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Położenie Arboretum Bolestraszyce i Arboretum Cisowa 

na tle Pogórza Przemyskiego 

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 



Obszary chronione województwa podkarpackiego  

wg Leksykonu Podkarpackiej Przyrody 



Natura 2000 na Podkarpaciu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 



Krajobraz Pogórza Przemyskiego w okolicach Cisowej (w tle najwyższe 

wzniesienie Pogórza Przemyskiego Kopystańka 541 m.n.p.m) 



Widok na Dolinę Cisowianki 



Projekt ścieżki edukacyjno-przyrodniczej pt. „Przyroda 

Doliny Cisowianki” z lat 2005-2006 
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Działania zrealizowane w ramach tworzenia ścieżki 

dydaktyczne „Doliną Cisowej” 

 Projekt został zrealizowany w ramach  programu  „Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.  
Projekt zrealizowano na terenie Arboretum w Cisowej oddziału 
Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach. 

  Zaprojektowana ścieżka dydaktyczna  prowadzi doliną Cisowej – potoku 
wpadającego do  Olszanki, która jest  prawobrzeżnym dopływem  Sanu.  

 Ścieżkę dydaktyczną cechuje duża różnorodność biologiczna, co sprzyja 
celom dydaktycznym. Występuje tu wiele gatunków nizinnych, jednocześnie 
pojawia się szereg gatunków podgórskich, a nawet niektóre związane z 
górami. 

 W ramach  projektu: 

 - opracowano i wyznaczono ścieżkę dydaktyczną wzdłuż potoku Cisowa,  

 - wykonano tablice informacyjno-poglądowe  

 - zbudowano piknikową wiatę drewnianą,  

 - przygotowano punkt widokowy o nawierzchni żwirowej  

 - opracowano i wydano  przewodnik « Ścieżka dydaktyczna Doliną 
Cisowej » 



Opis ogólny 

Ścieżki Dydaktycznej 
 Zwiedzany teren leży w centrum Pogórza Przemyskiego. Ścieżka biegnie doliną Cisowej – 

potoku wpadającego do rzeczki Olszanki, która z kolei jest dopływem Sanu. Dolina Cisowej 
jest tu głęboka: potok będący jej dnem, płynie na wysokości 346,9-330,6 m n.p.m. Tymczasem 
punkt widokowy przy szosie Przemyśl-Sanok,  którego można podziwiać dolinę Cisowej i 
zacząć jej zwiedzanie, leży na wysokości 445,6 m n.p.m. Zaś Góra Mordownia, której zboczem 
biegnie ta droga, osiąga wysokość 471,9 m n.p.m. Tak duże deniwelacje (różnice wysokości) są 
charakterystyczne dla tego obszaru. 

 Pogórza cechuje duża różnorodność biologiczna, co sprzyja celom dydaktycznym. Występuje 
tu jeszcze wiele gatunków nizinnych. Jednocześnie pojawia się szereg gatunków podgórskich, a 
nawet niektóre związane z górami. Tak jest też na naszej ścieżce. 

 Osią ścieżki jest droga biegnąca przez łąki wzdłuż biegu potoku. Po lewej mamy strome zbocze 
Mordowni, po prawej teren opada ku Cisowej. Obecnie te łąki nie są użytkowane, tylko raz w 
roku (w sierpniu) kosi się je  
w ramach ochrony ptaków (zwłaszcza derkacza), które wtedy już nie gniazdują. Bez koszenia 
łąki zarosłyby drzewami: zbiorowisko klimaksowe (do którego dąży sukcesja), to las liściasty. W 
części wschodniej ścieżki, po stronie lewej leżą zabudowania dawnego Państwowego 
Gospodarstwa Rolnego. Hodowano w nim owce, których odkładającym się przez lata 
odchodom zawdzięczamy zapewne użyźnienie łąk na tym obszarze. Przy budynkach można 
zobaczyć sieć rowów melioracyjnych i dwa zrujnowane, płytkie, wybetonowane baseny. Ze 
względu na ich stan techniczny oraz sterczące tu i tam zardzewiałe druty zbrojeniowe, lepiej 
tam nie wchodzić. Jednak część zwierząt rozwijających się w tych zbiornikach i w budynkach 
gospodarskich, można obserwować przy ścieżce. 



Przystanki na ścieżce dydaktycznej  

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 



Punkt widokowy na górze Mordownia przy drodze 

krajowej nr 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym 



Tablica dydaktyczne  na  ścieżce dydaktycznej „Doliną 

Cisowej” 

  Przystanek obejmuje: fragment 
dobrze nasłonecznionej drogi 
łąkowej, nasłonecznioną łąkę 
oraz silnie ocieniony i lekko 
meandrujący (tworzący zakola) 
odcinek potoku, wraz z jego 
doliną i niewielkim dopływem. 
Łąka rozwinęła się na glebie 
żyznej, wilgotnej, o podłożu 
mineralnym. Zajmuje teren 
płaski, ograniczony od strony 
północnej przez drogę, 
opadający ku potokowi w 
kierunku południowo-
wschodnim. 



Stanowisko zimowitu jesiennego 



Stanowisko jesionowa zmiennego szkodnika 

jesionu 
 Odchylając korę różnej grubości okrąglaków drewna 

jesionowego, można dostrzec charakterystyczne 
żerowiska jesionowca zmiennego, inaczej pstrego 
(Fot. ), należącego do rzędu chrząszczy i rodziny 
kornikowatych. Żerowisko ma kształt poprzecznej 
klamry o długości 6-12 cm, rozpoczyna się krótkim 
chodnikiem wejściowym i poprzecznym w stosunku 
do włókien szerokim chodnikiem macierzystym (a), 
naruszającym najbardziej zewnętrzne, żywe tkanki 
drewna (biel). Liczne chodniki larwalne (b) też 
naruszają biel, biegną gęsto obok siebie nie 
przecinając się. Na początku każdego chodnika leży 
nisza jajowa (c) od której rozszerza się on stopniowo, 
wraz ze wzrostem wymiarów żerującej w nim larwy. 
Na końcu chodnika znajduje się wyraźna, owalna 
kolebka poczwarkowa (d), w której owad przechodzi 
przeobrażenie (metamorfozę) do owada doskonałego 
(dł. 2,5-3,5 mm). Jest on w zarysie owalny, na jego 
pokrywach występują łuski barwy żółto-szarej i 
brunatnej. W celu wydostania się na zewnątrz i 
zasiedlenia innych drzew, dorosłe chrząszcze 
wygryzają w korze okrągłe otwory wylotowe 
(średnicy ok. 1 mm) (e). Jesionowiec jest 
najpospolitszym szkodnikiem fizjologicznym jesionu – 
co znaczy, że uszkadza żywą tkankę przewodzącą, 
znajdującą się tuż pod korą.  

. 

Jesionowiec      zmienny 



Inne charakterystyczne owady dla stanowisk łąkowych 

Cisowej 

 Przeglądając przydrożne ostrożenie, 
można zobaczyć gruszkowate wyrośla 
(galasy) (Fot. ), powodowane przez 
wyroślówkę ostową. Jest to drobna 
muchówka (dł. 5-6 mm), z 
charakterystycznym czarnym 
deseniem na skrzydłach, 
przypominającym cyfrę „3”. Jej larwy 
żerujące w łodydze ostrożenia 
wydzielają odpowiednie hormony 
wzrostu powodując, że zaczyna się 
formować charakterystyczny dla tego 
gatunku owada galas. Początkowo jest 
on zielony, jednak z czasem usycha i 
staje się coraz bardziej brązowy. 
Wewnątrz takiego galasa często 
rozwija się nawet kilka larw. 



Wybrane bezkręgowce wodne potoku Cisowa 

    Bezkręgowce 

     wodne (wybrane):  

     A. larwa chruścika 

     bezdomkowego,  

     B. larwa chruścika  

     domkowego,  

     C. larwa 

     jętki, D. larwa  

     widelnicy, E. kiełż,  

     F. wypławek,  

     G. osuszkowate. 



Osobliwość potoku Cisowa - Minóg Ukraiński 



Przykład sukcesji leśnej na łąkach w Cisowej 



Sylwetki ptaków drapieżnych możliwe do obserwacji na 

łąkach w Arboretum w Cisowej. 

 Sylwetki ptaków 

      w locie: jastrząb 

      gołębiarz (A), 

      myszołów (B), 

      trzmielojad (C), 

      kruk (D), 

      orzeł przedni (E), 

      orlik krzykliwy (F). 



Charakterystyczne gatunki drzew liściastych  

występujące w Cisowej 



Ostrożeń siedmiogrodzki jedyne naturalne stanowisko 

na terenie Polski 

  Na uwagę zasługuje ostrożeń siedmiogrodzki. Jest to 

gatunek rzadko spotykany, umieszczony na Czerwonej 

liście roślin i grzybów Polski, jako roślina rzadka i 

potencjalnie zagrożona wyginięciem. Znajduje się także w 

Polskiej Czerwonej Księdze Roślin, w kategorii gatunków 

niższego ryzyka.  



