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Streszczenie
Celem artykułu jest charakterystyka torfowisk Kotliny Orawsko–Nowotarskiej jako miejsca 
do przeprowadzenia zajęć terenowych z geografii i przyrody. Wskazano unikatowość mo-
kradeł oraz pełnione przez nie funkcje w środowisku geograficznym. W oparciu o kwerendę 
literatury przygotowano zestaw wiadomości o mokradłach i torfowiskach. Podczas badania 
terenowego opisano obiekty dydaktyczne istniejące na torfowiskach obszaru badań – ścieżkę 
w rezerwacie przyrody „Bór na Czerwonem” oraz ścieżkę „Torfowisko Baligówka”, położone 
w Kotlinie Orawsko–Nowotarskiej. Szlaki te oceniono pod kątem dostępności komunikacyj-
nej i stanu infrastruktury, a także treści merytorycznych oraz różnorodności krajobrazowej. 
Opisywane trasy i położone wzdłuż nich obiekty stanowią przykład wartościowego materia-
łu dydaktycznego, który warto wykorzystać podczas wycieczki szkolnej na zajęciach z geo-
grafii i przyrody. W końcowej części opracowania wskazano elementy, o których nauczyciel 
powinien wiedzieć i zwrócić na nie uwagę uczniom podczas takich zajęć.

Wetlands and peat bogs as theme for field geography education

Abstract
The purpose of this article is to characterize the peat bog objects of Orawa–Nowy Targ Basin 
as a destination to conduct field geography and natural science lesson. The uniqueness of 
wetlands and peat bogs as well as their functions in the environment were indicated in the 
text. In the text was conducted compilation of knowledge about wetlands and peatlands, 
based on literature research. During the field study, educational trails already existing on 
the peatlands of the study area were described – they were the educational trails in the “Bór 
on Czerwonem” nature reserve and “Torfowisko Baligówka”, located in Orawa–NowyTarg 
Basin. These routes were evaluated in terms of communication aspect and the state of its 
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infrastructure, as well as their substantive content and landscape diversity. The described 
paths are an example of valuable teaching material for use during a geographical school trip. 
In conclusions are indicated the information that the teacher should know and draw atten-
tion of students.

Słowa kluczowe: Kotlina Orawsko–Nowotarska, mokradło, ścieżka dydaktyczna, torfowisko, 
zajęcia terenowe
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Wstęp

W nauczaniu geografii i przyrody rola wycieczek i zajęć terenowych należy do naj-
bardziej oczywistych. Na tych przedmiotach omawiana jest wiedza z zakresu funk-
cjonowania środowiska i współdziałania bądź ingerencji w nim człowieka. Zaleta-
mi wycieczki w porównaniu do lekcji w szkole są osobiste doświadczenie uczniów 
i bezpośrednia obserwacja omawianych aspektów (Ciszewska, 1990; Hibszer, 
2002; Cichoń, 2006, 2008; Gasek, 2010; Okupny i in., 2011). Zajęcia terenowe są 
wskazywane w podstawach programowych dla nauczania geografii w szkole pod-
stawowej oraz średniej jako ważne i rekomendowane metody i formy kształcenia  
(http://www.ore.edu.pl/). Tematyka zajęć terenowych musi być starannie zaplano-
wana ze względów: czasowych, logistycznych, ekonomicznych i bezpieczeństwa.

Równocześnie w podstawach programowych dla szkoły podstawowej i średniej 
nie ma wymienionego w treściach nauczania osobnego tematu dotyczącego mokra-
deł i torfowisk. Poznanie tych ekosystemów w ramach lekcji geografii lub przyro-
dy może jednak uzmysłowić ich bioróżnorodność, pełnione funkcje dla środowiska 
i człowieka oraz ich urok i piękno. To właśnie torfowiska zalicza się często do jedy-
nych naturalnych pozostałości w pofragmentowanym współcześnie krajobrazie, co 
jest przesłanką do objęcia ochroną tych obszarów. Ich ścisły związek z procesami za-
chodzącymi w zlewni powoduje też dużą wrażliwość na zaburzenia w środowisku, 
zwłaszcza spowodowane działalnością człowieka (Tobolski, 2003; Lamentowicz 
i in., 2017). Chociaż mokradła nie są uwzględnione wprost w wymaganiach progra-
mowych, warto rozważyć przedstawienie i ukazanie ich uczniom w ramach wyciecz-
ki szkolnej, z natury swojej obejmującej wiele różnorodnych zagadnień (zarówno 
przyrodniczych, jak i społeczno–gospodarczych). Mając na uwadze bezpieczeństwo, 
zajęcia dydaktyczne na obszarach podmokłych powinny być ograniczone do miejsc 
udostępnionych dla potrzeb turystyki edukacyjnej.

Niniejszy artykuł stanowi przegląd potrzebnej nauczycielom wiedzy o mokra-
dłach, jak również opis i ocenę istniejącej infrastruktury dydaktycznej na wybranym 
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obszarze. Skupiono się przy tym na południowej części województwa małopolskie-
go, dla którego najważniejszym i specyficznym w skali regionalnej obszarem wy-
stępowania mokradeł jest zespół torfowisk w Kotlinie Orawsko–Nowotarskiej. Ze 
względu na bogactwo florystyczne, zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych oraz stan 
zachowania ekosystemów, torfowiska w wymienionej wyżej kotlinie śródgórskiej 
planuje się objąć ochroną w ramach programu NATURA 2000 (PLH120016). Szcze-
gółowe badania przeprowadzono na dwóch szlakach wytyczonych w pobliżu tor-
fowisk: ścieżce dydaktycznej w rezerwacie przyrody „Bór na Czerwonem” i ścieżce 
dydaktycznej „Torfowisko Baligówka”.

