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Publikacja opracowana i wydana w ramach Projektu
“Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej
w wymiarze ekosystemowym”. Projekt korzysta z dofinansowania
w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii w ramach funduszy EOG.
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Inicjatorem utworzenia ścieżki przyrodniczej „Knieja” w Nowosiółkach było Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”. Ścieżka powstała w 2008 r.
Rewitalizacja ścieżki, wydanie niniejszego przewodnika, opracowanie questu i nakręcenie
filmu o ścieżce „Knieja” zostało dofinansowane ze środków MF EOG w 2015 r. w ramach
Projektu „Zielone Podkarpacie - popularyzacja rożnorodności biologicznej w wymiarze
ekosystemowym” realizowanego przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Wsparcia merytorycznego udzieliło Nadleśnictwo Lesko. Wszystkie efekty projektu dostępne sa na stronie
www.zielonepodkarpacie.pl
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Publikacja opracowana i wydana w ramach Projektu “Zielone
Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze
ekosystemowym”. Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie
896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii
w ramach funduszy EOG.
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Bieszczadzka przyroda zawsze obrastała w gruby
kożuch mitu i mistyki, bo też całe te góry wciągają
nas w jakiś odległy świat dzikiej natury i zapomnianej
historii. Tutaj łatwiej jest poczuć się prawdziwym
odkrywcą, bo otaczające nas zjawiska, rośliny
i zwierzęta za każdym razem zdają się być jak
przeżycie zupełnie nowe, światu nieznane. Wchodząc
na przyrodniczą ścieżkę w Nowosiółkach warto
więc mieć przy sobie przewodnik, który ułatwi nam
lepsze zrozumienie tego, co nas otacza. Z pewnością
niniejsza pozycja nie wyczerpuje przyrodniczych
zagadnień, stanowiąc zaledwie ich „muśnięcie”, jednak
nie było naszym zamysłem, by encyklopedycznie tu
wszystko opisać. Chcieliśmy raczej zainspirować do
samodzielnego wgłębiania się w fascynujący świat
przyrody splecionej z historią – w zaginiony świat
Bieszczadów, który tutaj możemy zażyć w małej
pigułce. Zapraszamy więc do wędrówki przez okoliczne
góry – i wędrówki w czasie, w podwójnym tego słowa
znaczeniu: sięgając bogatej historii Bojków i Łemków,
jak też przechodząc kolejno przez cztery pory roku, bo
też każda z tych pór i każdy rozdział historii stanowi
równie ciekawą odsłonę tego tajemniczego świata…
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OPIS
ŚCIEŻKI

Lokalizacja:

Ścieżka przyrodnicza „Knieja” zlokalizowana jest
w miejscowości Nowosiółki w gminie Baligród
w powiecie leskim. W przeważającej części prowadzi przez tereny leśne należące do Nadleśnictwa Lesko.

dojazd:

Dojazd komunikacją publiczną możliwy jest od
strony Sanoka i Leska w kierunku Baligrodu, Cisnej i Wetliny – przystanek znajduje się w miejscowości Nowosiółki, przy wyjściu na ścieżkę, obok
Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego KNIEJA.

iNFORMACJA O ŚCIEŻCE:

Długość trasy wynosi 3,7 km, przy różnicy wzniesień 170 m. Najwyższy punkt na trasie ma 548 m
n.p.m. Na przejście ścieżką należy sobie zaplanować ok 2 h. Oznakowanie ścieżki jest w postaci
białych kwadratów z zielonym paskiem pośrodku.

oRGANIZACJA PRZEJŚCIA ŚCIEŻKĄ:

Ścieżka ma charakter pętli, gdzie kierunek trasy
wyznaczają strzałki (ścieżka jest jednokierunkowa). Nie jest trudna, jednak należy pamiętać, że
jest to teren górski. W czasie deszczu lub bezpośrednio po opadach należy zachować ostrożność, szczególnie przy stromych podejściach
i zejściach. Wskazane jest obuwie terenowe,
przydatne będą również kijki teleskopowe. Na
ścieżkę warto ze sobą zabrać aparat fotograficzny, lornetkę, klucz do oznaczania roślin i zwierząt
oraz oczywiście niniejszy przewodnik!
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pRZYSTANKI NA ŚCIEŻCE:

Ścieżka przyrodnicza
rozpoczyna się na parkingu przed Muzeum
Przyrodniczo-Łowieckim
KNIEJA, gdzie znajduje się pierwsza tablica
„Ścieżka przyrodnicza
Knieja” z mapą ścieżki
i podstawowymi informacjami. Dalej strzałki kierunkowe prowadzą
do kolejnej tablicy „Mieszkańcy karpackiej puszczy”. Znajdują
się tam zdjęcia oraz informacje o występowaniu i liczebności największych bieszczadzkich ssaków – żubra i niedźwiedzia. Informacje
umieszczone na tablicy zachęcają także do odwiedzenia
położonego zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej muzeum
KNIEJA. Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie KNIEJA jest
jedną z największych kolekcji eksponatów przyrodniczych
w Bieszczadach. Można tu zobaczyć okazy zwierząt żyjących w bieszczadzkich lasach
- począwszy od małych ssaków
i drobnych ptaków śpiewających,
a skończywszy na jeleniach
szlachetnych, czy dużych drapieżnikach, takich jak wilki, rysie
i niedźwiedzie. Wędrując przez
kolejne 15 minut przechodzi się
obok ogrodzonych upraw nowego
pokolenia lasu, głównie są to świerki i modrzewie. Po 20 minutach od
początku trasy dociera się do platformy widokowej z tablicą panoramiczną. Rozciąga się stąd rozległy widok na dolinę Hoczewki i leżące naprzeciw szczyty. Dalsza trasa prowadzi przez tereny leśne. Jest to buczyna karpacka, w której przeważają buki oraz jodły. Najpierw wędrujemy trawersem, następnie stromo pod górę i dalej łagodnym
podejściem, aby po 20 minutach dotrzeć do przystanku na miejscu dawnej osady „Za Lasem”.
Tu przedstawione są krótkie informacje o przedwojennej śródleśnej osadzie, w której znajdowało
się zaledwie kilka domostw. Do dziś pozostało tu po niej niewiele śladów, m.in. zdziczałe drzewa
owocowe, studnia i zakwitające na żółto późnym latem wysokie kępy rudbekii. Można się tu także dowiedzieć o gatunkach
sów jakie zamieszkują przyległe lasy. W miejscu dawnej osady
znajduje się także wiata odpoczynkowa i tablica. Następnie
ścieżka prowadzi grzbietem i skręca w dół przez drzewostan
modrzewiowo-świerkowy i po ok. 10 minutach dochodzi się do
przystanku nazwanego „Bieszczadzki Las”. Znajdują się
tu informacje na temat gospodarki, jaką leśnicy prowadzą aby
utrzymać zarówno naturalny charakter bieszczadzkich lasów,
jak też dostarczyć cennego drewna. Dalej wędruje się zboczem
w dół, przechodzi przez jar, przełęcz i drogą polną po ok. 30
minutach dociera z powrotem do punktu wyjścia.
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WIOSNA
Zanim rozwiną się liście drzew, wędrówka przez las
dostarczy nam szczególnych wrażeń - nie tylko z uwagi
na odsłaniający się tu i ówdzie krajobraz, ale również
z powodu bujnie o tej porze kwitnącego runa. Istnieją tu
rośliny kwitnące łanowo, ale w bardzo krótkim okresie
czasu - szybko wydające owoce, by całkiem zniknąć
znad powierzchni ziemi, przechodząc w stan spoczynku.
Wiosna to również czas sprzyjający obserwacjom
ptaków i wsłuchiwania się w ich koncerty niezwykle
zróżnicowanych głosów – wabiących, nawołujących
i ostrzegawczych. O tej porze trzeba też uważać, by
nie stanąć oko w oko z niedźwiedziem, bo od kwietnia
samica wyprowadza z gawry swe młode i w ich obronie
może szarżować na człowieka, jeśli w porę nie damy
znać o swej obecności. Jednak to sytuacje rzadkie
– bieszczadzkie misie, jak też inne zwierzęta, raczej
schodzą człowiekowi z drogi. Warto więc wybrać się na
szlak zanim jeszcze stopnieją ostatnie łaty śniegu.
-6-

INWAZJA OBCYCH GATUNKÓW
W przyrodzie ceni się
głównie to, co rodzime,
jednak nie sposób przemilczeć nieustannego procesu wkraczania nowych
gatunków. W niektórych
przypadkach to prawdziwa
inwazja gatunków obcych,
związanych z człowiekiem,
czyli flory antropogenicznej.
Przykładem takich roślin
jest masowo tu występujący
przetacznik nitkowaty. To
roślinka nikłego wzrostu mierzy zaledwie kilka centymetrów, jednak od kwietnia
Przetacznik nitkowaty
potrafi zmienić kolorystykę
całej murawy, pokrywając ją białą kołdrą płatków, niczym świeżo opadłym śniegiem. Roślina ta
jest gatunkiem obcym - przywędrowała do Polski z dalekiej Azji i stosunkowo niedawno opanowała teren całej Polski. Takie rośliny, które przywędrowały do nas z zewnątrz i szybko się rozsiewają,
nazywamy gatunkami inwazyjnymi – mogą być dla naszej przyrody bardzo szkodliwe, bo wypierają one nasze rodzime rośliny, które z obcymi często przegrywają konkurencję.
Z końcem kwietnia obficie kwitnie tarnina – dziki krzew należący do rodzaju śliwy, który
w Bieszczadach bardzo często porasta dawne łąki i pastwiska. Tarninowe kwiaty pojawiają się na
krzewach jeszcze przed rozwojem liści, dlatego z daleka są widoczne w krajobrazie, stanowiąc też
obfity „paśnik” dla owadów korzystających z ich nektaru. Ciekawostką jest to, że tarnina, w przeciwieństwie do innych roślin, zakwita w czasie obniżonych temperatur. Wtórna sukcesja, która polega na zarastaniu dawnych łąk, pastwisk i pól, prowadzi do stopniowego odtwarzania się lasu - stąd
„wtórna”, że las już tu kiedyś istniał. Zanim jednak to nastąpi, przez dłuższy czas obserwujemy
różne stadia zarastanych
łąk oraz kształtujące się
zbiorowiska zarośli: tarniny, głogu, dzikiej róży,
jałowca czy leszczyny w dalszym etapie przechodzące w rozmaite zagajniki
drzew, głównie: brzozy, olchy szarej, wierzby iwy, topoli osiki. Drzewa i krzewy,
które kształtują takie zarośla, stanowią bardzo ważny
rezerwuar dzikich owoców,
z których korzystają ptaki.
Pośród ciernistych róż, głogów i tarniny znajdują też
dogodne warunki do budoTarnina przy drodze
wy gniazd.
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WŚRÓD ROŚLIN UPRAWNYCH I ŁĄKOWYCh
Przy drodze spotkamy cisy i jałowce, które można też
znaleźć w Bieszczadach w stanie dzikim. Jałowce bardzo często wchodzą w skład bieszczadzkich zarośli – jak sama nazwa
wskazuje, pojawiają się szczególnie tam, gdzie gleba jest jałowa, czyli mało żyzna.
Koszona łąka ciągnąca się wzdłuż drogi w maju zaczyna bieleć od kwiatów rzeżuchy łąkowe. Wraz z kwitnącymi trześniami na wzgórzu, rzeżuchy sprawiają o tej porze
wrażenie posypania soczystej zieleni białym pudrem. Świeże
pędy rzeżuchy były od dawna jedzone w postaci sałatek. Warto
wiedzieć, że znane nam nasiona „rzeżuchy”, które na wiosnę
chętnie wysiewamy w kuchni, to w istocie zupełnie inna roślina
- pieprzycznik.
Wzdłuż dalszej drogi mijamy nasadzenia sosny zwyczajnej, która kiedyś w Bieszczadach nie występowała – została
tu wszędzie wprowadzona przez leśników, jako drzewo o niewielkich wymaganiach. Bardzo często sadzono ją w lasach,
Cis obok zabudowy
a ostatnio również na zalesianych łąkach. Wiosna to czas,
kiedy sosna potrafi wytwarzać ogromne ilości pyłku, który widać w postaci żółtego osadu,
pojawiającego się po deszczowych opadach. Innym iglastym gatunkiem, który bywał w Bieszczadach nasadzany, a który z natury tu nie występował, jest modrzew – jedyny nasz iglak
gubiący liście na zimę. Jego uprawę również spotkamy przy drodze, jeszcze przed wejściem
w las. Wiosną świeże igły modrzewia mają żywozieloną barwę, na jesień będą złocisto-żółte.
Modrzew kwitnie na wiosnę, w kwietniu i maju – wtedy to właśnie pojawiają się purpurowe
kwiaty żeńskie. Potem one zielenieją, by w końcu zamienić się w kuliste, brunatne szyszeczki.
Kwiatostany wyrastają na ulistnionych
gałązkach. W tym samym czasie, na
kilkuletnich krótkopędach, pojawiają się
też jasnożółte kwiaty męskie.

Przydrożne nasadzenia modrzewia

Przydrożne nasadzenia sosny

Rzeżucha łąkowa
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DRZEWOSTAN GRABOWY

Zawilec gajowy

Miodunka ćma

Jaskier kosmaty

Wreszcie mijając platformę widokową, która została tu
specjalnie w 2015 roku zbudowana do obserwacji okolicznego krajobrazu z naszej ścieżki, wchodzimy w drzewostan
grabowy. Taki las w strefie pogórza, cechujący się również
charakterystycznym składem runa, przez biologów i leśników nazywany jest grądem.
Grab zwyczajny rozwija w kwietniu swe liście. Kwitnie
w maju i czerwcu – jest to roślina jednopienna, ale kwiaty są
jednopłciowe – czyli osobno mamy kwiaty żeńskie, osobno
męskie. Na wiosnę, w kwietniu i maju - w runie lasu grądowego, jak też w buczynie karpackiej - łanowo zakwitają
białe zawilce gajowe. Białe kwiaty zamykają się i zwisają
o zmroku oraz podczas chłodnych, pochmurnych lub deszczowych dni. Zawilec to roślina trująca.
Rośliną wartą uwagi,
która również zakwita
w okresie wiosennym,
jest żywokost sercowaty. Towarzyszy nam
w miejscach żyznych
i wilgotnych, często przy
samym brzegu drogi.
Platforma widokowa
Kwiaty, które pojawiają
się od maja do czerwca,
są niepozorne, kremowe,
o budowie kielicha.
Gdy będziemy mijali
park linowy, wzrok mimowolnie poszybuje po drabinkach w stronę koron
Rozwiające się liście grabu
drzew – rosłe buki z pewnością są tego warte.
Spójrzmy też jednak pod nogi - spotkamy tu wiosną żółte kwiaty jaskra
kosmatego. Jak wszystkie jaskry
i ten gatunek należy do trujących.
Częstym gatunkiem tutejszych
lasów jest miodunka ćma, której
różowe, fioletowe i niebieskie kwiaty zwracają uwagę od kwietnia do
maja. Ciekawostką jest to, że wielobarwność tych kwiatów zależy od
czasu kwitnienia – jeśli dopiero co
rozwinęły, mają barwę różową, starsze są fioletowe i niebieskie. Zjawisko to związane jest ze wzrastającą
Żywokost sercowaty
kwasowością soku komórkowego.
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W KRAINIE BUCZYNY KARPACKIEJ

Żywiec bulwkowaty

Gatunkiem pokrewnym do poprzedniego jest żywiec bulwkowaty, inaczej zwany
cebulkowym - to roślina równie powszechna,
co ciekawa. Nazwa pochodzi od charakterystycznych czarnych „bulwek” w nasadzie
liści – to rozmnóżki wegetatywne, z których
po odłączeniu od rośliny macierzystej wyrastają małe roślinki. Powstają one równo
z kwiatami i nie mają nic wspólnego z owocami. Ten gatunek żywca kwitnie nieco później od żywca gruczołowatego. Jego białe
lub różowawe kwiaty utrzymują się od maja
do czerwca.

Fiołek leśny

W wyższych partiach wzniesienia przekraczamy naturalną granicę pogórza (tj.
550 m n.p.m.), wychodząc ze strefy grądów w lasy reglowe. Las jodłowo-bukowy,
jaki tu spotykamy, wiosną przybiera bardzo
charakterystyczną kolorystykę ciemnych
i jasnych zieleni. Jasna zieleń pochodzi od
rozwijających się liści buka, które w tej fazie
są jeszcze miękkie i smaczne (lekko kwaskowate).
Żywiec gruczołowaty jest subendemitem karpackim, co oznacza, że poza Karpatami i przyległymi doń terenami nie spotkamy go w innych górach. Jest też gatunkiem
najbardziej charakterystycznym dla żyznej
buczyny karpackiej, która jest dominującym
zespołem leśnym w całych Bieszczadach.
Kwiaty ma fioletowe, 4-płatkowe. W kwietniu
całymi łanami kwitnie w buczynowym runie,
później jego zielone pędy zamierają, a roślina przez cały sezon utrzymuje się w postaci
organów podziemnych – takie rośliny nazywamy wczesnowiosennymi geofitami.

Żywiec gruczołowaty
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ZADZIWIAJĄCY ŚWIAT LEŚNEJ KAŁUŻY
Kałuża to biotop niewielki i niestabilny, to jednak
w pewnych okresach niezwykle bogaty w gatunki i nawiązujące się między nimi relacje. Biotopem nazywamy jakiś specyficzny fragment przyrody nieożywionej,
która tworzy siedlisko dla określonej biocenozy. Użytkowany las posiada wiele mikrosiedlisk, które stają się
miejscem występowania specyficznej flory i fauny.
Na obrzeżach kałuży pojawiają się sity – tutaj jest
to przede wszystkim sit rozpierzchły. Obok niego pojawia się rdest ostrogorzki i podbiał. Pomimo, iż tak
mały zbiornik nie stanowi siedliska zbyt stabilnego,
szybko w okresie suszy wysychając, chętnie odbywają tu swoje gody dwa najczęściej spotykane w Bieszczadach płazy - kumat górski i żaba trawna. Płazy
te składają skrzek, z którego wylęgają się kijanki. Ich
pożywieniem są liczne owady, jakie gromadzą się nad
Droga z kumakami
kałużą i w samej wodzie – głównie są to larwy komarów, które wyglądają jak ruchliwe przecinki, poruszające się po dotnięciu wody. Z kolei na płazy poluje tu czasem zaskroniec – niejadowity wąż, który potrafi doskonale pływać w wodzie.
W błotnistym otoczeniu kałuży i na koleinach drogi łatwo dostrzec ślady większych zwierząt, które przychodzą tu jak do poidła – najczęściej są to dziki, jelenie i sarny. Ale są
też wielcy drapieżcy bieszczadzkiego lasu. Przy odrobinie szczęścia możemy w tym miejscu
zaobserwować tropy nawet trzech gatunków dużych i rzadkich ssaków leśnych – jak na zamieszczonych tu zdjciach, które robione były jednego dnia, przy tej samej kałuży – widać tu
ślady wilka, niedźwiedzia i żubra.

Zaskroniec

Kumak górski

Ślady niedźwiedzia

Ślady wilka
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NASADZANA ