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1. Wprowadzenie
Ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne są jednym z wielu typów szlaków turystycznych jakie
wymieniane są w „Instrukcji znakowania szlaków turystycznych” wydanej przez Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. Przyjęta w tym opracowaniu definicja szlaku
turystycznego brzmi następująco:
Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek,
oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które
zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności
i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe
wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków
pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych).
Do oznakowania szlaków turystycznych, w tym także ścieżek przyrodniczych stosuje się
odpowiednie symbole, których wymiary, kształty oraz użyte kolory są ściśle określone we wspomnianej
wyżej „Instrukcji”. Jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych przez wszystkich symboli jest
oznakowanie pieszych szlaków górskich i nizinnych. Znakiem podstawowym jest w tym wypadku
prostokąt o wymiarach 9 x 15cm, który składa się z trzech poziomych pasków (każdy o szerokości 3cm),
przy czym paski zewnętrzne są koloru białego, a pasek środkowy w kolorze danego szlaku.
Co bardzo ważne „Instrukcja znakowania szlaków turystycznych” ściśle określa jakich kolorów
można użyć do znakowania szlaków turystycznych i są nimi: czerwony, niebieski, zielony, żółty i czarny.
Odnosi się także do ścieżek przyrodniczych (fot. 1.)

Fot.1. Przykład oznaczenia szlaku turystycznego
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Coraz częściej można także spotkać oznakowanie ścieżek
spacerowych (fot. 2). Znakiem podstawowym jest kwadrat
o wymiarach 10 x 10 cm, który jest podzielony na dwa trójkąty,
z których prawy górny jest biały, a lewy dolny w kolorze ścieżki
spacerowej.

Fot. 2. Oznakowanie ścieżek spacerowych

W
odniesieniu
do
ścieżek
przyrodniczych
i dydaktycznych podstawowym symbolem oznakowania jest
kwadrat o wymiarach 10 x 10 cm (fot. 3). Wewnątrz kwadratu,
którego tło jest białe umieszcza się pośrodku pasek koloru
niebieskiego, zielonego, czerwonego, żółtego lub czarnego o
szerokości 3 cm biegnący z lewego górnego rogu do prawego
dolnego.
W miejscach zmiany kierunku przebiegu ścieżki
przyrodniczej lub dydaktycznej umieszcza się drogowskazy
umieszczone na tyczkach, o ile w pobliżu nie ma innych
urządzeń, na których możliwe byłoby ich posadowienie.

Fot. 3. Oznakowanie ścieżek przyrodniczych
i dydaktycznych
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2. Wytyczenie przebiegu trasy ścieżki przyrodniczej
Przed przystąpieniem do oznakowania ścieżki przyrodniczej w terenie należy uzgodnić jej trasę
z właścicielami terenu przez który będzie przebiegać. Najlepiej uzyskać ich zgodę pisemną. Jeżeli
tworzona ścieżka będzie prowadzić po wcześniej wyznakowanym szlaku innego typu (np. konnym,
pieszym górskim, rowerowym) należy też skontaktować się z podmiotem, który ją wyznakował
i uzgodnić z nim przebieg nowo tworzonej ścieżki przyrodniczej. Aby w przyszłości nie doprowadzić do
niepotrzebnych konfliktów z innymi użytkownikami wspólnej części planowanej ścieżki przyrodniczej.
Jeżeli planowana trasa ma biec przez tereny leśne lub podlegające ochronie (np. parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody) najlepiej udać się do siedziby miejscowego nadleśnictwa w celu
zasięgnięcia informacji oraz uzgodnienia zasad oraz miejsc przez które taką potencjalną ścieżkę można
bez kolizji z prawem przeprowadzić. W wypadku dróg i ścieżek leśnych problemem może się okazać
prowadzenie prac leśnych, w tym ścinki i wywózki drewna. W takich przypadkach niektóre drzewa z
oznakowania trasy mogą zostać z konieczności usunięte poprzez ich ścięcie. Natomiast samo planowanie
różnych prac leśnych odbywa się w Nadleśnictwach z dużym wyprzedzeniem w oparciu o 10-letnie plany
urządzania lasu. Stąd też lokalni leśnicy mogą nam z bardzo dokładną wskazać miejsce i termin oraz
rodzaj zaplanowanej czynności, przez co łatwiej jest przeprowadzić same prace znakarskie i uniknąć
niepotrzebnych konfliktów. Ponadto w nadleśnictwach mogą się także znajdować wskazania lokalizacji
ciekawych i cennych zasobów przyrodniczych, które być może warto będzie uwzględnić przy planowaniu
przebiegu trasy.
Wykonanie prac znakarskich na planowanej ścieżce przyrodniczej najlepiej jest zlecić osobom
posiadającym odpowiednie kwalifikacje, a ich listę można znaleźć w lokalnych oddziałach PTTK. Jest to
bardzo ważne, gdyż na źle oznakowanej ścieżce może prowadzić do niepotrzebnego gubienia się
zwiedzających lub wybierania przez nich niewłaściwego kierunku marszu. W efekcie taka z pozoru błaha
oszczędność środków może wpłynąć na niezadowolenie turystów odwiedzających naszą okolicę.
Poniżej zamieszczono kilka zasad, którymi warto się kierować przy planowaniu i znakowaniu
ścieżki przyrodniczej:
 Powinny one prowadzić po istniejących ścieżkach i drogach o nieutwardzonej nawierzchni,
chyba że zachodzi taka konieczność, aby dla zachowania ciągłości przebiegu szlaku pewien jego
odcinek poprowadzić po drodze utwardzonej, ale nawet w takiej sytuacji powinien on być jak
najkrótszy.

(Ryc. 1.) Idealnie gdyby trasa miała formę pętli (zielona
przerywana linia), oczywiście nie jednolicie kolistej lub
owalnej, lecz modyfikowanej w zależności od
warunków i ukształtowania terenu oraz lokalizacji
ciekawych elementów przyrody, historii i kultury, które
chcemy udostępnić do zwiedzania. Jeżeli tylko zachodzi
taka potrzeba dopuszczalne są „ślepe” odgałęzienia od
głównej pętli w celu dojścia do innych ciekawych miejsc
np. punkty widokowe, pomniki przyrody, zabytki.
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 Pętlowy przebieg trasy ścieżki przyrodniczej jest szczególnie ważny jeżeli do korzystania
z niej chcemy zachęcić turystów indywidualnych, którzy nie mogą przemieszczać się
komunikacją zbiorową jak grupy zorganizowane. W ostatnich latach daje się zauważyć
lawinowy wzrost tej liczby turystów, szczególnie w okresie weekendowym i bardzo wyraźnie
rośnie liczba pytań o możliwości wędrowania z bezpiecznego miejsca parkingowego
i możliwość łatwego powrotu do niego, bez konieczności wracania tą samą drogą. Według
oficjalnych zasad przyjęty.
 Szlaki i ścieżki przyrodnicze powinny się zaczynać się (i kończyć) przy przystankach komunikacji
zbiorowej, w punktach węzłowych szlaków. W tym wypadku jest to ogólnie dostępny parking
położony przy głównej trasie komunikacyjnej regionu, a dodatkowym atutem może być
lokalizacja w pobliżu czynnego cały rok kalendarzowy obiektu pełniącego funkcje informacyjne.
 Znakowane trasy nie powinny prowadzić tą samą drogą z innym rodzajem szlaku, np. pieszy
z rowerowym lub konnym, chyba że jest to konieczne i nie będzie zagrażać bezpieczeństwu
turysty oraz nie powinny prowadzić wspólnie z innym szlakiem na odcinku dłuższym niż 3 km.
W tym wypadku znakowany szlak rowery (oznakowany na powyższej mapie (ryc. 1.)
przerywaną czerwoną linią) leży w bezpiecznej odległości od oznakowanej ścieżki
przyrodniczej.

Fot. 4. Przykład dobrze wykonanej tablicy drogowskazowej
(podany czas przejścia, logotyp)

 Ścieżka przyrodnicza powinna być tak oznakowane, aby będąc przy jednym znaku można było
łatwo zobaczyć następny znak.
 Odległości najlepiej jest podawać w czasie przejścia, szczególnie w terenie o zróżnicowanym
ukształtowaniu, gdzie odległość kilometrowa nie zawsze oddaje rzeczywiście potrzebny czas.
Z boku tablic drogowskazowych powinno się umieścić logotypy wykonawców trasy i jej
administratorów (fot. 4).
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Kolejną idealną sytuacją jest taka,
w której możliwe jest przeprowadzenie
przebiegu trasy ścieżki przyrodniczej przez
różnego typu środowiska, przykładowo lasy,
tereny otwarte, doliny rzek. Dzięki takiemu
„mozaikowemu” przebiegowi możliwe jest
ukazanie różnego typu siedlisk i związanych
z nimi specyficznych gatunków. Z kolei
o uwarunkowaniach przyrodniczych danego
obszaru decyduje: morfologia i litologia
(budowa i skład skał tworzących teren) terenu
oraz klimat. Pozostałe elementy środowiska
przyrodniczego – gleby, siedliska, szata
roślinna (flora) i fauna – całe ekosystemy,
stosunki
wodne
i
wodno-gruntowe
występowanie
surowców,
procesy
przyrodnicze itd., są niejako efektem
charakteru i oddziaływania wymienionych na
początku
elementów
„pierwotnych”.
(podstawowych).
Zasoby przyrodnicze najogólniej rzecz
ujmując możemy podzielić na:
1) Zasoby przyrody nieożywionej: skały,
minerały, gleba, woda i powietrze (czyli
biotop); w szerszym sensie także kosmos.
2) Zasoby przyrody ożywionej - wszelkie
organizmy żywe (m.in. bakterie, rośliny, glony,
grzyby, zwierzęta).
Fot. 4. Mozaika różnych typów siedlisk

Podobne na pozór siedliska przyrodnicze często także nie są jednorodne. Przykładem mogą być
lasy, które mogą różnić się między sobą strukturą wiekową, składem gatunkowym (liściaste, mieszane,
iglaste), mogą być pochodzenia naturalnego lub też powstałe w wyniku wieloletniej gospodarki
człowieka.
Ważne jest także umiejscowienie planowanej ścieżki przyrodniczej w określonym w podziale
Polski na poszczególne regiony fizycznogeograficzne. Nie jest to może tak istotne z punktu widzenia
późniejszego turysty, którego najbardziej będą interesować nie naukowe definicje, lecz realnie istniejące
w terenie atrakcje przyrodnicze. Jednak osoby zaangażowane w tworzenie i opracowanie materiałów do
ścieżki powinny to wiedzieć, ponieważ znacznie ułatwi to dotarcie do materiałów źródłowych, które
w publikacjach są bardzo często przypisywane do tych jednostek stworzonych przez badaczy. Najczęściej
przyjmowany jest podział fizycznogeograficzny według profesora Jerzego Kondrackiego. Zgodnie z nim
prawie cały obszar województwa podkarpackiego znajduje się w prowincji Karpaty Zachodnie
z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym. Dzieli się on na dwie podprowincje: Podkarpacie Zachodnie
oraz Zewnętrzne Karpaty Zachodnie. W skład podprowincji Podkarpacie Północne wchodzi makroregion
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Kotlina Sandomierska. Z kolei podprowincja Zewnętrzne Karpaty Zachodnie dzieli się na makroregiony:
Pogórze Środkowobeskidzkie oraz na Beskidy Środkowe (obszar Beskidu Niskiego). Wschodni skrawek
regionu należy do prowincji Karpaty Wschodnie dzieląc się na podprowincje: Beskidy Wschodnie
(makroregion Beskidy Lesiste – są to Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie) oraz Podkarpacie
Wschodnie (niewielki fragment makroregionu Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański na południe od
Przemyśla). Północny skrawek województwa leży w prowincji Wyżyny Polskie, w skład której wchodzi
podprowincja Wyżyna Lubelsko-Lwowska. Częścią tej ostatniej w województwie podkarpackim jest
fragment makroregionu Roztocze (Roztocze Południowe i część Roztocza Środkowego).
Z podziałów uwzględniających całą szatę roślinną, najszerzej stosowany jest system opracowany
przez W. Szafera i B. Pawłowskiego. Występuje w formie poziomej (obszary) i pionowej (piętra
roślinności). Podział fizycznogeograficzny nie zawsze zgadza się z geobotanicznym, np. według
Kondrackiego, Pogórze Przemyskie należy do Karpat Zachodnich, a zdaniem Szafera – do Karpat
Wschodnich. Granica Pogórza Przemyskiego u Szafera sięga dalej na południe niż u Kondrackiego,
obejmując część Gór Sanocko-Turczańskich.

3. Dotarcie do materiałów źródłowych
Za materiały źródłowe można uznać wszelkie informacje, które będą pomocne przy planowaniu
trasy przebiegu ścieżki przyrodniczej, jak też podczas opracowywania wszelkich materiałów
informacyjno-promocyjnych - jak tablice, ulotki, foldery, przewodniki, gry i zabawy terenowe, strony
internetowe. Materiały źródłowe można podzielić na dwie grupy: formalne i nieformalne. Formalne to
takie, które stanowią formę publikacji, zarówno książkowych jak też cyfrowych. Nieformalne źródła to
wywiady i spotkania z osobami, które mogą posiadać wiedzę praktyczną na temat zasobów
przyrodniczo-historycznego interesującego nas obszaru. Poniżej znajduje się lista przykładowych źródeł
informacji przyrodniczych:
 publikacje książkowe, np. „Ptaki Karpat Wschodnich i Podkarpacia”, „Roczniki
Bieszczadzkie”, „Rośliny zielne Bieszczadów” oraz atlasy ogólnopolskie np. „Rośliny
chronione” wydaw. Multico, “Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”,
„Polska czerwona księga roślin”,
 prace doktorskie, magisterskie i licencjackie,
 publikacje bibliograficzne np. „Bibliografia Bieszczadzka za lata 1800-1975” (Józef Partyka)
– Biblioteka Muzeum Przyrodniczego BdPN Ustrzyki Dolne oraz „Dzieje badań
botanicznych w Bieszczadach Zachodnich w latach 1868-1973” (Beata Wysokińska, praca
doktorska),
 doniesienia i artykuły prasowe – biblioteki miejskie i gminne często zbierają wycinki
z gazet zawierające informacje z danego obszaru,
 plany ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, pomników przyrody,
użytków ekologicznych, innych – Nadleśnictwa,
 inwentaryzacje cennych elementów przyrodniczych w obszarach NATURA 2000 –
Nadleśnictwa, Wojewódzki Konserwator Przyrody,
 regionalne portale internetowe np. www.mojebieszczady.com, www.twojebieszczady.pl ,
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 nawiązanie kontaktu z osobami, które mogą posiadać wiedzę na tematy przyrodnicze (np.
zbieracze grzybów, myśliwi, leśnicy, nauczyciele biologii).
Generalnie dotarcie do materiałów źródłowych można podzielić na dwie fazy:
I.
faza I to dotarcie do publikacji, wywiady z osobami posiadającymi wiedzę praktyczną
i wspomnieniową z danego zakresu, zgromadzenie dostępnej literatury i publikacji,
II.
faza II to przeprowadzenie wizyt terenowych (penetracja) określonego obszaru celem zebrania
jak największej ilości danych o jego zasobach przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

4. Zaplanowanie terminów i przeprowadzenie wizyt terenowych
Idealną sytuacją jest taka, gdy na przeprowadzenie wizyt terenowych w celu zebrania danych
przyrodniczych mamy do dyspozycji cały rok kalendarzowy. Zaplanowanie wizyt powinno się zatem
rozpocząć pod koniec roku poprzedzającego ten w którym zamierzamy poświęcić na terenowe prace
badawcze. Dobrze gdy w zespole osób, które będą zbierać dane przyrodnicze będą ludzie z różnych
specjalności, a minimum osoba znająca świat roślin (botanik, leśnik) oraz osoba znająca się na aspektach
faunistycznych (zoolog). Większe prace badawcze w terenie wykonują zespoły interdyscyplinarne,
w skład których wchodzą specjaliści z wąskich dziedzin, np. entomolog (bezkręgowce), ichtiolog (ryby),
lichenolog (porosty), mykolog (grzyby). W praktyce badania takie wymają sporego budżetu i w wypadku
większości planowanych ścieżek przyrodniczych będzie to trudne. Należy natomiast sprawdzić np.
w najbliższym nadleśnictwie czy nie dysponują wynikami wcześniej wykonywanych na tym terenie badań
przez instytucje naukowe, bądź inne jednostki.
W okresie zimowym – umownie możemy przyjąć
grudzień, styczeń, luty, a w zależności od roku pokrywa
śnieżna oraz niskie temperatury mogą panować już
w drugiej połowie listopada i pierwszej połowie marca. Jest
to dokonały czas na poszukiwanie tropów i śladów dużych
zwierząt pozostawianych na śniegu. Często w innych
porach roku gatunki te są trudne do wykrycia lub nie
jesteśmy pewni ich występowania na obszarze planowanej
ścieżki. Trzeba też pamiętać o tym, że część gatunków
zwierząt migruje z innych miejsc gdzie się rozmnażają do
miejsc zimowania. Tak jest choćby w przypadków
bieszczadzkich żubrów i jeleni, które mają swoje letnie
i zimowe ostoje. Podobnie z ptakami, niektóre gatunki
przebywają u nas tylko w okresie zimowym, jak chociażby
myszołowy włochate i jemiołuszki. W okresie zimowym
można znacznie szybciej i łatwiej przemieszczać się po lesie,
stąd też można wykonać lepsze zdjęcia w lesie liściastym,
bądź mieszanym oraz elementom przyrody nieożywionej.

Fot. 5. Żubr nad potokiem
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Bardzo ciekawym i ważnym przyrodniczo jest okres
przedwiośnia i najczęściej przypada na okres marca i pierwszej
połowy kwietnia, w zależności od położenia nad poziomem morza.
Według terminologii przyrodniczej to pora roku gdy zakwitają
leszczyny i podbiały, zaś średnie temperatury powietrza wahają się
pomiędzy 0 a 5 stopniami Celsjusza. Zakwitają także wtedy inne
gatunki roślin kwiatowych, jak chociażby śnieżyczka przebiśnieg
i znacznie rzadsza śnieżyca wiosenna (fot. 6).

Fot. 6. Śnieżyczka przebiśnieg

W okresie przedwiośnia mogą się także
pojawić ciekawe gatunki grzybów. Przykładem jest
czareczka szkarłatna (fot. 7.), której intensywnie
czerwone wewnątrz owocniki rozwijają się na
butwiejącym drewnie

Fot. 7. Czareczka szkarłatna

Fot. 8. Puszczyk uralski

Fot. 9. Trop niedźwiedzia brunatnego
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W okresie przedwiośnia zaczynają się także budzić z zimowego snu niektóre gatunki zwierząt,
i zaczynają się intensywniej przemieszczać w poszukiwaniu pokarmu, jak chociażby niedźwiedzie
brunatne (zdjęcie przedniego tropu tego zwierzęcia na fotografii 9). W tym okresie zaczynają się także
gody ptaków, które nie odlatują od na zimę, jak choćby sowy (puszczyk uralski na zdjęciu 8) i większość
dzięciołów. Po wydawanych przez nie wtedy dźwiękach można je wtedy wykryć o wiele łatwiej niż
w innych porach roku.