Cel, przedmiot badań

W artykule postawiono następujące cele:
–– kompilacja wiedzy z różnych dyscyplin o mokradłach, która jest potrzebna na-

uczycielowi do przedstawienia jej uczniom w terenie;
–– charakterystyka torfowisk położonych w Kotlinie Orawsko–Nowotar-

skiej ze szczególnym uwzględnieniem tych, na których znajdują się obiekty 
dydaktyczne;

–– opis i ocena treści prezentowanych na ścieżkach dydaktycznych na torfowi-
skach Kotliny Orawsko–Nowotarskiej pod kątem wykorzystania na lekcji tere-
nowej z geografii lub przyrody.
Przedmiotem badań były informacje i wiadomości o mokradłach i torfowiskach 

zawarte na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na dwóch ścieżkach dydak-
tycznych. Ponadto zbadano parametry tych szlaków (długość, przewyższenia) oraz 
stan ich infrastruktury.

Materiały i metody

Charakterystyka środowisk podmokłych z uwzględnieniem torfowisk została wy-
konana przy użyciu metod opisowych, na podstawie kwerendy literatury (Char-
man, 2002; Joosten, Clarke, 2002; Rydlin, Jeglum, 2010). W rezultacie uzyskano 
informacje na temat położenia i walorów przyrodniczych mokradeł w Kotlinie 
Orawsko–Nowotarskiej.

Informacje o ścieżkach dydaktycznych pozyskano podczas badania terenowe-
go zrealizowanego przez studentów i pracowników IG UP w listopadzie 2018 roku. 
Przebieg szlaków oraz lokalizację przystanków na ścieżkach zapisywano w urzą-
dzeniach – lokalizatorach GNSS firmy Garmin. Na podstawie śladów (ang. tracks) 
i punktów nawigacyjnych (ang. waypoints) przygotowano następnie w środowisku 
GIS mapy oraz profile topograficzne wzdłuż ich trasy oraz zebrano informacje topo-
graficzne (długość, przewyższenia).

W trakcie prac terenowych zebrano informacje na temat:
–– dostępności komunikacyjnej ścieżki i infrastruktury towarzyszącej;
–– stanu przystanków i infrastruktury na szlakach, łatwości orientacji;
–– różnorodności widoku, pokrycia terenu i charakteru szlaków;
–– treści prezentowanych na poszczególnych przystankach obu szlaków.
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Dla każdego przystanku wykonano dokumentację fotograficzną przedstawia-
jącą stan oraz informacje umieszczone na tablicy. Oprócz tego fotografowano także 
elementy infrastruktury.

Na podstawie zebranych danych przygotowano porównanie obu ścieżek za po-
mocą metody opartej na bonitacji punktowej. Za najbardziej istotne dla nauczycieli 
uznano porównanie treści merytorycznych (maksymalnie 20 punktów), następnie 
kwestii dostępności i stanu infrastruktury (10) i różnorodności krajobrazowej (5). 
Wykorzystano skalę od 0 oznaczającego brak spełnienia kryterium, do 1–2 oznacza-
jących obecność wymaganego w nim elementu (1 jeżeli kryterium miało charakter 
dychotomiczny tak/nie, 2 jeżeli kryterium mogło być spełnione częściowo lub całko-
wicie). Ważny element różnorodności treści na przystankach oceniono w skali 0–4 
(im większa liczba rodzajów treści, tym wyższa ocena). Nie brano pod uwagę prze-
wyższeń lub trudności wspinaczki, ponieważ aspekty te nie są istotne na szlakach 
turystycznych poprowadzonych przez torfowiska – są to na ogół obszary płaskie. 
Pełny klucz bonitacyjny podano w tabeli 1.

Tab.1. Kryteria oceny ścieżek dydaktycznych na torfowiskach

Kryterium Cecha Pkt.

Dostępność komunikacyjna

0 – brak
1 – spełnienie kryterium

Parking samochodowy
(postój autobusów)

0–1
(+1)

Przystanek komunikacji 0–1

Infrastruktura towarzysząca 0–1

Oznakowanie dojścia do ścieżki 0–1

Stan infrastruktury

0 – poważne trudności w orientacji / zniszczenia 
infrastruktury
1 – infrastruktura częściowo zużyta / zniszczona, 
utrudniona orientacja
2 – infrastruktura zadbana, łatwa orientacja

Oznakowanie trasy / orientacja na szlaku 0–2

Stan tablic 0–2

Konieczność przygotowania się do przejścia  
(np. ubioru)

0–1

Różnorodność 

0 – brak różnorodności
1 – podstawowe zróżnicowanie (przynajmniej 
jedna zmiana)
2 – co najmniej dwa rodzaje pokrycia terenu lub 
zróżnicowany punkt widokowy

Różnorodność widokowa (liczba typów 
pokrycia terenu)

0–2

Zróżnicowanie charakteru ścieżki 0–1

Punkty widokowe, panoramy widokowe 0–2
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Treść merytoryczna na przystankach

