niewielkich fragmentach – w karkonoszach.
Wielka wartość układów wysokogórskich idzie
w parze z ich ogromną wrażliwością na uszkodze-
nia oraz – z racji trudnych warunków panujących na
szczycie Babiej Góry – słabą zdolnością do regene-
racji. piętro alpejskie rozścielające się pod szczytem
Diablaka zajmują rozległe powierzchnie muraw z si-
tem skuciną. Wiosną kwitną w nich masowo zawilce
narcyzowate i sasanki alpejskie. letni aspekt two-
rzy kwitnący żółto jastrzębiec alpejski. Jesienią sit
przebarwia się na czerwono. na blokach skalnych
pokrywających szczytowe partie masywu występu-
ją układy porostów, wśród których barwnymi mo-
zaikami wyróżnia się wzorzec geograficzny.

v najvyšších častiach masívu, medzi najväč-
šie prírodné hodnoty Babej hory patrí popredné 
miesto výskytu predstaviteľom vysokohorskej
flóry a fauny. Je to možné, vďaka výške vrcholu až 
na 1 725 m n.m., čo umožnilo vytvorenie vysoko-
horských zón – subalpínskeho stupňa (ktorému 
sa tiež hovorí kosodrevinový stupeň) a alpínske-
ho stupňa. O hodnotách tejto oblasti vypovedá aj 
skutočnosť, že mimo Babiu horu sa so stupňom 
alpínskym možno v poľsku stretnúť iba v Tatrách 
a – len čiastočne – v krkonošiach. veľká hodnota 
vysokohorských systémov znamená tiež ich ob-
rovskú citlivosť na poškodenie a – z dôvodu ťaž-
kých podmienok, ktoré sú na vrchole Babej hory 
– nízku schopnosť regenerácie. alpínsky stupeň,
ktorý sa nachádza pod vrcholom Diablaku, sú roz-
ľahlé trávnaté povrchy so sitinou trojzárezovou.
na jar kvitnú bohaté kvety, ktorými sú veternica
narcisokvetá a poniklec alpský. v lete tu žlto kvit-
ne jastrabník alpínsky. na jeseň sa sitina farbí do
červena. na skalných blokoch, ktoré pokrývajú vr-
cholné časti masívu, vystupujú systémy lišajníkov,
medzi ktorými farebnou mozaikou vyniká zeme-
pisník mapovitý.



W piętrze alpejskim | v alpínskom stupni | fot. Janusz Fujak Bloki skalne | skalné bloky | fot. Tomasz Wilk
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zimowa scenaria | zimná scenéria | fot. Michał Sośnicki

zima na szczycie Babiej Góry trwa nieraz i pół
roku – pod ciężkimi zwałami śniegu kryją się zwar-
te zarośla kosodrzewiny, wysokogórskie murawy,
drobne krzewinki i całe bloki skalne. Świat pod
śnieżną pierzyną zdaje się spać bardzo spokojnie.

zima na vrchole Babej hory často trvá až pol 
roka – pod množstvom ťažkého snehu sa skrývajú 
súdržné húštiny kosodreviny, vysokohorské trávni-
ky, malé kríky a celé skalné bloky. svet pod sneho-
vou perinou sa zdá že pokojne spí.

sokolica | sokolica | fot. Michał Sośnicki
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W słońcu i mgle | v slku a hmle | fot. Marcin Trybała

po długich zimowych dniach nadchodzi wreszcie 
wiosna. ze sprzyjających warunków należy korzystać 
niezwłocznie. zdają się o tym wiedzieć rośliny zasie-
dlające najwyższe na Babiej Górze piętro alpejskie 
rozwijając już w pierwsze letnie dni swoje kwiaty. 

po dlhých zimných dňoch konečne prichádza jar. 
priaznivých podmienok je potrebné využiť čo naj-
skôr. zdá sa, že vedia o tom rastliny obývajúce naj-
vyšší, subalpínsky stupeň Babej hory, keď už počas 
prvých letných dní vyvíjajú svoje kvety.

kwitnące sasanki alpejskie | kvitnúce poniklece biele | fot. Barbara Pregler
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Różeniec górski | Rozchodnica ružová | fot. Barbara Pregler sasanki – czas dojrzewania | poniklece – obdobie odkvitania | fot. Barbara Pregler
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Biegacz Fabrycjusza | Bystruška medená | fot. Paweł Niemiec porosty naskalne | skalné lyšajníky | fot. Renata Ślusarczyk

Biegacz Fabrycjusza to niezmiernie rzadki 
chrząszcz – pomimo niezaprzeczalnego uroku po-
łyskujących metalicznie pokryw ze złociście zielo-
nymi obrzeżeniami i plamkami – dla innych groźny. 
należy do drapieżników, które polują na drobniej-
sze owady i ich larwy. 

porost o wiele mówiącej nazwie – wzorzec geo-
graficzny – maluje niesamowite obrazy na blokach 
skalnych w alpejskim piętrze Babiej Góry. 

Bystruška Fabríciova je veľmi vzácny chrobák, 
ktorý je aj napriek krásnym metalicko-lesklým 
krovkám so zlatozeleným bruchom a škvrnami 
pre iných nebezpečný. patrí k dravcom, ktoré lo-
via menší hmyz a jeho larvy.

lišajník s mnoho vypovedúvajúcim menom 
– zemepisník mapovitý – kreslí úžasné obrazy
na skalných blokoch alpínskeho stupňa Babej
hory.
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Rogownica alpejska | Rožec alpínsky babiohorský | 
fot. Barbara Pregler

Murawa z sitem skuciną | sitina trojzárezová | 
fot. Barbara Pregler

Rogownica alpejska choć jest małą roślinką 
o niewielkich, białych kwiatach, to z uwagi na rzad-
kość występowania, stanowi nie lada rarytas bo-
taniczny. Jej kwiaty zobaczyć można w spękaniach
skalnych lub u podstawy skalnych bloków.

sit skucina doskonale radzi sobie w wysokogór-
skich trudnych warunkach. zebrany w kępy dzielnie 
stawia opór silnie wiejącym wiatrom i sieczącym 
deszczom.

hoci je rožec alpínsky malá rastlina s menší-
mi bielymi kvetmi, pre svoj vzácny výskyt je veľ-
kou botanickú raritou. Jeho kvety možno uvidieť
v skalných trhlinách, alebo u základov skalných
blokov.

sitina trojzárezová si výborne vedie vo vyso-
kohorských, ťažkých podmienkach. zoskupená do
zhlukov statočne vzdoruje vanúcim vetrom a sil-
ným dažďom.
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praca dla ochrony przyrody jest nie tylko zajęciem 
zarobkowym, ale i dla wielu przyjemnością. niewie-
le jest parków narodowych, a więc i niewiele osób 
mogących się po takich miejscach poruszać każdego 
dnia. pamiętać jednak należy, że często warunki wy-
konywania tej pracy nie są proste. Wie o tym każdy, 
kto przepracował choćby jeden dzień w niełatwych 
górskich warunkach. praca babiogórskich leśników 
pomaga zachować dla kolejnych pokoleń niezwykłość 
przyrody królowej Beskidów.

pracownicy Babiogórskiego parku narodowego 
współ z pracownikami ChkO horna Orava czyli Ob-
szaru Chronionego krajobrazu Górna Orawa realizują 
wiele zadań, aby wspólnie chronić obszar, który został 
sztucznie, administracyjnie podzielony między dwa 
państwa słowację i polskę. Różne regulaminy i zasa-
dy obowiązujące na tym terenie w granicach każdego 
z tych państw nastręczają wiele problemów. Jednak 
pomimo różnic językowych i administracyjnych pra-
cownicy obu instytucji od lat działają wspólnie na 
rzecz ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej.

park narodowy to nie tylko ochrona przyrody, ale 
i jej udostępnianie. z terenu parku korzystają chęt-
nie naukowcy i studenci, poznając prawa, jakimi się 
tu rządzi przyroda. korzystają z niego także turyści. 
specjalnie z myślą o tej grupie odbiorców w poszano-
waniu przyrody zostały poprowadzone i odpowiednio 
zabezpieczone szlaki turystyczne oraz drobna infra-
struktura je wspomagająca. 

práca pre ochranu prírody nie je len zárob-
ková činnosť, ale aj pocta. národných parkov 
nie je veľa, preto aj osôb ktoré sa môžu po 
takých miestach pohybovať každý deň. Tre-
ba však pamätať, že podmienky vykonávania 
práce nie sú jednoduché. vie to každý, kto pra-
coval aspoň jeden deň v snehovej fujavici pri 
nízkej teplote. práca lesníkov pomáha uchovať 
mimoriadnu povahu Babiej hory pre budúce 
generácie. 

pracovníci Babiohorského národného par-
ku spoločne s pracovníkmi Chránenej krajinnej 
oblasti (ChkO) horná Orava vykonávajú veľa 
úloh, aby chránili masív,ktorý bol umelo admi-
nistratívne rozdelený medzi dva štáty: poľsko 
a slovensko. Rôzne predpisy a pravidl á, ktoré 
platia v každej krajine, znamenajú veľa prob-
lémov. avšak cez jazykové a administratívne 
rozdiely pracovníci oboch inštitúcií pôsobia 
spoločne a už mnoho rokov vedú poľsko-slo-
venské aktivity na ochranné, ako i vzdelávacie 
úlohy.

národný park nie je len ochrana prírody, ale 
aj jej sprístupňovanie. parku radi využívajú vedci 
a študenti, čim spoznávajú v priamom kontakte 
s prírodou jej zákony. využívajú toho tiež turisti. 
pre túto skupinu existujú pripravené a správne 
zabezpečené turistické chodníky, a tiež drobná 
infraštruktúra, ktorá ich podporuje.
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przy granicy | na hranici | fot. Renata Ślusarczyk
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zimowe wędrowanie | zimné putovanie | fot. MIchał Sośnicki

najbardziej obleganym, a co za tym idzie, naj-
bardziej strzeżonym miejscem jest szczyt Babiej 
Góry, stanowiący cel większości babiogórskich wę-
drówek. Bardzo ważne jest poruszanie się po wyty-
czonych ścieżkach, bowiem o zniszczenie, tworzą-
cej się przez dziesiątki lat, warstwy gleby bardzo 
łatwo.

najviac navštevovaným a preto i najviac stráže-
ným miestom, je vrchol Babej hory, ktorý je cieľom 
pre väčšinu potuliek. pohybovanie po označených 
chodníkoch je veľmi dôležité, pretože je možné veľ-
mi ľahko poškodiť počas desiatok rokov vznikajúce 
vrstvy pôdy.

Turyści na Diablaku | Turisti na Diablaku (Babej hore) | fot. Renata Ślusarczyk

Jeden z babiogórskich szlaków turystycznych | Jeden z turistických chodníkov Babej hory | fot. Renata Ślusarczyk

ponad 50 km szlaków gwarantuje rzeszom tu-
rystów poznanie babiogórskiej przyrody. Dla wpra-
wionych w turystyce górskiej przygotowane są 
szlaki wymagające pewnej zręczności i wytrwało-
ści, dla innych szlaki o łatwiejszym przebiegu. Babia 
Góra otwiera swoje podwoje dla każdego.

viac ako 50 km chodníkov umožňuje obrovské-
mu počtu turistov spoznať babiohorskou prírodu. 
pre skúsenejších horských turistov sú pripravené 
chodníky vyžadujúce určitú zručnosť a vytrvalosť, 
pre iných sú tu chodníky jednoduchšie a veľmi jed-
noduché. Babia hora je otvorená pre všetkých.

na grani | Červeným chodníkom k vrcholu Babej hory | fot. Renata Ślusarczyk



punkt informacji Turystycznej i przyrodniczej na polanie krowiarki | Turistické informačné miesto na mýtine krowiarki | 
fot. Renata Ślusarczyk

informacji o szlakach i ich przebiegu można 
zaczerpnąć w jednym z trzech funkcjonujących
na terenie parku punktów informacji Turystycz-
nej i przyrodniczej. 

s informáciami o chodníkoch a ich priebehu sa 
dá oboznámiť v jedným z troch fungujúcich na úze-
mí národného parku Bodov turistických a prírod-
nych informácií (pol. punkt informacji Turystycznej 
i przyrodniczej).

schronisko pTTk im. h. zapałowicza na Markowych szczawinach | Chata pTTk h. zapałowicza na Markových Šťavinách | 
fot. Renata Ślusarczyk

Od ponad 100 lat na Babiej Górze działa 
schronisko turystyczne. na Markowych szcza-
winach, jednej z dawnych polan śródleśnych, pod 
auspicjami pTTk otwiera swe podwoje każdego 
dnia dla turystów przemierzających babiogórskie 
szlaki.

viac ako 100 rokov na Babej hore funguje turis-
tická chata. nachádza sa na jednej z dávnych me-
dzilesných čistín, nazývaných Markowe szczawiny. 
vedie ju poľský turisticko-vlastivedný spolok (pol. 
skr. pTTk) a je otvorená každý deň pre turistov, ktorí 
chodia po chodníkoch Babej hory.
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zimowy patrol | zimná stráž | fot. Barbara Pregler

skuteczna ochrona przyrody tak trudnego, bo 
niewielkiego, podzielonego administracyjnie oraz 
intensywnie turystycznie penetrowanego obszaru, 
jest niezwykle trudna. W sukurs przychodzą nowe 
rozwiązania technologiczne, jak np. teledetekcja 
i monitoring. 

efektívna ochrana prírody tak ťažkej ob-
lasti, ktorá je malá administratívne rozdelená 
a s veľkou intenzitou turisticky využívaná, je veľ-
mi obtiažna. pomáhajú však nové technologické 
riešenia, ako sú napr. diaľkové snímanie alebo 
monitoring.

z laptopem w lesie | s notebookom v lese | fot. fot. Anna Arcikiewicz

przy fotopułapce | pri fotopasci | fot. fot. Anna Arcikiewicz

podczas monitoringu | Monitoring | fot. Janusz Fujak
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Bardzo istotnym elementem działalności insty-
tucji po obu stronach granicy jest edukacja przyrod-
nicza. nie ulega wątpliwości, że edukacja to termin 
związany z kształceniem i wychowaniem, to proces 
zmieniania ludzi. edukacja szkolna, formalna odby-
wa się na różnych poziomach nauczania w szko-
łach. edukacja nieformalna to proces trwający 
przez całe życie – proces kształtowania się postaw, 
wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie róż-
nych doświadczeń oraz wpływu otoczenia i mass 
mediów. Babiogórski park narodowy odwiedzają 
rzesze turystów, wśród których znaczną grupę sta-
nowią najmłodsi – przedszkolaki oraz uczniowie 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. pod-
stawy programowe nastawione są na osiągnięcie 
wymiernego efektu – nauczenia stosownych tre-
ści, wytłumaczenia definicji, przećwiczenia ich za-
stosowania. edukacja nieformalna może stanowić 
duże wsparcie dla nauczycieli w tym procesie. Dzię-
ki możliwości wykorzystania w parku narodowym 
przyrody jako „darmowej pomocy edukacyjnej” 
można poszerzyć horyzonty uczniów i sprawić, że 
często obco brzmiące i niejasne terminy czy proce-
sy zaczną być czytelne i zrozumiałe. 

veľmi dôležitou súčasťou pôsobenia inštitú-
cií z oboch strán hranice je vzdelávacia činnosť. 
niet pochýb o tom, že je vzdelávanie pojem spo-
jený s učením a výchovou, je to proces zmeny 
ľudí. Školské formálne vzdelávanie sa koná po-
čas školskej dochádzky na rôznych vzdeláva-
cích úrovniach. neformálne vzdelávanie je taky 
proces, ktorý však trvá celý život. Je to proces 
vytvárania postojov, hodnôt, zručností a vedy 
na základe rôznych skúseností a vplyvu okolia 
a médií. Babiohorský národný park navštevu-
je rad turistov, medzi ktorými sú veľkou skupi-
nou tí najmladší – žiaci materských, základných 
a stredných škôl. programy výučby sú predur-
čené k dosiahnutiu viditeľného úspechu – výuč-
ba príslušného obsahu, vysvetlenie definíciou, 
cvičenia z ich využitia. neformálne vzdelávanie 
môže byť veľkou podporou pre učiteľov v proce-
se výučby. vďaka možnosti využitia v národnom 
parku prírody, ako sú „bezplatné vzdelávacie 
pomôcky“, možno rozšíriť všeobecné vedomosti 
žiakov a doviesť k tomu, aby často cudzie a ne-
jasné pojmy alebo procesy začali byť zreteľné 
a zrozumiteľné. 
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podczas edukacyjnej gry terenowej | pačas hier envirovýchovy | 
fot. Katarzyna Fujak

Bosymi stopami | Bosými nohami | 
fot. Katarzyna Fujak

W rękach najmłodszych | v rukách najmladších | 
fot. Katarzyna Fujak

na Święcie Borówki | na festivale čučoriedok | 
fot. Katarzyna Fujak



W zimowy poranek | v zimné ránko | fot. Małgorzata Kowalczyk-Mysza

ze szczytu Babiej Góry, królowej Beskidów roz-
taczają się zapierające dech widoki. Tak jak i Babia 
Góra widziana z różnych stron świata jest odmien-
na, tak i inne są roztaczające się z niej widoki. W za-
leżności od pory roku, a nawet pory dnia, czy strony 
świata. 

z vrchu Babej hory, kráľovnej Beskýd, mož-
no obdivovať dych berúce pohľady. ako je Ba-
bia hora pri pohľade z rôznych svetových strán
rozličná, tak rôzne sú pohľady z jej vrchu. podľa 
ročného, či aj denného obdobia, alebo na strane
sveta.

Babiogórskie morze zieleni | Babiohorské more zelene | fot. Grzegorz Leśniewski
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ponad mgłami | nad hmlami | fot. Michał Sośnicki Majestatyczna królowa Beskidów | Majestátna kráľovná Beskýd | fot. Renata Ślusarczyk
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Widziane ze szczytu i | výhľad z vrcholu i | fot. Renata Ślusarczyk Widziane ze szczytu ii | výhľad z vlcholu ii | fot. Paweł Niemiec
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ku południowym krańcom horyzontu | smerom k južným horizontom | fot. Renata Ślusarczyk Tuż przed zachodem | Tuš pred západom slnka | fot. Michał Sośnicki

W zieleni 
skąpana

zahalená 
v zeleni124 125



przyroda Babiej Góry i jej podnóży jest bogata 
i różnorodna. królująca nad okolicami zarówno po 
polskiej, jak i słowackiej stronie Góra gwarantuje 
wiele doznań. Jest dostojna, fascynująca i zmienna. 
W każdej porze roku, z każdej strony świata i każ-
dego dnia inna. przyroda pogranicza dzięki swemu 
zróżnicowaniu oferuje bardzo wiele. Wystarczy 
otworzyć szeroko oczy i pozwolić oczarować się 
naturze. Wydana w ramach przygotowanego i re-
alizowanego przez Babiogórski park narodowy we 
współpracy z ChkO horna Orava projektu pod na-
zwą "pogranicze dla każdego" publikacja przedsta-
wia obrazy babiogórskiej przyrody w różnych od-
słonach. Mamy nadzieję, że się państwu podobały.

príroda Babej hory a jej úpätie je bohaté a rôz-
norodé. hora vládnuca nad okolím na poľskej aj na 
slovenskej strane prináša mnoho zážitkov. Je ma-
jestátna, fascinujúca a premenlivá. v každom roč-
nom období, z každej svetovej strany a každý deň 
je iná. príroda pohraničia vďaka svojej rôznorodosti 
ponúka veľmi veľa. stačí široko otvoriť oči a ne-
chať sa očariť prírodou. publikácia vydaná v rámci 
projektu pripravovaného a realizovaného Babio-
horským národným parkom (pol. Babiogórski park 
narodowy) v spolupráci s ChkO horná Orava s ná-
zvom „pohraničie pre každého“ predstavuje obrazy 
babiohorskej prírody v rôznych scénach. Dúfame, 
že sa vám to páčilo.
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stale aktualne – dziękujemy, że nie szkodzicie przyrodzie! | neustale aktualne ďakujeme vám že nepoškodzujete prírodu! | fot. Šimon Kertys
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Opracowanie tekstu | Úprava textu: 
Dariusz Grochal skład liter Grafika Wydawnicza

Współpraca i konsultacje | Spolupráca a konzultácie:
katarzyna Fujak (Babiogórski park narodowy, polska | poľsko) 
i zuzana kertysová (ChkO horná Orava, słowacja | slovensko)

Tłumaczenie | Preklad
Biuro Tłumaczeń verba-Text; Warszawa

Ryciny | Kresby
 Monika Tlałka

Koncepcja publikacji | Koncepcia publikácie
katarzyna Fujak

Fotografie na okładce | Fotografie na obálke
Michał sośnicki 

Fotografia na etui | Fotografie na prípade
Šimon kertys

Redakcja, skład i druk | Redigovanie textu, sadzba textu, tlač 
Drukarnia i Wydawnictwo GRaFikOn J. krupnik, W. kołodenny sp.j.; Jaroszowice

Projekt graficzny | Grafická úprava
agnieszka Matuła (Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon) 

Wydawnictwo | Vydavateľ
Babiogórski park narodowy, zawoja 2020

Babiogórski park narodowy z siedzibą w zawoi
34-222 zawoja | zawoja 1403

tel. + 48 33 8775 110 | fax + 48 33 8775 554
email: park@bgpn.pl | www.bgpn.pl

isBn 978-83-65176-70-7

egzemplarz bezpłatny 

Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji 
ponoszą jej autorzy i nie może być ona utożsamiana z oficjal-
nym stanowiskiem Unii europejskiej.

publikacja zrealizowana w ramach mikroprojektu pt. „pograni-
cze dla każdego” (inT/eB/Bes/1/iii/a/0124) współfinansowa-
nego ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach programu Współpracy Transgranicznej inTeRReG 
v-a polska-słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa. 

Bezplatný exemplár

zodpovednosť za obsah tejto publikácie nesú jej autori  
a nemožno ju stotožňovať s oficiálnym tanoviskom európskej
únie.

publikácie realizovaná v rámci mikroprojektu s názvom „po-
hraničie pre každého“ (inT/eB/Bes/1/iii/a/0124) spolufi-
nancovaného z prostriedkov európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráca inTeRReG 
v-a poľsko-slovensko 2014–2020 a zo štátneho rozpočtu.

nakład 2000 egz. | náklad: 2000 výtlačkov 
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		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji
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		Tytuł		Niepowodzenie		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym

		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki

		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów

		Zawartość strony
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		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych

		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się

		Formularze



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane

		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis

		Tekst zastępczy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Tekst zastępczy ilustracji		Zatwierdzono		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji

		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Zatwierdzono		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy
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		Nagłówki		Pominięto		Tabele powinny mieć nagłówki
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		Język główny		Zatwierdzono		Język tekstu jest określony

		Tytuł		Zatwierdzono		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym
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		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów
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		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane
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		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych

		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się
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		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane
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		Tekst zastępczy
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		Tekst zastępczy ilustracji		Niepowodzenie		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji
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		Listy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Elementy listy		Zatwierdzono		LI musi być elementem potomnym L

		Lbl i LBody		Zatwierdzono		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI

		Nagłówki



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Właściwe zagnieżdżenie		Zatwierdzono		Właściwe zagnieżdżenie






Powrót w górę


Raport dostępności


		Nazwa pliku: 

		Segregator1.pdf




		Autor raportu: 

		Adam Mikołajczyk

		Organizacja: 

		FADO




 [Informacje osobiste oraz dotyczące organizacji dostępne w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]


Podsumowanie


Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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		Flaga przyzwolenia dostępności		Zatwierdzono		Należy ustawić flagę przyzwolenia dostępności

		PDF zawierający wyłącznie obrazy		Zatwierdzono		Dokument nie jest plikiem PDF zawierającym wyłącznie obrazy

		Oznakowany PDF		Zatwierdzono		Dokument jest oznakowanym plikiem PDF

		Logiczna kolejność odczytu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu

		Język główny		Zatwierdzono		Język tekstu jest określony

		Tytuł		Zatwierdzono		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym

		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki

		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów

		Zawartość strony



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych

		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się
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		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane

		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis

		Tekst zastępczy
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		Tekst zastępczy ilustracji		Niepowodzenie		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji
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		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki

		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów

		Zawartość strony



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych
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		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane
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		Tekst zastępczy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Tekst zastępczy ilustracji		Zatwierdzono		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji

		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Zatwierdzono		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy
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		TH i TD		Zatwierdzono		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR
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		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane
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		Tytuł		Niepowodzenie		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym
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		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury
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		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów
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		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany
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		Logiczna kolejność odczytu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu
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		Tytuł		Niepowodzenie		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym

		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki

		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów

		Zawartość strony



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych

		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się
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		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane
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		Tekst zastępczy ilustracji		Zatwierdzono		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji
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		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych

		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się

		Formularze



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane

		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis

		Tekst zastępczy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Tekst zastępczy ilustracji		Zatwierdzono		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji

		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Niepowodzenie		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy

		Tabele



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Wiersze		Zatwierdzono		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot

		TH i TD		Zatwierdzono		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR

		Nagłówki		Pominięto		Tabele powinny mieć nagłówki

		Regularność		Zatwierdzono		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie

		Podsumowanie		Pominięto		Tabele muszą mieć podsumowanie
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		Nazwa reguły		Status		Opis
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		Logiczna kolejność odczytu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu

		Język główny		Zatwierdzono		Język tekstu jest określony

		Tytuł		Zatwierdzono		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym

		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki

		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów

		Zawartość strony
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		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych

		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się

		Formularze



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane

		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis

		Tekst zastępczy



		Nazwa reguły		Status		Opis

		Tekst zastępczy ilustracji		Niepowodzenie		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji

		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Zatwierdzono		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy
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		Wiersze		Zatwierdzono		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot

		TH i TD		Zatwierdzono		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR

		Nagłówki		Pominięto		Tabele powinny mieć nagłówki

		Regularność		Zatwierdzono		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie

		Podsumowanie		Pominięto		Tabele muszą mieć podsumowanie
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		Elementy listy		Zatwierdzono		LI musi być elementem potomnym L
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Podsumowanie


Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.
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		Logiczna kolejność odczytu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu

		Język główny		Zatwierdzono		Język tekstu jest określony

		Tytuł		Zatwierdzono		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym

		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki

		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów
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		Nazwa reguły		Status		Opis

		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych
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		Tekst zastępczy ilustracji		Niepowodzenie		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego

		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością
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		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu
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		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Zatwierdzono		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany

		Powiązane z zawartością		Zatwierdzono		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością

		Ukrywa adnotacje		Zatwierdzono		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji
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		Regularność		Zatwierdzono		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie
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		Logiczna kolejność odczytu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu
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		Oznakowana zawartość		Zatwierdzono		Cała zawartość stron jest oznakowana

		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane

		Kolejność tabulatorów		Zatwierdzono		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury

		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku

		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane

		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu

		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów

		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych

		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się
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		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis
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