Z kolei wiosna, która w zależności od danego roku i położenia nad
poziomem morza trwa od kwietnia do maja włącznie, to doskonały czas
na poszukiwanie kwiatowych roślin leśnych oraz oznaczanie śpiewających
ptaków lęgowych. Rośliny leśne zakwitają głównie o tej porze roku
z powodu dużej ilości światła słonecznego jakie może się przedostać
na dno lasu, jeszcze przed rozwojem liści na drzewach. Pojawiają się także
pierwsze motyle, jak latolistek cytrynek, czy też rusałka pawik. Z zimowisk
powraca o tej porze roku większość ptaków, które są bardzo aktywne,
łączą się w pary i zajmują rewiry lęgowe, jak pokazany na fotografii obok
orlik krzykliwy. W ciekach wodnych trwa pora godowa płazów.

Fot. 10. Orlik krzykliwy

Okres lata w przyrodzie trwa mniej więcej od czerwca lipca
do początku/połowy sierpnia. To pora wytężonej pracy dla
botaników, którzy poszukują ciekawych i rzadkich gatunków roślin,
jak choćby ukazana na fotografii obok smotrawa okazała. Kwitnie
wtedy wiele roślin związanych z terenami otwartymi oraz dolinami
wzdłuż niezalesionych rzek. To także czas na poszukiwanie roślin
wysokogórskich w piętrze hal. Wieczorami i w nocy można
oznaczać latające nietoperze, zaś w słoneczne dni poszukiwać
gadów. Lato to czas zbierania informacji o występujących na
danych obszarze gatunkach bezkręgowców, m.in. dziennych
i nocnych motyli.

Fot. 11. Smotrawa okazała
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Zaproponowany w tej metodologii podział na przyrodnicze pory roku różni się nieco od
powszechnie używanego podziału na pory roku astronomiczne i kalendarzowe. Jednak przyroda, tak
jak nie uznaje granic administracyjnych wytyczonych przez ludzi, jak granice parków narodowych
i nadleśnictw także nie kieruje się także kalendarzem ustalonym przez człowieka. W praktyce już na
początku sierpnia, a nawet z końcem lipca można zauważyć pierwsze zwiastuny nadchodzącej jesieni.
Łatwo to dostrzec chociażby na przykładzie ptaków. Godowy śpiewy samców milkną, a niektóre z nich
już zaczynają powoli szykować się do odlotu, lub też przygotowywać do zimy poprzez łączenie się
w większe stada.

Na przełomie późnego lata i wczesnej jesieni (druga
połowa sierpnia i początek września) zakwitają niektóre
gatunki roślin, jak goryczka trojeściowa, czy też pokazany na
fotografii obok dziewięćsił bezłodygowy. We wrześniu
rozpoczyna się pora godów jeleni, czyli rykowisko, podczas
którego samce (byki) intensywnie ryczą, szczególnie
w górach. Ptaki odlatują, a ich szczyt przypada na drugą
połowę września i pierwszą połowę października.
W pierwszej połowie października w górach może upaść
pierwszy śnieg. Listopad może być jeszcze porą jesieni lub
już też początkiem przyrodniczej zimy, to do dobry czas na
obserwacje ssaków, gdyż na drzewach nie ma już liści,
a zwierzęta intensywnie żerują lub przemieszczają się.

Fot. 12. Dziewięćsił bezłodygowy

Podczas zbierania informacji przyrodniczych w terenie należy
szczególną uwagę zwrócić na:
 istniejące rezerwaty i pomniki przyrody
 istniejące pomniki przyrody nieożywionej
 inne miejsca planowane do objęcia ochroną np. rezerwaty
przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczokrajobrazowe
 starorzecza i doliny rzek
 starodrzewie leśne – na podstawie leśnych map
urządzeniowych
 pojedyncze kępy starych drzew przy dawnych drogach,
cmentarzach, kaplicach
 podmokle łąki i nieużytki

Fot. 13. Oznaczenie pomnika przyrody
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Przy przeprowadzaniu prac terenowych można stosować różne metody badawcze, w zależności
od posiadanego budżetu, zasobów ludzkich oraz czasu przeznaczone na wykonanie tychże prac. Także
istotny jest przebieg, zasięg i długość planowanej trasy.
Jedną ze stosowanych metod jest
metoda kartograficzna.
W tym wypadku z posiadanej
w postaci cyfrowej mapy topograficznej
dokonano wycinka określonego tylko
obszaru, na którym planuje się
utworzenie
ścieżki
przyrodniczej.
Następnie interesujący nasz obszar
podzielono na mniejsze sektory (kwadraty
zaznaczone ciemnymi liniami). Ma to
posłużyć
usystematyzowaniu
prac
terenowych
i zapewnieniu takiej samej penetracji
każdego z kwadratów.

Ryc. 2. Przykład metody kartograficznej

W
badaniach
naukowych (w tym wypadku
są to liczenia ptaków)
stosuje się także metodę
punktową. Na wybranej
powierzchni wyznacza się
szereg równomiernie od
siebie
rozmieszczonych
punktów,
na
których
prowadzi się w równych
odstępach czasu liczenia
bądź obserwacje.

Ryc. 3. Przykład metody punktowej
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Inną z metod, która
najczęściej jest stosowana
przy
inwentaryzacjach
prowadzonych dla potrzeb
ścieżek przyrodniczych jest
metoda transektowa (liniowa).
W naszym przypadku jest to
dolina
rzeki,
podzielona
dodatkowo na równe 500metrowe
odcinki
dla
lepszego usystematyzowania
i
opracowania
zbieranych
danych.

Ryc. 4. Przykład metody transektowej

Stanowiska stwierdzonych ciekawych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt nanosi się z reguły na
odpowiednio powiększone kserokopie map, zaś mniej ważne gatunki notuje się zbiorczo w jednym
zestawieniu. Często przyrodnicy podczas prac terenowych posługują się nie kopią oryginalnej mapy
topograficznej z kolorowym cieniowaniem, lecz wykonują czarno-biały uproszczony szkic (przykład
u dołu - jest to duża łąka otoczona lasem i zerdzewieniami), co ułatwia szybkie nanoszenie stanowisk
zarejestrowanych gatunków.

Ryc. 5. Szkic mapy terenowej
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5. Opracowanie materiałów źródłowych oraz informacji zebranych w terenie
Zebrane materiały źródłowe mogą być wykorzystywane do różnych celów informacyjnopromocyjnych, a jednym z podstawowych jest stworzenie schematycznej mapy przedstawiającej
przebieg trasy, czasy przejścia oraz główne atrakcje. Poniżej przykład jednej z takich map.

Ryc. 6. Mapa przebiegu trasy ścieżki przyrodniczej
15

Dysponując danymi zebranymi w terenie w ciągu kilku obserwacji warto je także przedstawić
w takiej formie aby były one czytelne i łatwe do zrozumienia przez przeciętnego użytkownika. Jedną
z takich prostych, lecz dobrze sprawdzających się metod są schematyczne mapy zbiorcze. Można na nich
prezentować stanowiska wybranych gatunków ciekawych roślin lub zwierząt. Poniższa mapa ukazuje
stanowiska lęgowe dzierzby gąsiorka, a kolejna wybranych kręgowców.
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Mapy zbiorcze opracowane na podstawie informacji zebranych w terenie i z literatury mogą być
także bardziej skomplikowane i zawierać bardzo dużą ilość treści przyrodniczych, jak choćby
przedstawiona poniżej z zaznaczeniem dominujących zbiorowisk roślinnych.
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W czasach współczesnych powszechnie używa się przy pracach terenowych odbiorników GPS,
w których zapisuje się pozycje stanowisk stwierdzonych szczególnie interesujących nas gatunków,
a następnie przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania – przykładowo MapSource – może je
nanieść i wyedytować na większym urządzeniu mobilnym, jak laptop, komputer stacjonarny, czy też
tablet. Oprócz tego wyniki takich obserwacji są bardziej uniwersalne i mogą zostać przesłane do innych
obserwatorów, a także do specjalnych baz danych, które zbierają wyniki badań od wielu obserwatorów,
aby je potem przedstawić zbiorczo. Tak dzieje się na przykład w wypadku liczeń ptaków. Od kilku lat
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków prowadzi na terenie polskiej części Karpat projekt pn.
„Ptaki Karpat”. W 2015 roku planowane jest wydanie zbiorcze zebranych danych z tego obszaru.
Poniższa mapa prezentuje tzw. bogactwo gatunkowe, czyli liczbę gatunków ptaków stwierdzonych na
powierzchniach 10x10 km w okresie wiosenno-letnim (III-VIII).

Ryc. 7. Mapa pochodzi z Raportu wydanego przez krakowski oddział Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków w październiku 2012r.

Obecnie w badaniach przyrodniczych stosuje się także systemy zintegrowane, przykładowo
obserwatorzy mają możliwość dość precyzyjnego nanoszenia swoich obserwacji z terenu na
ogólnodostępne mapy wykonane na podstawie zdjęć satelitarnych (np. Google Earth), które są wysyłane
do zbiorczych baz danych. Następnie mogą pobrać swoje obserwacje oraz je edytować w powszechnie
stosowanych komputerowych bazach danych np. w programie Microsoft Excel.
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Poniżej przykładowe wyniki badań, które zostały zebrane w ten sposób w 2012r. przez Grzegorza
Sitko na potrzeby projektu „Ptaki Karapat”.

Szerokość
49.4005
49.216
49.4912
49.5938
49.4858
49.4672
49.4668

Długość
22.6497
22.6916
22.5782
22.6515
22.3263
22.3237
22.3251

Data
Obserwacji
2012-04-13
2012-04-13
2012-04-15
2012-02-10
2012-04-10
2012-04-10
2012-04-18

Powierzchnia
LG1873
LG2467
LG1287
LG0612
LG1399
LP4952
LP4952

Dokładność
Lokalizacji
duża (do 200m)
duża (do 200m)
duża (do 200m)
duża (do 200m)
duża (do 200m)
duża (do 200m)
duża (do 200m)

49.4668
49.121

22.3244
22.8194

2012-04-18
2012-04-18

LP4952
LG5210

duża (do 200m)
duża (do 200m)

49.1336
49.2035
49.2035
49.1304
49.1931

22.8012
22.3508
22.3508
22.7479
22.6843

2012-04-18
2012-04-18
2012-04-18
2012-04-19
2012-04-19

LG2610
LG2203
LG2203
LG2608
LG2538

duża (do 200m)
duża (do 200m)
duża (do 200m)
duża (do 200m)
duża (do 200m)

Nazwa
orlik krzykliwy
bocian czarny
orlik krzykliwy
orzeł przedni
czapla biała
nurogęś
nurogęś
brodziec
piskliwy
orlik krzykliwy
brodziec
piskliwy
orlik krzykliwy
bocian czarny
pliszka górska
pliszka górska

Liczebność
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2

Przykładowe metody zbieranie danych w terenie:
 bezpośrednie oznaczanie w terenie gatunków dobrze nam
znanych i łatwych do identyfikacji rzadkich gatunków
 dokumentacja zdjęciowa – wszystkie gatunki, chociaż
w wypadku organizmów zwierzęcych potrzebne będę
specjalne obiektyw np. teleobiektyw lub makro obiektyw;
tak zebrany materiał zdjęciowy będzie można następnie
przesłać do identyfikacji specjalistom z poszczególnych
dziedzin
 nagrania – ptaki, płazy, inne.

Fot. 14. Śnieżyczka przebiśnieg
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6. Wybór najciekawszych elementów przyrodniczych do wyeksponowania

Podczas zbierania informacji z formalnych i nieformalnych materiałów źródłowych oraz
bezpośrednich wizyt terenowych należy zwrócić szczególną uwagę na te elementy przyrody ożywionej
i nieożywionej, które mogą być przydatne przy eksponowaniu na potrzeby zwiedzających,
a w szczególności:
roślinność, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i rzadkich w skali kraju
i regionu oraz przyciągających wzrok i łatwych do zauważenia,
zwierzęta, z uwzględnieniem gatunków chronionych, a szczególnie zamieszczonych w “Czerwonej
Księdze” oraz takich które mogą wzbudzić zainteresowanie turystów,
wybrane elementy przyrody nieożywionej – wodospady, kaskady i przełomy rzek, urwiska i ściany
skalne, wychodnie skalne; przyroda nieożywiona jest bardzo ważna, gdyż w przeciwieństwie do
roślin i zwierząt jest obecna przez cały rok i w każdych warunkach pogodowych.

Przy
wyborze
elementów
przyrody,
które
mają
być
wyeksponowane należy się kierować
oczekiwaniami
turystów,
należy
„spojrzeć
oczyma
przeciętnego
Kowalskiego”:
 duże ładne i rzucające się w oczy
– rzadkie, osobliwe, niepospolite (np.
kępa
lilii
złotogłów,
dziewięćsił
bezłodygowy, wodospad w Uhercach,
200-letnia lipa)
 lub małe i pozornie nieciekawe tworzymy ciekawą opowieść, opisujemy
ciekawostki
(np.
grzyby
czarka
szkarłatna i grzyb - twardzioszek
czosnaczek)
Przedstawiona obok tablica
informacyjna poświęcona jest gadom,
które z reguły nie są łatwe do wykrycia i
wzbudzają lęk. Postanowiono zatem
zaprezentować dużo zdjęć oraz podać
ciekawe informacje.

Ryc. 8. Tablica informacyjna nt. gadów
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W tym przypadku odnoszącym
się do północnoamerykańskiego parku
narodowego leżącego nad morzem
postanowiono przekazać informacje na
temat przyrody nieożywionej – morza,
plaż i związanych z tym aspektów;
postanowiono pokazać duże dobre
zdjęcia i jeden schemat, zaś tekstu jest
niewiele i napisany jest prostym
językiem.

Fot. 15. Przykład wykonania tablicy informacyjnej

Z kolei w tym przypadku
odnoszącym się do rezerwatu
przyrody „Udava” leżącym przy
granicy polsko-słowackiej zostały
przekazane w formie słownej
informacje
o
unikatowych
walorach zachowanych lasów
wpisanych na listę UNESCO oraz
pokazano rysunkowo wybrane
szczegóły głównego gatunku –
jodły.

Fot. 16. Przykład wykonania tablicy informacyjnej
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Na prezentowanej obok okładce przewodnika do
ścieżki przyrodniczo-historycznej „W dolinie Górnego Sanu”
pokazano rozległą dolinę po dawnej wsi Beniowa wraz
z dominującą nad nią lipą, której wiek szacuje się na około 300
lat. Drzewo to widoczne jest z dużej odległości i przypomina
o dawnej obecności człowieka w tym miejscu.

Ryc. 9. Przewodnika do ścieżki przyrodniczej

7. Interpretacja przyrody w terenie

Najczęściej pierwszym i kluczowym elementem nowej ścieżki przyrodniczej jest jej prawidłowe
oznakowanie, o czym już była mowa w rozdziale II oraz we wprowadzeniu, gdzie szczegółowo
przedstawiono obowiązujące przy tym zasady.
Kolejnym ważnym elementem wyposażenia ścieżki są tablice informacyjne. Mogą mieć różną
formę, jednak z uwagi na lokalizację ścieżki na terenach zielonych najczęściej jako budulec wybiera się
drewno jako podstawowy materiał konstrukcyjny. Przy projektowaniu wymiarów tablic informacyjnoedukacyjnych oraz ich posadawianiu w terenie należy unikać sytuacji „nadmiernego monumentalizmu”,
tzn. aby nie zdarzało się tak, że przytłaczają one swoją wielkością i powierzchnią obiekt, który opisują.
Taka sytuacja można mieć szczególnie miejsce na ternach otwartych, pozbawionych wysokiej i zwartej
zabudowy.
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Fot. 17. Bogata w treści tablica informacyjna
Przedstawiona na powyższej fotografii tablica informacyjna łączy w sobie różne elementy.
Zawiera zarówno treść z opisem historii miejsca, w której została postawiona, jak też mapę
schematyczną – u góry – z zaznaczeniem przebiegu trasy ścieżki. W związku z ciekawą historią tej doliny
postanowiono połączyć aspekt przyrodniczy i historyczny, stąd wytyczono ścieżkę przyrodniczokulturową. Większość zdjęć umieszczony na tablicy dotyczy dawnej historii tego miejsca i wyjaśnia jej
związki z dzisiejszą przyrodą.

W związku z tym, że tablice informacyjne i dydaktyczne
pozostają na bardzo długi okres czasu w krajobrazie, należy dążyć
do tego, by jak to tylko możliwe, komponowały się z otoczeniem, a
nie stanowiły przyciągającego wzrok „sztucznego wtrętu”. Bardzo
dobrym przykładem ścisłego nawiązania do regionalnych tradycji
w budownictwie jest stosowany w słowackim Parku Narodowym
„Połoniny” system tablic informacyjnych umieszczonych pod
drewnianymi wiatami przypominającymi dawne brogi, czyli
ruchome daszki przesuwane na 4 wkopanych w ziemię słupkach,
osłaniające
siano
przed zawilgoceniem przez
opady
atmosferyczne.

Fot. 18. Tablica informacyjna w parku
narodowym na Słowacji
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Równie
dobrze
wkomponowuje
się
w krajobraz tablica z lewej. Warto zwrócić uwagę na
jej posadowienie w ziemi. Aby słupy przytrzymujące
nie uległy zgnici po ich zakopaniu postanowiono
posadowić je nad ziemią poprzez przykręceni ich
końców do elementów nośnych, które zostały trwale
zabetonowane w podłożu. Pozwoli to z pewnością na
dłuższą ich żywotność.

Fot. 19. Przykład tablicy dobrze wkomponowanej
w krajobraz

Obecnie istnieją firmy oferujące wykonanie
tablic według gotowych wzorów lub dokonanie
modyfikacji ich treści na życzenie klienta. Tak jest w
przypadku dwóch tablic widocznych na fotografiach
obok.

Fot. 20 i 21. Gotowe wzorce tablic
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Zupełnie inną, ale bardzo ciekawą metodą interpretacji
przyrody jest zastąpienie tablic małymi słupkami z tabliczkami,
na których umieszczony jest symbol danej ścieżki przyrodniczej
oraz numer kolejny przystanku. Wszystkie informacje zawarte
są w specjanie wydanych przewodnikach zeszytowych. Taką
metodę zastosował Bieszczadzki Park Narodowy.

Fot. 22. Słupek z tabliczką i numerem przystanku

Na ścieżkach i szlakach przebiegających przez miejsca wilgotne i błotniste można zbudować
drewniane kładki i dylowanki. Niestety w związku z dużym nawilgoceniem urządzenia te podlegają
częstemu gniciu i wymagają wymiany co kilka lat. Dodatkowo wyłożenie ich metalową siatką o drobnych
oczkach (rozwiązanie stosowane bardzo często w Wielkiej Brytanii) chroni skutecznie wędrujących turystów
przed poślizgnięciem się na mokrych deskach. Na zdjęciu powyżej jest kładka umożliwiająca zwiedzanie
torfowisk wysokich w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Fot. 23. Drewniane kładki na ścieżkach
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Na zdjęciach (obok i powyżej) przedstawiono bardzo
pozytywne przykłady tego, jak można połączyć tradycyjne
wzornictwo karpackie ze współczesnymi funkcjami
turystycznymi. Są to budowane od dwóch lat
w Bieszczadzkim Parku Narodowym urządzenia, które swoją
stylistyką ściśle nawiązują do przedwojennych chyż
Bojkowskich, czyli domów mieszkalnych.

Fot. 24-26. Budowle nawiązujące do tradycji w BdPN

Najprostsze z urządzeń turystycznych
jakim są wiaty i schrony (zdjęcie obok) składa
się zaledwie z dwuspadowego dachu i dwóch
rzędów ławek wewnątrz. Pomimo tego
podczas nagłego deszczu lub śnieżycy spełnia
już swoje zadanie – daje schronie
wędrującym turystom.

Fot. 27. Schron dla turystów

26

Fot. 28. Panorama w Lutowiskach

W miejscach widokowych położonych przy parkingach można zamontować duże tablice
panoramiczne. Prezentowane na tablicach panoramy mogą mieć formę rycin, ale częściej stosuje się
kolorowe zdjęć zawierające odnośniki z nazwami i opisami poszczególnych szczytów, ważniejszych
wzniesień, miejscowości, rzek i przełęczy widocznych z danego miejsca. Obecnie stosowane
zaawansowane techniki ich wykonania sprawiają, że one bardzo odporne na niekorzystne czynniki
atmosferyczne (opady deszczu i śniegu, bezpośrednie działanie promieni słonecznych).
Poniższe fotografie przedstawiają przykłady innych rodzajów tablic panoramicznych.

Fot. 29-30. Inne przykłady tablic panoramicznych
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Fot. 31-32. Drewniane puzzle edukacyjne

Przyrodę można także interpretować w bardziej interaktywny sposób. Zdjęcia powyżej
przedstawiają drewniane puzzle i zachęcają do zabawy w zgadywanego w celu poznania grzybów oraz
drzew.

Fot. 33. Tablica z terenu Słowacji to bardzo
ciekawy przykład tego jak w sposób obrazowy i
bardzo plastyczny można przedstawić rzeźbę i
ukształtowanie terenu.

Oznakowanie na ścieżkach
przyrodniczych
może
przybierać
również bardzo prosta formę, czego
przykłady znajdują się na zdjęciach
obok. Po lewej oznakowanie trasy
ścieżki „niedźwiedziej”, a po prawej
tabliczka drewniana z nazwą gatunku
drzewa iglastego i rycina fragmentu
jego pędu z szyszką.

Fot. 34-35. Oryginalne oznakowania
ścieżek
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W naszych społeczeństwach rośnie liczba osób niepełnosprawnych, w związku z tym twórcy
ścieżek przyrodniczych w niektórych parkach narodowych nie zapominają również i o tej grupie
zwiedzających. Poniżej zdjęcia z niemieckiego Parku Narodowego Hainich. Na zdjęciu z lewej tablica
informacyjna z tłumaczeniem części opisów w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych, a na fotografii
z prawej udogodnienia na osób na wózkach inwalidzkich – szerokie i utwardzone ścieżki.

Fot. 36-37. Przykłady przystosowań ścieżek dla osób niepełnosprawnych

Ścieżki przyrodnicze mogą mieć także bardziej „ekskluzywną” postać. Jak się bowiem okazuje
poznawanie tajemnic lasu nie musi się wcale odbywać z pozycji ziemi, może być zupełnie odwrotnie –
tajemnice lasu można odkrywać z góry. Na zdjęciach przedstawiono fragmenty ścieżki przyrodniczej
zbudowanej w koronach drzew w niemieckim Parku Narodowym Hainich. Szeroki pomost umożliwia na
korzystanie z niej również osobom na wózkach inwalidzkich. Problem w zbudowaniu takiej trasy jest
tylko jeden, a mianowicie finansowy. Koszt budowy wyniósł 4 mln EUR.

Fot. 38. Fragment ścieżki w koronach drzew
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Fot. 39-40. Ścieżka edukacyjna w koronach drzew

8. Najczęściej popełniane błędy dotyczące eksponowania walorów
ścieżki przyrodniczej
Utworzenie atrakcyjnej dla odbiorców i spełniającej cele założone przez twórców ścieżki
przyrodniczej wbrew temu, co mogłyby się wydawać nie jest zadaniem łatwym. Przede wszystkim już na
etapie planowania należy bardzo staranie przemyśleć każdy element, aby uniknąć jednego z najczęściej
popełnianych przy takich przedsięwzięciach błędów. Jednym z najczęstszych jest przepisywanie całych
zdań i akapitów z opracowań naukowych i specjalistycznych
Prowadzi to często do umieszczania na
tablicach nadmiernej ilości trudnych do
zapamiętania cyfr, dat, diagramów, wykresów
oraz przekrojów. Należy się zastanowić jaki
sens mają one dla odbiorcy i czy ich
umieszczenie jest faktycznie uzasadnione.

Fot. 41. Tablica z nadmiarem informacji
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Jednym z prostych sposobów na uniknięcie tego typu błędów jest poproszenie o przejrzenie
tekstu i wniesienie swoich uwag osobom postronnym (niezwiązanym ani formalnie ani emocjonalnie
z projektem, nie będących także specjalistami z danej dziedziny), które mogą posłużyć za przykład
przeciętnych osób jakie mogą docelowo odwiedzić ścieżkę.

Fot. 42. Przykład tablicy
informacyjnej zawierającej
nadmierną ilość pisanego małymi
czcionkami tekstu.

Należy także unikać używania przypadkowo dobranych zdjęć o słabej jakości – bardzo często
zapomina się o wpisaniu do kosztorysu projektu zakupu zdjęć od profesjonalistów, co daje gwarancję
odpowiedniej jakości wydruku.
Nie jest dobrym rozwiązaniem również umieszczanie zbyt dużych gabarytowo
i „monumentalnych” tablic informacyjnych, które w pewnych przypadkach mogą nawet przysłaniać
właściwy obiekt, będący treścią danej ścieżki i utrudniać zrobienie właściwie skadrowanej fotografii.
Poniżej na fotografii przykład tablicy informacyjnej o zbyt jaskrawych kolorach ze zbyt dużą ilością
bardzo precyzyjnych danych

Fot. 43. Tablica informacyjna o zbyt dużych gabarytach
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Większość ścieżek przyrodniczych ma formę znakowanej trasy, która łączy tzw. przystanki.
Umieszczanie zbyt dużej ilość („tworzonych na siłę” ) przystanków na danej ścieżce nie jest wskazane,
ponieważ w praktyce osoby korzystające ze ścieżki, w większości nie mające przygotowania
specjalistycznego, nie są w stanie skupić uwagi i ze zrozumieniem przeczytać treści zawartej na tablicach
postawionych na więcej niż 10 przystankach.