Różnorodność:
0 – 1 rodzaj treści (monotematyczność)
1–2–3 rodzaje treści
2–4–5 rodzajów treści
3–6–7 rodzajów treści
4–8 rodzajów treści

0 – brak treści;
1 – na jednym przystanku
2 – na co najmniej 2 przystankach

Różnorodność treści 0–4

Treść związana bezpośrednio z mokradłami 
(geologia, geomorfologia, hydrologia 
mokradeł)

0–2

Treści krajobrazowe / widokowe 0–2

Treści hydrologiczne 0–2

Treści biologiczne – zoologiczne 0–2

Treści biologiczne – botaniczne 0–2

Treści związane z leśnictwem 0–2

Treści związane z kulturą 0–2

Treści związane z ochroną przyrody 0–2

Źródło: opracowanie własne

Mokradła i torfowiska

Mokradła stanowią obszary wodno-błotne z widocznym nadmiernym uwilgotnie-
niem gruntu lub stagnującą wodą na powierzchni. Zazwyczaj zajmują obniżenia te-
renowe, w których budowa geologiczna i ukształtowanie terenu zapewniają stabilne 
warunki wodne. Sprzyja to ciągłości sedymentacji osadów organicznych (Tobolski, 
2004). Jako osobny rodzaj / typ terenu są one ujmowane m.in. w klasyfikacjach 
pokrycia terenu w środowisku GIS. Przykładowo CORINE Land Cover (jednolity, 
hierarchiczny system klasyfikacji pokrycia terenu dla obszaru Unii Europejskiej) 
wydziela mokradła (wetlands) jako osobną klasę 4., dzieląc je na śródlądowe i przy-
brzeżne (Büttner, 2014). Torfowiska są siedliskami zwiększającymi różnorodność 
krajobrazową (Lipka, 2000; Łachacz, 2004), zaś ich biologiczna i skałotwórcza ak-
tywność obejmuje najwyższą część torfowiska, zwaną akrotelmem (Tobolski, 2000; 
Edom i in., 2010).

Definicje mokradeł w różny sposób obejmują ich specyfikę. H. Okruszko (1983) 
wskazuje głównie na elementy ekologiczne i gleboznawcze: „siedliska uwodnione 
w takim stopniu, że decyduje to o występowaniu w nich hydrofilnej roślinności oraz 
akumulacji organicznych utworów glebowych, charakteryzujące się dodatnim bilan-
sem substancji organicznej”. Stopień uwodnienia (lub wilgotność) podali S. Żurek 
i H. Tomaszewicz (1989) określając mokradła jako „obszary trwale nasycone wodą 
słodką lub słoną stanowiącą ok. 80–95% objętości gruntu, porośnięte specyficzną 
roślinnością przekształcającą się w torf lub inny utwór organiczny”. Proces zatorfie-
nia zachodzi przy udziale wszystkich komponentów środowiska (Tab. 2), przy czym 
ich rola i znaczenie są różne w poszczególnych strefach klimatyczno-roślinnych 
(Tobolski, 2000). Liczba, powierzchnia torfowisk oraz miąższość zdeponowanych 
osadów organicznych wiążą się także z charakterem rzeźby terenu (Żurek, 1987). 
Najważniejszą cechą osadów powstających w obrębie zbiorników wodnych i torfo-
wisk, jest umiejętność archiwizowania dziejów środowiska geograficznego, zacho-
dzących nie tylko w obrębie samych zbiorników akumulacji biogenicznej, ale także 
w ich otoczeniu, np. zlewni (Tobolski 2004; Both i in., 2010). Szczególnie czułe na 
zmiany klimatu są ekosystemy torfowisk osuwiskowych, gdzie cykliczne nawalne 
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lub rozlewne opady atmosferyczne powodowały dostawę do torfowisk osadów mi-
neralnych (Margielewski, 2018), zaś szczegółowe interdyscyplinarne badania po-
zwalają na rekonstrukcję pożarów i ich wpływu na zmiany w składzie pokrywy le-
śnej obszarów górskich (Kołaczek i in., 2020).

Tab. 2. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju mokradeł 

Czynnik Oddziaływanie sprzyjające funkcjonowaniu mokradeł Źródło (przykłady)

Klimat – Duża dostawa wody (opady);
– Niewielkie parowanie;

Okruszko, 1983

Hydrologia obszaru – Duża dostawa wody (powierzchniowe lub podziemne 
zasilanie obszaru);
– Utrudniony odpływ (czynnik ujęty w budowie 
geologicznej i ukształtowaniu terenu);

Tobolski, 2004; Żurek, 
Tomaszewicz, 1989; 
Ziułkiewicz i in., 2012; 
Oświt, Dembek, 2001; 
Okruszko, 1992

Geologia obszaru – Podłoże o słabej przepuszczalności wód; Łajczak, 2014; 
Żurek, Okupny, 2015;
Chmielowska, 
Warcholik, 2018

Ukształtowanie 
terenu

– Sytuacja topograficzna sprzyjająca koncentracji wody 
(np. zagłębienia, wklęsłości terenowe);
– Utrudniony odpływ z danego obszaru (np. rozległe 
obszary płaskie);

Żurek, 1969; Forysiak, 
2012; Migoń, 
Kasprzak, 2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury (3. kolumna)

