
Wypas  kulturowy  owiec  w  ochronie  cennych zbiorowisk  roślinnych

189Prace  przeglądowe

Wiadomości Zootechniczne, R. LV (2017), 5: 189–197

Wypas  kulturowy  owiec  w ochronie  cennych 
zbiorowisk  roślinnych  na  przykładzie  Hali  Majerz*

Aldona Kawęcka1, Iwona Radkowska2, Marian Szewczyk3, Adam Radkowski4

1Instytut Zootechniki PIB, Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, 32-083 Balice k. Krakowa
2Instytut Zootechniki PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej, 

32-083 Balice k. Krakowa
3Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

4Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa,
al. Mickiewicza 21,  31-120 Kraków

Roślinność1Pienińskiego Parku Narodowego  
       Usytuowanie Pienińskiego Parku Narodo-

wego w sąsiedztwie zbiorników wodnych, zapory 
oraz pasma górskiego Pienin sprawia, że miejsce 
to sprzyja rozwojowi infrastruktury gospodar-
czej, osadniczej, komunikacyjnej i turystycznej. 
Niestety wiąże się to z szeregiem zagrożeń, które 
mogą prowadzić do zubożenia krajobrazu, szaty 
roślinnej oraz fauny (Karwowski, 2003).

Zbiorowiska łąkowe na terenie Pieniń-
skiego Parku Narodowego zajmują powierzchnię 
około 470 ha, z czego około 320 ha to grunty pry-
watne, a nieco ponad 150 ha należy do Skarbu 
Państwa. Obszar Pienin charakteryzuje się bo-
gactwem cennych biocenoz leśnych, łąkowych 
i naskalnych. W regionie tym występuje wiele 
roślin endemicznych, np. mniszek pieniński (Ta-
raxacum pieninicum Pawł.), pszonak pieniński 
(Erysimum pieninicum Zapał. Pawł.), bylica pio-
łun odmiana wapienna (Artemisia absinthium L. 
var. calcigena Rehm.), mokrzyca szczeciolistna 
odmiana pienińska (Minuartia setacea var pie-
ninica), chaber barwny odmiana pienińska (Cen-
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taurea triumfetti var. pieninica), rozchodnik ostry 
odmiana wapienna (Sedum acre var pieninica) 
oraz rośliny reliktowe z epoki lodowcowej: gę-
siówka alpejska (Arabis alpina), aster alpejski 
(Aster alpinus L.), traganek jasny (Astragalus 
australis), macierzanka sudecka (Thymus sude-
ticus), dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala), 
chryzantema (złocień) Zawadzkiego (Dendran-
thema zawadzkii), pępawa Jacquina (Crepis ja-
cquini), konietlica alpejska (Trisetum alpestre), 
jałowiec sawina (Juniperus sabina). Można tutaj 
spotkać także gatunki charakterystyczne dla cie-
płych klimatów południowych, np. śródziemno-
morski storczyk – dwulistnik muszy (Ophrys in-
sectifera L.) (Jaguś, 2015). Wiele występujących 
w Pieninach gatunków podlega ochronie, w tym 
ochronie ścisłej. Duże zróżnicowanie w budowie 
terenu oraz specyfika mikroklimatu sprawiają, że 
na tym terenie zidentyfikowano ponad 1100 ga-
tunków roślin naczyniowych (kwiatowe i paprot-
niki), 331 mchów i wątrobowców, 400 porostów 
i 550 grzybów kapeluszowych (Zarzycki, 1982; 
Michalik, 2000; Jaguś, 2015).

Zbiorowiska trawiaste znajdujące się na 
terenie Pienińskiego Parku Narodowego mają 
charakter półnaturalny, czyli powstały i utrzymują 
się w wyniku działalności człowieka. Wiele użyt-
ków zielonych znajduje się na gruntach poornych, 
wcześniej uprawianych i nawożonych. Część łąk 
była także intensywnie użytkowana, nawożona 
i podsiewana gatunkami wysokoplonującymi, 
przez co skład florystyczny uległ znacznemu 
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uproszczeniu. Część użytków zielonych została 
wyłączona z użytkowania, a to przyczyniło się do 
wystąpienia wtórnej sukcesji leśnej i powstania 
ziołorośli. W celu zapobiegania dalszej sukcesji 
na wybranych polanach wprowadzono czynną 
ochronę, co umożliwiło rozwój wielu gatunków 
roślin kwiatowych. 