9. Opis techniczny planowanej do rewitalizacji ścieżki
przyrodniczej w Nowosiółkach
Ścieżka przyrodnicza usytuowana jest przy głównej obwodnicy bieszczadzkiej przy szosie z Leska
w kierunku Cisnej i Wetliny. Według podziału wprowadzonego przez prof. Kondrackiego obszar ten leży
w Górach Sanocko-Turczańskich. W klasyfikacji geomorfologicznej jest to część Bieszczadów Niskich.
Jednak w ujęciu turystycznym region ten jest zaliczany do Bieszczadów. Najważniejszym ciekiem
wodnym jest potok Hoczewka, który do ujścia potoku Jasielnica w Nowosiółkach nosi nazwę Jabłonka.
Hoczewka za miejscowością Hoczew uchodzi do Sanu.

Ryc. 10. Położenie miejscowości Nowosiółki
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Ryc. 11-12. Powyższa mapa przedstawia przebieg planowanej do rewitalizacji trasy ścieżki przyrodniczej
wyznaczony poprzez GPS – tracking na Google Maps, zaś dolna jej rycina jej profil pionowy
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Fot. 44. Ścieżka przyrodnicza
rozpoczyna się i kończy na
ogólnodostępnym bezpłatnym parkingu
położonym przy Muzeum PrzyrodniczoŁowieckim KNIEJA. Muzeum jest czynne
całorocznie.

Łączny czas przejście wynosi ok. 2 godzin, zaś długość ok. 5 km (dokładnie 4900 m). Oznakowanie
ścieżki jest wykonane w ogólnie przyjętym standardzie dla ścieżek przyrodniczych i dydaktycznych
w formie kwadratu o wymiarach 10x10 cm z zielonym poprzecznym paskiem w środku. Na trasie ścieżki
zaplanowano ustawienie 6 tablic przystankowych, wymiary tablic informacyjnych 75x100 cm. Ponadto
na trasie zaplanowano ustawienie 7 słupów drogowskazowych oraz przymocowanie łącznie 17
drogowskazów. Zaplanowano także 2 obiekty małej infrastruktury wykonane z drewna w postaci jednej
małej platformy widokowej w punkcie widokowym oraz jednej wiaty odpoczynkowej w punkcie
kulminacyjnym ścieżki – dawna osada „Za Lasem”.

Fot. 45. Widok z lotu ptaka na
miejsce rozpoczęcia i zakończenia
trasy ścieżki –parking i Muzeum
KNIEJA.
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Poniższa rycina prezentuje schematyczne projekty małej infrastruktury jaka będzie usytuowana
na trasie rewitalizowanej ścieżki przyrodniczej :
 tablica przystankowa – pierwsza rycina od lewej
 wiata odpoczynkowa - druga rycina od lewej
 mała platforma widokowa - trzecia rycina od lewej
 słup drogowskazowy - czwarta rycina od lewej

Ryc.13. Projekt małej infrastruktury na ścieżce w Nowosiółkach

Od głównej osi szlaku pętlowego będzie prowadzić „ślepe odgałęzienie” do punku widokowego
i przystanku nr 3 – czas przejścia w jedna stronę od głównej osi szlaku to ok. 5 min.
Poniżej przedstawiono informacje o planowanych przystankach:
Tablica i Przystanek nr 1 (przy parkingu przy głównej szosie)
- mapa schematyczna przebiegu ścieżki z lokalizacją przystanków (obszar ujęty na mapie będzie
obejmował miejscowości: Nowosiółki – Choceń – Cisowiec – Łukowe) + zaznaczenie przebiegu szlaku
konnego z Łukowego,
- ogólne informacje o ścieżce.
Tablica i Przystanek nr 2 (przy ścieżce prowadzącej do Muzeum KNIEJA)
- informacje o dzikich zwierzętach jakie występują na ścieżce lub w jej pobliżu m.in. żubry, wilku, żbiki,
jelenie,
- informacje o ciekawych gatunkach ptaków jakie występują na ścieżce lub w jej pobliżu m.in. puszczyk
uralski, sóweczka, dzięcioł zielonosiwy, orzeł przedni, dzięcioł czarny, dzięcioł duży,
- informacje o Muzeum Knieja.
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Tablica i Przystanek nr 3 - PUNKT WIDOKOWY (475 m) (na skraju lasu) + platforma widokowa
- zdjęcie wiosenne (maj) z panoramą na wschód i opisem widocznych szczytów.
Tablica i Przystanek nr 4 (godz. 12.45) w miejscu dawnego przysiółka wiejskiego nr 1
- informacje historyczne o dawnym przysiółku wsi Nowosiółki „Osada za lasem”,
- informacje o zachowanych się rośliny przydomowych (rudbekia) oraz innych śladach dawnej osady
w postaci drzew owocowych, piwnic, kamiennych podmurówek domów.
Tablica i Przystanek nr 5 w miejscu dawnego przysiółka wiejskiego nr 2 + wiaty odpoczynkowa
- fragment przedwojennej mapy WIG lub inną z zarysem dawnej zabudowy,
- zachowały się drzewa owocowe, rudbekia, a nieopodal stara studnia
- opis roślinności otaczającego lasu z runek bukowym
- informacje o biologii wybranych gatunkach ptaków – puszczyk uralski, sóweczka, dzięcioł zielonosiwy
Tablica i Przystanek nr 6 – przy tablicy informacyjnej „Uwaga niedźwiedzie”
- informacje o prowadzonej na trasie gospodarce leśnej,
- informacje o celu uprawy i ogrodzenia,
- informacje o zabezpieczeniach na wierzchołkach nasadzeń iglastych,
- informacje o niedźwiedziach w Bieszczadach i zasadach bezpieczeństwa przy spotkaniu z nimi.
Przeprowadzenie szczegółowych inwentaryzacji przyrodniczych w zespole botanik-faunista zaplanowano
w okresie jesień – zima – przedwiośnie – wiosna w miesiącach październik – maj. Na podstawie ich
wyników będzie możliwe przygotowanie szczegółowych opisów do tablic oraz materiałów drukowanych.
Celem pełnego zebrania materiałów źródłowych nawiązano także kontakty z przedstawicielami
społeczności lokalnej – leśnicy, myśliwi, przewodnicy, starsi mieszkańcy.
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