Zasadniczą rolę w funkcjonowaniu torfowisk odgrywa przewaga dopływu 
wody (opadowej, powierzchniowej, podziemnej) nad jej ubytkiem (odpływ, ewapo-
transpiracja). W rezultacie możliwy jest rozwój specyficznej roślinności bagiennej. 
Jej obumarłe szczątki nie rozkładają się w warunkach dużej wilgotności i braku tle-
nu, przez co narastają, tworząc torf. Zmieniające się w czasie i przestrzeni warunki 
wodne w mokradłach mogą doprowadzić do zmiany ekosystemu bagiennego i prze-
biegu sedymentacji (Żurek, 1993). W pewnym momencie narastanie (sedentacja) 
torfu może spowodować rozwój formy wypukłej – na ogół rozległej, niskiej kopuły 
torfowiskowej (Łajczak, 2006). Z czasem górne warstwy kopuły mogą być na tyle 
wysoko położone, że nie będą mogły być zasilane stale przez wody powierzchniowe 
i gruntowe podsiąkające od spodu, a jedynie z góry przez wody opadowe. Torfowiska 
zasilane zarówno przez wody powierzchniowe, gruntowe jak i opadowe nazywane 
są niskimi (Fot. 1), natomiast torfowiska zasilane wyłącznie przez wody opadowe 
– wysokimi (Dembek, Oświt, 1992; Okruszko, 1994). Różni je nie tylko sposób zasi-
lania w wodę, ale i wilgotność czy szata roślinna: torfowiska wysokie są nieco mniej 
wilgotne oraz mniej zasobne w substancje odżywcze; cechuje je mniejsza różno-
rodność gatunkowa; przy niższej wilgotności mogą je porastać drzewa, np. brzozy. 
Na uwagę zasługują szeroko rozumiany monitoring oraz badania eksperymentalne 
dotyczące funkcjonowania obszarów podmokłych (Lamentowicz i in., 2016; Paw-
laczyk, Kujawa-Pawlaczyk, 2017; Solovey, Jóźwiak, 2019), zwłaszcza w kontekście 
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negatywnych zmian szybko postępujących w ich obrębie (np. eksploatacja torfu, za-
burzenie uwarunkowań hydrogeologicznych, pożary). 

Fot. 1. Torfowisko niskie – siedlisko szuwarowe w dnie doliny Narwi (Narwiański Park Narodowy). 
Fot. 2. Torfowisko wysokie – siedlisko mchów torfowców z widoczną strukturą kępkowo-dolinkową na 
Torfowisku Baligówka (Kotlina Orawsko-Nowotarska). 
Źródło: fot. W. Jucha, 2018–2019

Oprócz wymienionych torfowisk niskich, przejściowych i wysokich wśród mo-
kradeł funkcjonują także torfowiska źródliskowe o odmiennej morfologii, warun-
kach hydrogeologicznych, geologicznych i fitosocjologicznych (Dobrowolski, 2011). 
Charakter zasilania bogatymi w węglan wapnia twardymi wodami podziemnymi 
decyduje o możliwości rozwoju torfowisk soligenicznych wiszących (grawitacyjny 
wypływ wody na zboczach) lub torfowisk kopułowych (naporowy wypływ wody). 
Ich udział w zatorfieniu obszaru Polski jest niewielki, gdyż nie przekracza nawet 
1% ogólnej powierzchni wszystkich torfowisk kraju (Jasnowski, 1975). Torfowiska 
źródliskowe udokumentowano na terenie krasowych wyżyn węglanowych i gipso-
wych (m.in. Pazdur i in. 1988; Dobrowolski i in., 2005; Pietruczuk i in., 2018; Okup-
ny, Jucha, 2020) oraz zboczach wysoczyzn i dnach dolin rzecznych niżowej części 
Polski (Jasnowski, 1975; Alexandrowicz, Żurek, 2002; Wołejko, 2002; Dobrowolski 
i in., 2011; Mazurek i in., 2014). 

Na mokradłach występują rośliny znoszące nadmiar wody, takie jak mchy, trzci-
ny, niektóre rośliny zielne i krzewinki (np. borówka bagienna). Część z nich posia-
da niezwykłe cechy przystosowawcze do życia w środowisku ubogim w substancje 
odżywcze, charakterystycznym dla torfowisk wysokich. Taką jest np. rosiczka okrą-
głolistna będąca rośliną owadożerną (Jasnowski, 1975; Wołejko, 2002). Mokradła 
spełniają wiele różnorodnych funkcji, jak również są obecne w działalności gospo-
darczej i kulturze (Tab. 3).

Równocześnie środowiska podmokłe są trudne w zagospodarowaniu i w pew-
nym stopniu niebezpieczne (Jucha i in., 2018). Bardzo duże problemy sprawia po-
prowadzenie przez mokradła infrastruktury, nie nadają się pod uprawy czy zabudo-
wę. Stanowią one także miejsce lęgowe zarówno uciążliwych, jak i niekiedy przeno-
szących groźne choroby dla ludzi i zwierząt insektów. Skutkowały one wielowieko-
wymi praktykami meliorowania i osuszania mokradeł i torfowisk, aby przystosować 
ich tereny do wykorzystania i zlikwidować ewentualne niebezpieczeństwa. Różne 
synonimy mokradeł występujące w języku polskim, np. „bagno”, „błoto”, „grzęza-
wisko” itp. mają negatywne konotacje. Do dziś pejoratywne postrzeganie tych sie-
dlisk stanowi zagrożenie dla ich dalszego istnienia. W związku z tym zauważana 
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jest konieczność ich ochrony i edukacji na temat: funkcjonalności mokradeł (Lipka, 
Stabryła, 2012), pozytywnego oddziaływania na środowisko (Lipka, 2000; Żurek, 
Okupny, 2015) czy wreszcie różnorodności i piękna (Wołejko, 2002; Łachacz, 2004; 
Jucha i in., 2018).