Stanowisko roślinności kserotermicznej przystanek 

nr 3 ( w tle wiata ogniskowa) 



„Owadzi tygrys” charakterystyczny chrząszcz 

stanowisk kserotremicznych 
 trzyszcz polny - Jest to chrząszcz o długości ciała 

1-1,5 cm, spotykany od maja do września na ciepłych, 
nasłonecznionych, rzadko porośniętych roślinnością 
powierzchniach (np. wydmach, odkrytych zboczach, 
polanach). Wierzch ciała ma opalizująco-zielony w 
białe plamy, od spodu jest niebieskawy, a nogi i boki 
tułowia są czerwonawe. Jego potężne, zębate 
żuwaczki (część aparatu gębowego), wielkie oczy, 
długie i wysmukłe odnóża – to cechy adaptacyjne 
(przystosowawcze) do trybu życia drapieżnika 
sprintera, który swoje ofiary (różne owady i pająki), 
ściga niczym gepard na sawannie. Dzięki takiej 
budowie ciała należy do najszybciej biegających 
owadów krajowych, osiągając zawrotną, jak na swą 
wielkość, prędkość 2,2 km/h. Równie interesująca jest 
jego larwa, też drapieżna. Kopie ona w glebie 
czterocentymetrowy, pionowy chodnik, w którym 
czatuje na drobne bezkręgowce, wystawiając na 
zewnątrz jedynie część potężnej głowy Ofiarę wciąga 
do środka chodnika, wbija w jej ciało mocne żuwaczki 
i wysysa zawartość. Wybitnie drapieżna natura tego 
chrząszcza znalazła odzwierciedlenie również w jego 
nazwie angielskiej: „tiger beetle”, czyli chrząszcz-
tygrys.  



 godnicę pontyjską (Fot. A). Ten chrząszcz średniej 
wielkości (1-1,5 cm), barwy czarnej z granatowym 
połyskiem, jest jednym z największych i 
najatrakcyjniejszych wizualnie krajowych 
przedstawicieli rodziny stonkowatych. W Polsce jest 
rzadki i spotykany sporadycznie, uważa się go za 
gatunek stepowy; jego występowanie jest 
ograniczone do południowo-wschodniej części kraju. 
Zasiedla nasłonecznione stanowiska w zaroślach 
kserotermicznych (ciepłych i suchych) porastających 
zbocza wapienne, polany śródleśne i obrzeża lasów. 
Larwy i osobniki dorosłe żerują na kilku gatunkach 
przytulii. Postacie dorosłe są bezskrzydłe, co 
ogranicza możliwości rozprzestrzeniania się tego 
rzadkiego owada. Podobnie jak u innych gatunków 
kserotermicznych, zagraża mu antropopresja 
(działalność człowieka) przejawiająca się w niszczeniu 
dogodnych do życia siedlisk, jak też sukcesja 
roślinności prowadząca do zarastania krzewami i 
drzewami siedlisk kserotermicznych. Z tych 
powodów, godnicę umieszczono w Polskiej 
Czerwonej Księdze Zwierząt. 

 klecanki (Fot. B). Jest to społeczna, wysmukła osa 
(dł. 12-18 mm), przedstawicielka rzędu 
błonkoskrzydłych.  



Przykład fliszu karpackiego na wodospadzie  

przystanek nr 4 

 Przystanek obejmuje: fragment 

drogi, płaską łąkę z dojściem do 

potoku i ocieniony 

zadrzewieniem odcinek potoku 

z jego wąską doliną i 

wodospadem o wysokości 

prawie 2 m  

 



Żeremie bobrowe na potoku Cisowa 

 



Rośliny chronione i charakterystyczne  

stanowisk łąkowych 



Dęby bezszypułkowe –pomniki przyrody 
 



Rośliny chronione w stanowiskach  lasu 

buczynowego  





Produkty naturalne występujące na terenie 

Arboretum Cisowa  



Dziękuję za uwagę  

 
 Robert Żurawel> 

 arboretum2@wp.pl 
 Autorzy fotografi: Bernard Staniec, Edyta Buczyńska, Paweł Buczyński, Jacek Chobotow, archiwum 

Arboretum Bolestraszyce  

Projekt: „Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym” 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

(17) 852 85 26    malgorzata@procarpathia.pl    www.zielonepodkarpacie.pl  facebook.com/ZielonePodkarpacie 
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