Użytki zielone położone na gruntach pry-
watnych są często wyłączone z użytkowania lub 
nadmiernie eksploatowane, co niekorzystnie wpły-
wa na ich skład florystyczny. Dlatego też, w miarę 
możliwości tereny cenne przyrodniczo wykupy-
wane są przez Pieniński Park Narodowy w celu 
zachowania bądź przywrócenia na nich bogatego 
składu gatunkowego roślin.

Pasterstwo w Pieninach
Region Pienin jest ścisłe związany z pa-

sterstwem. Hodowla owiec zawsze należała tu 
do głównych form tradycyjnej gospodarki rol-

niczej i decydowała o specyficznym charakterze 
tego obszaru (Wróbel, 1997). Początki pasterstwa 
w Pieninach sięgają XIV w. i wiążą się z przyby-
ciem na te tereny ludności wołoskiej, prowadzącej 
gospodarkę koczowniczo-pasterską. 

W 1948 r. cześć niezagospodarowanych 
hal pienińskich została przekazana w dzierżawę 
hodowcom z Tatr, ponieważ w Tatrach w celu 
ochrony przyrody wprowadzono ograniczenie wy-
pasu owiec. W Pieninach Małych od lat 50. do 80. 
XX wieku wypasano kilkadziesiąt tysięcy owiec 
(Jaguś, 2015). 

Zachodzące w Polsce przemiany ustro-
jowe spowodowały jednak znaczny spadek po-
głowia owiec. Zaniechano wypasu na dużych 
obszarach pastwiskowych, co skutkowało nieko-
rzystnymi zmianami zachodzącymi w krajobrazie 
pienińskim. Następowała systematyczna sukcesja 
roślinności leśnej kosztem gatunków cennych 
przyrodniczo.

Wypas owiec  na Hali  Majerz
Sheep grazing on the  Hala Majerz
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Hala Majerz
Hala Majerz jest jedyną polaną w obrębie 

Pienińskiego Parku Narodowego, na której pro-
wadzony jest obecnie wypas owiec. Nazwa Ma-
jerz pochodzi od niemieckiego słowa Maierhof, 
oznaczającego folwark, który kiedyś znajdował 
się na wzgórzu. Na Spiszu majerzem nazywano 
także  letnie zagrody dla bydła, w których trzy-
mano krowy przez sezon wypasowy. Hala Majerz 
to obszar zajmujący około 83 ha, położony po-

między Czorsztynem Nadzamczem a Hałuszową 
na wzniesieniu Majerz o wysokości 689 m n.p.m. 
Pastwisko o powierzchni około 59 ha jest usytu-
owane na stoku południowo-zachodnim o nachy-
leniu 5°. 

Przez Halę przebiega droga z Krośnicy do 
Niedzicy, a także niebieski szlak turystyczny na 
odcinku Czorsztyn − Trzy Korony. Jesienią 1992 
r. Hala Majerz została wykupiona przez Pieniński  
Park  Narodowy.

Zasięg  Hali  Majerz
Range of the Hala Majerz

Michalczuk (1997) wskazuje, że wykar-
czowanie lasu i powstanie Hali Majerz mogło 
mieć miejsce już w XV w. i wiązać się z lokacją 
wsi Hałuszowa. Obszar ten w następnych wie-
kach był wykorzystywany jako teren rolniczo-
pasterski. W okresie międzywojennym na Hali 
Majerz prowadzono wspólnotowy wypas owiec 
na ugorach, które należały do właściciela dóbr 
czorsztyńskich, Mariana Drohojowskiego. Hala 
Majerz wzdłuż grzbietu głównego była podzielo-

na na dwie części − orną i pastwiskową. Co kilka 
lat zmieniano użytkowanie. W pierwszym roku 
stare pastwiska były wydzierżawiane chłopom za 
darmo − musieli oni przeorać starą darń i posa-
dzić brukiew. W kolejnych latach płacili bardzo 
wysoką opłatę za dzierżawę. Na gruntach ornych 
tworzono natomiast pastwiska, na których wypa-
sano do 600 szt. owiec, zbieranych od gospoda-
rzy z okolicznych wsi (Wróbel, 1997). W 1943 r. 
Niemcy założyli na Hali Majerz stację doświad-
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czalną uprawy traw, nawożenia oraz hodowli 
owiec, a Majerz, jak podaje Michalczuk (1997), 
„stał się gminnym pastwiskiem zaorywanym 
przez chłopów”. Po II wojnie światowej w 1950 
r. Hala Majerz w całości została przejęta przez 
wojewódzką Izbę Rolniczą w Krakowie. Kolej-
nymi właścicielami byli: Zakład Doświadczalny 
z Raby Wyżnej i Wojewódzki Związek Gminnych 
Spółdzielni w Krościenku. Wypas owiec został tu 
ponownie wprowadzony w latach 80. przez Rol-
niczą Spółdzielnię Produkcyjną „Czorsztynian-
ka” (Michalczuk, 1993). W 1992 r. Hala Majerz 
została wykupiona i włączona do Pienińskiego 
Parku Narodowego (Michalczuk, 1997).