Tab.3. Funkcje mokradeł

Funkcje Opis Źródło

Hydrologiczne – regulacja odpływu (zmniejszenie zagrożenia powodziowego);
– retencja wody;
– zasilanie w wodę obszarów przyległych;
– oczyszczanie wód z zanieczyszczeń (wykorzystywane jako tzw. 
biologiczne oczyszczalnie ścieków)

Okruszko, 1983;
Lipka, 2000;

Przyrodnicze Bogactwo flory i fauny (liczby dotyczą mokradeł Polski):
– 900 gatunków roślin;
          – w tym: 200 gatunków mszaków;
– ponad 150 gatunków ptaków;
– 70 gatunków ryb i bezżuchwowców;
– wszystkie 18 gatunków płazów polskich;

Jasnowski, 1975;
Wołejko, 2002;
Zając, Lipka, 2005

Ekonomiczne – źródło pasz i żywności (żurawina błotna, borówka bagienna, 
malina moroszka);
– źródło opału (torf);
– źródło ziemi ogrodniczej (torf);
– źródło materiałów leczniczych (torf);

Lipka, Stabryła, 
2012; Tobolski, 
2012

Kulturowe Przykłady wykorzystania motywu mokradeł w kulturze:
– literatura / film – „Władca Pierścieni” (Martwe Bagna);
– malarstwo – cykl J. Malczewskiego „Rusałki”;
– muzyka – tango „Polesia czar”;
– gry komputerowe – seria „Wiedźmin” (np. lokacja 
Krzywuchowe Moczary);

Opracowanie 
własne;
Tobolski, Żurek, 
2012;
Jucha, 2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury (kolumna 3.)

Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej

W Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej znajduje się jeden z dwóch dużych kompleksów 
torfowiskowych w Karpatach polskich; drugi z nich znajduje się w Bieszczadach 
(Marek, Pałczynski, 1962; Kucharzyk, Szary 2012; Kukulak, Szubert, 2020). Kotlina 
stanowi rozległe i płaskie obniżenie pomiędzy Tatrami i Beskidami, pokryte przez 
tzw. gliny orawskie o dużej zawartości frakcji pyłów (Chmielowska, Warcholik, 
2018). Ich właściwości kohezyjne spowodowały utworzenie warstwy nieprzepusz-
czalnego podłoża. Kotlina jest obficie zasilana w wodę przez rzeki spływające z pół-
nocnego skłonu Tatr (m.in. Czarny Dunajec, Biały Dunajec oraz Białka) i południo-
wego skłonu Beskidów i Gorców (m.in. Czarna Orawa). W tych warunkach powstał 
zespół torfowisk, obecnie rozczłonkowanych w wyniku wielowiekowej eksploatacji 
na ponad 30 izolowanych od siebie kopuł. Na granicach części z nich wykształciły się 
strome, kilkumetrowe skarpy otoczone przez obszary poeksploatacyjne, nazywane 
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potorfiami. Zjawiska te są widoczne w przypadku obu torfowisk, przy których zosta-
ły wytyczone ścieżki dydaktyczne (Muszyńska-Kurnik i in., 2016; Jucha i in., 2018).

Pomimo znacznego ubytku łącznej powierzchni torfowisk spowodowanego 
wydobyciem torfu obiekty te w Kotlinie zajmują wciąż ponad 12% jej areału, tj. trzy 
razy więcej niż średnia wartość zatorfienia dla Polski. Oprócz różnych form pro-
mocji turystycznej torfowisk (tworzenie szlaków, powstanie Muzeum Torfu w Cho-
chołowie – http://www.muzeumplsk.eu/) podejmowane są także próby objęcia ich 
instytucją ochrony przyrody. Jedną z nich była ekspertyza przygotowana pod re-
dakcją J. Kondrackiego (1988) dla możliwości utworzenia parku krajobrazowego. 
Obecnie planuje się objąć je ochroną w ramach sieci Natura 2000. Według stanu na 
31.12.2019 na terenie Kotliny znajduje się jedno torfowisko objęte ochroną – rezer-
wat przyrody „Bór na Czerwonem”.

Ścieżki dydaktyczne

Torfowiska w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej były już wskazywane jako potencjal-
ne miejsce do turystycznego wykorzystania (Tobolski, Milecka, 2008). Dokonywano 
także opisu pod kątem przebiegu i zagospodarowania obydwóch zbadanych szlaków 
dydaktycznych (Muszyńska-Kurnik i in., 2016; Jucha i in., 2018). Są to ścieżka dydak-
tyczna w rezerwacie „Bór na Czerwonem”, zlokalizowana na południowy wschód od 
miasta Nowy Targ oraz ścieżka dydaktyczna „Torfowisko Baligówka”, znajdująca się 
przy drodze łączącej miejscowości Czarny Dunajec i Jabłonkę (Ryc. 1).