Działania ochronne
Pierwsze działania ochronne, mające na 

celu zachowanie istniejących zbiorowisk roślin-
nych na Hali Majerz, rozpoczęto w 1993 r. Prze-
prowadzono wówczas ekspertyzę gleboznawczą 
oraz wykonano inwentaryzację fitosocjologiczną 
(Brożek i Zwydak, 1993; Staszkiewicz, 1993). 
Na podstawie otrzymanych wyników wydzielono 
enklawy szczególnie cennych roślin i zabezpie-
czono je przed dostępem owiec (Szczocarz, 1993; 
Wróbel, 1997). W celu zwiększenia różnorodno-
ści botanicznej część terenu hali została przezna-
czona do użytkowania kośnego, co miało utrzy-
mać kwieciste łąki reglowe.

Łąka kwietna 
na Hali Majerz
Meadow April 

on the Hala 
Majerz

Pastwisko na 
Hali Majerz

Pasteureland on 
the Hala Majerz
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W latach sześćdziesiątych na południo-
wej części Hali Majerz panował zespół ciepło-
lubnej łąki pienińskiej Anthylii-Trifolietum, a tak-
że psiara Hieracio-Nardetum (Grodzińska i in., 
1982). W późniejszym okresie w wyniku wypasu 
powstały różnorodne zbiorowiska łąkowe z do-
minacją Dactylis glomerata i pastwiska niewiele 
różniące się składem gatunkowym od łąk. Obec-
ne też były młaki eutroficzne i łąka ziołoroślowa 
(Staszkiewicz, 1993). 

Różnorodność gatunkowa była wtedy 
dość mała. W zdjęciach fitosocjologicznych noto-
wano od 15 do 30 gatunków. Głównymi gatunka-
mi budującymi użytki zielone były: Dactylis glo-
merata, Trisetum flavescens, Cynosurus cristatus, 
Poa pratensis, Phleum pratense i w mniejszej 
ilości Festuca pratensis, Festuca rubra, Poa tri-
vialis i Agrostis capillaris (Staszkiewicz, 1993).

Po wprowadzeniu pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku wypasu kultu-
rowego i podziale na część koszoną i wypasaną 
nastąpiły kolejne zmiany, mające za cel zachowa-
nie istniejącej bioróżnorodności (Wróbel, 1997). 

Obecnie sytuacja przedstawia się podobnie jak 
w roku 1993 z zauważalną zmianą w kierunku 
zwiększonej różnorodności gatunkowej w po-
wierzchniach zdjęciowych oraz ogólnym zróżnico-
waniem fizjonomicznym kompleksu łąk. Gatunka-
mi osiągającymi największe pokrycie w zdjęciach 
są: Festuca rubra, Trisetum flavescens, Poa pra-
tensis, Alopecurus pratensis, Trifolium repens, 
Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Cynosurus 
cristatus, Ranunculus acris, Poa trivialis, Alche-
milla sp., Trifolium pratense.

Wypas owiec
W zachodniej części Hali zbudowano 

szałas pasterski w dawnym stylu podhalańskim 
(bacówka). Od 2001 r. bacą na Hali Majerz jest 
pan Wojciech Komperda z Ratułowa, który prze-
jął bacówkę po swoim teściu. Pod opieką bacy 
i jego czterech pomocników znajduje się stado 
liczące około 600 owiec i kilka krów. W baców-
ce tradycyjnymi metodami wytwarza się oscypki, 
bundz i żentycę.

Na hali Majerz prowadzony jest wypas 

Bacówka na Hali Majerz
Shepherd’s hut on the Hala Majerz
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owiec rasy polska owca górska. Owce pasą się od 
końca kwietnia do połowy października; stosuje 
się wypas wolny. Polska owca górska jest rasą 
o użytkowości mleczno-wełnistej. Prace hodow-
lane nad jej wytworzeniem były prowadzone pod 
kierownictwem prof. Mieczysława Czai w pierw-
szych latach po wojnie w Zootechnicznym Za-
kładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki 
w Grodźcu Śląskim. 

W czasie trwającej około 150 dni laktacji 
maciorki dostarczają około 60−70 l mleka, z któ-
rego wytwarzane są tradycyjne produkty. Wszyst-
kie produkty mleczne wytwarzane z mleka owiec 
górskich (żentyca, bundz, bryndza podhalańska, 
oscypek i redykołka) zostały wpisane na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych (LPT; www.minrol.gov.pl). 
Bryndza podhalańska była pierwszym polskim 
produktem regionalnym, który uzyskał status 
ochrony unijnej (Chroniona Nazwa Pochodzenia 
– 2007 r.); nieco później zarejestrowano oscypek 
i redykołkę. Zgodnie z zatwierdzoną przez Unię 
Europejską tradycyjną recepturą, mleko do pro-
dukcji tych serów może pochodzić wyłącznie od 
owiec rasy polska owca górska z dopuszczalnym 
dodatkiem (maks. 40%) mleka krowiego uzyski-
wanego od krów rasy polska czerwona. Sezon 

produkcyjny serów trwa od maja do września 
ze względu na ograniczoną możliwość pozyski-
wania mleka owczego. Tradycyjna metoda pro-
dukcji serów jest przekazywana z pokolenia na 
pokolenie z zastosowaniem tradycyjnych narzę-
dzi, nazewnictwa i zwyczajów. Na LPT zostały 
również wpisane pochodzące od owiec górskich 
produkty: jagnięcina podhalańska i jagnięcina 
beskidzka, a wspólne działania podjęte przez 
RZHOiK w Nowym Targu i Tatrzańsko-Beskidz-
ką Spółdzielnię Producentów „Gazdowie” w Le-
śnicy sprawiły, że status Chronionego Oznaczenia 
Geograficznego uzyskała jagnięcina podhalańska, 
obecnie jedyny mięsny  produkt od polskich owiec 
w Unii Europejskiej. Mianem jagnięciny podha-
lańskiej określa się mięso pozyskane od jagniąt 
rasy cakiel podhalański, polska owca górska i pol-
ska owca górska odmiany barwnej, których wiek 
nie przekroczył 60 dni. Masa tuszki od tych jagniąt 
mlecznych wynosi od 4 do 8 kg.

Gospodarstwo owczarskie prowadzone 
na Hali Majerz spełnia warunki rolnictwa eko-
logicznego i w 1994 r. uzyskało atest od Sto-
warzyszenia Producentów Żywności Metodami 
Ekologicznymi „EKOLAND” na sprzedaż sera 
owczego (Wróbel, 1997).

Dój owiec na Hali Majerz – Milking sheep on the Hala Majerz
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Rola owiec w zachowaniu różnorodności zbio-
rowisk roślinnych

Wypasane owce mają tendencję do wy-
biórczego zjadania roślin, chętniej pobierają 
gatunki smakowite, o przyjemnym zapachu, na-
tomiast pomijają rośliny zdrewniałe, chwasty 
i niektóre zioła, co może prowadzić do zmian 
w proporcjach poszczególnych gatunków (Rad-
kowski i Radkowska, 2011). Ze względu na to 
na Hali Majerz zalecono usuwanie roślin ekspan-
sywnych, omijanych przez zwierzęta (Wróbel, 
1997). Owce, pobierając ruń pastwiskową kierują 
się upodobaniami smakowymi. Preferują rośliny 
młode, dobrze ulistnione, soczyste, o małej za-
wartości włókna oraz wyższej zawartości cukrów 
prostych. 

Na smakowitość runi wpływa szereg 
czynników, m.in. skład botaniczny. Spośród traw 
owce najchętniej pobierają: kostrzewę łąkową (Fe-
stuca pratensis Huds.), mietlicę białawą (Agrostis 
gigantea Roth), tymotkę łąkową (Phleum praten-
se L.), życicę trwałą (Lolium perenne L.) i kup-
kówkę pospolitą (Dactylis glomerata L.). Z roślin 
bobowatych najchętniej pobierana jest koniczyna 
biała (Trifolium repens L.). Roślina ta wzbogaca 
ruń pastwiskową w białko ogólne, makro i mi-
kroelementy. Również zioła są chętnie pobierane 
przez owce, preferowane są: babka lancetowa-
ta (Plantago lanceolata L.), kminek zwyczajny 
(Carum carvi L.), mniszek pospolity (Taraxacum 

officinale) i krwawnik pospolity (Achillea mille-
folium L.). Ze względu na właściwości regulują-
ce trawienie i pobieranie paszy oraz stymulujące 
układ odpornościowy zioła w runi pastwiskowej 
są bardzo pożądane. Wśród roślin runi pastwisko-
wej występują również rośliny trujące, do szcze-
gólnie niebezpiecznych w większej ilości należą: 
jaskier ostry (Ranunculus acris L.), wilczomlecz 
sosnka (Euphorbia cyparissias L.), skrzyp błotny 
(Equisetum palustre L.).

Owce przygryzają rośliny bardzo nisko, 
w granicach 2−3 cm nad powierzchnią gleby, 
za sprawą rozdzielonej górnej wargi. Niejedno-
krotnie przygryzają węzły krzewienia niektórych 
roślin lub płożące pędy koniczyny białej, pozba-
wiając roślinę całkowicie liści. Selektywne po-
bieranie roślin z runi pastwiskowej jest odruchem 
naturalnym. Jest to niekorzystne na pastwiskach 
ubogich, na których występuje mało wartościo-
wa, niechętnie pobierana roślinność, natomiast na 
pastwiskach dobrych pasza pobierana jest równo-
miernie. Jednym ze sposobów zwiększenia wy-
dajności pastwisk jest koszarowanie. 

Szacuje się, że składniki pokarmowe za-
warte w odchodach pozostawionych przez doro-
słą owcę w czasie 6 godzin odpowiadają dawce 
obornika wynoszącej około 20 t na 1 ha. Ko-
szarowanie przyczynia się do wzrostu plonu runi 
pastwiskowej dwu-, a niekiedy nawet trzykrotnie. 
Zachodzą również korzystne zmiany florystyczne.

Polska owca górska – Polish Mountain sheep
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Wypas owiec a tożsamość regionalna
W ostatnich latach coraz częściej promo-

wany jest przez Unię Europejską zrównoważony 
rozwój terenów wiejskich oraz tzw. „tożsamość 
regionalna”, a jednym z jej elementów są zwy-
czaje i tradycje związane z prowadzoną na da-
nym terenie gospodarką rolną (Junkuszew i in., 
2017). Szczególnie silne i wciąż żywe są tradycje 
i zwyczaje związane z kulturą pasterską. Celem 
kulturowego wypasu owiec jest podtrzymanie 
tradycji pasterskiej będącej atrakcją turystyczną 
oraz ochrona cennych przyrodniczo obszarów. 
Połączenie kulturowego wypasu zwierząt z pro-
mocją unikalnych, regionalnych zwyczajów jest 
szczególnie ważne w rejonach o trudnych warun-
kach gospodarowania, które utrudniają prowadze-
nie intensywnej produkcji rolniczej (Junkuszew 

i in., 2017). Kultywowanie tradycyjnego wypasu 
zwierząt integruje lokalną społeczność, pozwala 
zachować zwyczaje regionalne oraz umożliwia 
pozyskanie poszukiwanej przez konsumentów 
wysokiej jakości żywności tradycyjnej. Produk-
ty te posiadają korzystne właściwości zarówno 
zdrowotne, jak i smakowe (Gruszecki i in., 2013; 
Florek i in., 2016). Zwierzęta utrzymywane w re-
jonach górskich, wypasane na pastwiskach są le-
piej przystosowane do miejscowych warunków 
klimatycznych, cechują się lepszą zdrowotnością, 
dzięki czemu stosuje się mniejsze ilości prepara-
tów leczniczych, a w konsekwencji − pozyskane 
produkty posiadają korzystniejszy z punktu ży-
wieniowego skład chemiczny i cechują się wyższą 
przydatnością do przetwórstwa (Milewski, 2006; 
Dorne i in., 2013; Radkowska i Herbut, 2017).

W bacówce – At shepherd’s hut
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CULTURAL  SHEEP  GRAZING  IN  CONSERVATION  OF  VALUABLE  PLANT  COMMUNITIES 
USING  THE  EXAMPLE  OF  THE  HALA  MAJERZ

Summary
The site of the Pieniny Mountains and Pieniny National Park is characterised by particular richness of 

naturally valuable forestal, meadow and cave biological communities. The Hala Majerz is the only glade within 
Pieniny National Park on which grazing sheep of Polish Mountain breed is found. Free range grazing is carried 
out, which lasts from the end of April to the middle of October. The first protective activities aiming at the pres-
ervation of existing plant communities on the Hala Majerz were commenced in 1993 i.e. year after repurchase of 
the Hala by Pieniny National Park. Fitosociological survey was carried out then on the basis of which enclaves 
of particularly naturally valuable areas were sectionalized.  Cultural grazing carried out on the Hala Majerz aims 
at sustaining pastoral tradition, it constitutes an additional tourist attraction and is the form of active protection of 
naturally valuable areas. Moreover, preserving traditional animal grazing integrates local society, allows to pre-
serve regional habits and enables obtaining high quality traditional food searched for by consumers.

Key words:  sheep, grazing, plant communities, Pieniny Mountains
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