Ryc.1. Lokalizacja ścieżek dydaktycznych w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej: 1 – ścieżki dydaktyczne 
(I – w rezerwacie „Bór na Czerwonem”, II – „Torfowisko Baligówka”), 2 – zachowane kopuły torfowisk 
wysokich (na podstawie: Łajczak, 2006), 3 – granica państwa, 4 – miasta, 5 – pozostałe miejscowości, 
6 – drogi krajowe, 7 – pozostałe drogi, 8 – rzeki. 
Źródło: opracowanie własne
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Ścieżka w rezerwacie „Bór na Czerwonem”
Rezerwat „Bór na Czerwonem” znajduje się na prawym brzegu Białego Dunajca, na 
południowy wschód od centrum Nowego Targu i na południe od lotniska sportowe-
go w tym mieście. Jest to jeden z najstarszych rezerwatów w Polsce – został ustano-
wiony w 1925 roku (Przybyła, 2017). Ma on powierzchnię 114 ha, z czego dużą część 
stanowi wilgotny bór sosnowy. Jego nazwa pochodzi od występującego w poszyciu 
glonu Zygonium Ericetorum, który jesienią barwi go na czerwono (Staszkiewicz, Sze-
ląg, 2003). Wewnątrz rezerwatu znajduje się kopuła torfowiskowa o powierzchni 
około 43 ha. Przy wejściu do rezerwatu znajduje się tablica informacyjna, parking 
dla samochodów osobowych, hotel i restauracja. Nad Białym Dunajcem została zbu-
dowana kładka dla pieszych łącząca teren rezerwatu z osiedlem mieszkaniowym na 
południu Nowego Targu.

Wytyczona w 2010 roku ścieżka znajduje się w jego północno-zachodniej czę-
ści. Jest poprowadzona niemal w całości przez bór sosnowy. Jej ostatni element 
(platforma widokowa) został przygotowany na skraju rozległej polany, zlokalizowa-
nej na kopule torfowiskowej. Jest to szlak o niemal płaskim przebiegu, stopniowo 
wznoszącym się o niecałe 5 m na dystansie ponad 600 m (Ryc. 2). Zlokalizowano na 
nim 7 przystanków. Podczas zwiedzania ścieżki można zaobserwować, jak wzrasta 
uwilgotnienie gruntu. W poszyciu stopniowo pojawiają się kępy mchów torfowców 
i zastoiska wody (Fot. 3). Od przystanku 4. na trasie został zbudowany drewniany 
pomost. Z umieszczonej na jego końcu drewnianej platformy rozciąga się widok na 
kopułę torfu otoczoną przez las, a w tle widoczne jest pasmo Tatr (Fot. 4).

Ryc. 2. Mapa (A) i profil topograficzny (B) ścieżki dydaktycznej w rezerwacie „Bór na Czerwonem”: 
1 – trasa ścieżki, 2 – lokalizacja przystanków, 3 – parking, 4 – droga, 5 – granica rezerwatu, 6 – lotnisko 
sportowe w Nowym Targu, 7 – las iglasty. 
Źródło: opracowanie własne
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Fot. 3. Pomost na podmokłej części szlaku. 
Fot. 4. Widok z platformy widokowej na kopułę torfowiska, las i Tatry w rezerwacie „Bór na 
Czerwonem”.
Źródło: fot. W. Jucha, 2018

Ścieżka „Torfowisko Baligówka”
Torfowisko Baligówka leży w zachodniej części Kotliny, na północ od drogi woje-
wódzkiej łączącej miejscowości Czarny Dunajec i Jabłonkę. Przez torfowisko prze-
biega wododział europejski pomiędzy zlewiskiem Morza Czarnego (zlewnia Czarnej 
Orawy) i Morza Bałtyckiego (zlewnia Czarnego Dunajca). Kopuła torfowiska ma po-
wierzchnię ponad 160 ha. Zachowane są na niej ślady dawnej eksploatacji w postaci 
regularnej siatki rowów odwadniających w południowej i zachodniej części torfowi-
ska (Ryc. 3A).

Wytyczona w 2005 roku ścieżka dydaktyczna znajduje się w południowej części 
torfowiska, około 600 m od drogi wojewódzkiej. Prowadzi do niej szlak rowerowy 
„Pętla puścizn czarnodunajeckich” (z miejscem do odpoczynku i przypięcia sprzętu 
przy pierwszym przystanku). Ścieżka ma długość około 2000 m. Różnice wysokości 
wynoszą jedynie 5 m, choć na profilu trasy zaznaczają się niewielkie podejścia/zej-
ścia rzędu 2–4 m na granicy między kopułą i potorfiem. (ryc. 3B). Trasa szlaku jest 
wytyczona najpierw przez niewielki zagajnik sosnowo-brzozowy, następnie przez 
kopułę (częściowo porośniętą przez brzozowy zagajnik), a na końcu przez podmo-
kłą łąkę. W niektórych miejscach nad rowami melioracyjnymi zbudowano mostki, 
pozostała część jest poprowadzona po gruncie – w niektórych miejscach jest on bar-
dzo podmokły, dlatego często konieczne jest zabranie dodatkowego, nieprzemakal-
nego obuwia. Na ścieżce zlokalizowano 12 przystanków.
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Ryc. 3. Mapa (A) i profil topograficzny (B) ścieżki dydaktycznej „Torfowisko Baligówka”: 1 – trasa ścieżki, 
2 – lokalizacja przystanków, 3 – parking, 4 – droga, 5 – bacówka Baligówka, 6 – przystanek autobusowy, 
7 – las iglasty, 8 – zagajnik brzozowy, 9 – kosodrzewina, 10 – roślinność zielna i łąkowa.
Źródło: opracowanie własne

Fot. 5. Skarpa na granicy pomiędzy kopułą i potorfiem. 
Fot. 6. Podmokła łąka na potorfiu przy ścieżce „Torfowisko Baligówka”. 
Źródło: fot. W. Jucha, 2018

Porównanie infrastruktury i wartości dydaktycznych ścieżek – ocena szczegółowa

Biorąc pod uwagę wybrane kryteria wyszczególnione w sposobie oceny, stwierdzo-
no niewielką, dwupunktową przewagę ścieżki w rezerwacie „Bór na Czerwonem” 
(28) nad ścieżką „Torfowisko Baligówka” (26).
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Tab.4. Wyniki przeprowadzonej oceny zbadanych ścieżek dydaktycznych 

Kryterium Ścieżka w rezerwacie Bór na Czerwonem Ścieżka Torfowisko Baligówka

Dostępność komunikacyjna 3 3

Stan infrastruktury 5 2

Różnorodność 4 4

Treść merytoryczna na 
przystankach

16 17

ŁĄCZNIE 28 26

Źródło: opracowanie własne

Pod względem dostępności komunikacyjnej obydwie trasy osiągnęły po 3 punk-
ty na 5 możliwych. Dojazd do każdej ze ścieżek samochodem osobowym nie powi-
nien sprawić trudności, jednakże może być problematyczny dla większej liczby osób 
poruszającej się autokarem. Tuż przed wejściem do Rezerwatu „Bór na Czerwonem” 
przewidziano miejsca postojowe dla kilku aut osobowych. W przypadku autobusów 
trudność może stanowić nie tylko znalezienie odpowiednio dużego miejsca postojo-
wego, ale również pokonanie wąskiej i krętej ulicy Lotników. Druga ze ścieżek roz-
poczyna się ok. 600 m od drogi wojewódzkiej. Do szlaku prowadzi droga gruntowa 
zamknięta dla samochodów. Przy zjeździe z trasy, tuż przed Bacówką na Baligówce 
przewidziano kilka miejsc parkingowych, jednak również nie ma miejsca dla auto-
busów. Najbliższy tego typu parking znajduje się 300 m dalej w kierunku Jabłonki 
(Zajazd Baligówka). W tym przypadku możliwe jest także ewentualne dojechanie do 
obiektu komunikacją publiczną – Przystanek Czarny Dunajec Baligówka (naprze-
ciwko Zajazdu) lub wysadzenie uczniów na przystanku z zatoczką.

Każdej ze ścieżek towarzyszą dodatkowe urządzenia i obiekty (stojaki na ro-
wery, szlaki turystyczne i spacerowe). Przy wejściu na ścieżkę w rezerwacie „Bór na 
Czerwonem” znajduje się restauracja, a przy ścieżce „Torfowisko Baligówka” – ba-
cówka prowadząca sprzedaż własnych produktów. Pierwsza ścieżka jest oznaczona 
za pomocą dużej tablicy informacyjnej. O drugiej brak jest informacji przy drodze 
(istniała wcześniej), dlatego obniżono jej punktację.

Duże zróżnicowanie dostrzeżono w stanie infrastruktury każdej z tras. Pod tym 
względem zdecydowanie wyżej oceniono ścieżkę w rezerwacie „Bór na Czerwonem” 
– 5 punktów. Trasę poprzedza tablica informacyjna przedstawiająca jej dalszy prze-
bieg oraz kolejność przystanków. Ścieżka ta posiada także udogodnienia w postaci 
drewnianych pomostów, co intuicyjnie wskazuje dalszy kierunek zwiedzania oraz 
umożliwia przejście bez konieczności posiadania specjalnego ubioru, zwłaszcza nie-
przemakalnego obuwia. Ze względu na brak schodów oraz progów na niemal całej 
długości ścieżki (poza platformą widokową) możliwe jest korzystanie z obiektu tak-
że przez osoby niepełnosprawne oraz rodziny z małymi dziećmi. Tablice na przy-
stankach są utrzymane w dobrym stanie.

Infrastrukturę drugiej ze ścieżek oceniono na 2 punkty. Trasa na torfowisku Ba-
ligówka została poprowadzona wzdłuż krawędzi torfowiska. Biegnie wąską ścieżką, 
na wielu odcinkach słabo widoczną ze względu na porastającą ją roślinność. Man-
kamentem jest również słabe oznakowanie trasy – oprócz tablic na przystankach 
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znajduje się jeszcze na niej kilka strzałek, które jednak obecnie nie są wystarczające 
do orientacji na szlaku. Drewniane kładki zastosowano wyłącznie w miejscach prze-
cięcia trasy z rowem melioracyjnym i są one obecnie spróchniałe. W związku z tym 
jej przejście bez odpowiedniego obuwia jest utrudnione. Część z tablic wymaga na-
prawy lub wymiany np. częściowo połamane drewniane stelaże (głównie daszki). 
Jedna tablica informacyjna była w trakcie inwentaryzacji całkowicie przewrócona.

Cechy związane z różnorodnością widoków na obu ścieżkach zostały ocenio-
ne jednakowo pozytywnie. Krajobraz na obiektach cechuje duża naturalność (Jucha 
i in., 2018), z punktów i ciągów widokowych rozciąga się widok zarówno na torfowi-
ska, jak i na otaczające Kotlinę pasma górskie (Tatry, Gorce, Beskid Żywiecki) w tle.

Ostatnia z kategorii uwzględniała treść merytoryczną poruszoną na przy-
stankach ścieżek. Dla 8 rodzajów treści przyporządkowano odpowiednio: ścieżce 
w rezerwacie „Bór na Czerwonem” 16 punktów, natomiast ścieżce „Torfowisko Bali-
gówka” – 17. Każda z nich poruszała co najmniej 6 tematów dotyczących torfowisk 
i ich otoczenia. Tematyka ścieżki w rezerwacie „Bór na Czerwonem” była związana 
przede wszystkim z leśnictwem, krajobrazem oraz roślinnością torfowiskową. In-
formacje o nich znalazły się na przynajmniej na dwóch osobnych tablicach informa-
cyjnych. Treści hydrologiczne, zoologiczne oraz związane z kulturą i ochroną przy-
rody uwzględniono jednokrotnie.

Wśród tematyki przystanków ścieżki „Torfowisko Baligówka” wyróżniają się 
zagadnienia zoologiczne i botaniczne, których dotyczy aż połowa spośród 12 przy-
stanków na trasie. Więcej uwagi poświęcono także hydrologii, rozmieszczeniu 
i funkcjonowaniu torfowisk oraz ich krajobrazowi. Jednokrotnie wspomniano także 
o znaczeniu mokradeł dla leśnictwa, potrzebie ich ochrony i aspektach kulturowych 
– pozyskiwaniu surowców z torfowisk oraz pasterstwie.

Podsumowanie – ocena ogólna

Na podstawie dokonanej oceny analizowanych ścieżek dydaktycznych pod kątem 
założonych kryteriów stwierdzono przewagę punktową ścieżki w rezerwacie „Bór 
na Czerwonem” nad ścieżką „Torfowisko Baligówka”. Na ocenę wpłynął przede 
wszystkim stan infrastruktury badanego obiektu.

Ścieżka w rezerwacie „Bór na Czerwonem”

Dzięki krótszej i łatwiejszej do pokonania trasie z wieloma udogodnieniami ze 
ścieżki może skorzystać szerokie grono odbiorców. Orientacja na trasie również nie 
sprawia trudności, nawet podczas pierwszego zwiedzania. Ten wybór jest rekomen-
dowany w przypadku liczniejszych grup wycieczkowych oraz młodzieży wczesno-
-szkolnej. Informacje zawarte na kolejnych tablicach dotyczą różnorodnej tematyki. 
Nauczyciel powinien w czasie lekcji w terenie zwrócić uwagę na:

–– odmienny charakter poszycia w rezerwacie od tego, który może kojarzyć uczeń 
(kępy mchów torfowców na odradzającym się torfowisku). Mozaikowa struk-
tura roślinności jako skutek niejednakowej chłonności wody; 

–– kopułę torfowiska – rozległa polana w lesie, której funkcjonowanie jest całko-
wicie uzależnione od wód opadowych. Wody te magazynuje martwy korpus 
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zbudowany z mchów torfowców. Obecność torfowiska wysokiego przejawia się 
w terenie zarówno ombrogeniczną szatą roślinną oraz złożem torfu sięgającym 
kilka metrów wysokości względnej;

–– konieczność ochrony takich miejsc – ich funkcjonowanie jest uzależnione za-
równo od zmieniających się w czasie warunków hydroklimatycznych, jak i go-
spodarczej działalności człowieka.

Ścieżka „Torfowisko Baligówka”

Ścieżka wyróżnia się ze względu na szerszy zakres prezentowanych treści. Większa 
część odnosi się do roślin i zwierząt występujących w takich ekosystemach. Przed-
stawiono również informacje odnoszące się do samych torfowisk – geneza ich po-
wstania, systematyka, znaczenie w przyrodzie, rozmieszczenie na obszarze Kotli-
ny Orawsko-Nowotarskiej. Ze względu na zróżnicowanie charakteru tej ścieżki jej 
przebycie może być ciekawsze, ale i trudniejsze. Problematyczne jest orientowanie 
się na trasie, przez co dla nauczyciela wskazane jest zapoznanie się ze ścieżką przed 
zajęciami. Zwiedzanie obiektu wymaga także przygotowania – najlepiej zaopatrze-
nia się w obuwie wodoodporne. W związku z tym wybór tej ścieżki dydaktycznej jest 
rekomendowany przede wszystkim grupom uczniów starszych, najlepiej w mniej 
licznych grupach. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę w czasie lekcji w terenie na:

–– widoczne w terenie ślady eksploatacji torfu – rowy melioracyjne o prostolinio-
wym przebiegu, strome skarpy. Obserwacja skutków antropogenicznej degra-
dacji torfowisk poprzez zmniejszenie ich zasięgu, rozczłonkowanie na mniej-
sze fragmenty; 

–– kopułę torfowiska – inaczej niż w przypadku rezerwatu „Bór na Czerwonem”, 
tutaj uczeń może wejść bezpośrednio na pokład torfu, poczuć nietypowe drga-
nie gruntu podczas poruszania się, z bliska obserwować opisywane na tabli-
cach rośliny;

–– zagadnienia hydrologiczne – uczeń znajduje się w miejscu, z którego część wód 
odpływa z rzeką Dunajec do Wisły i Morza Bałtyckiego, natomiast druga część 
z rzeką Orawą do Dunaju i Morza Czarnego.
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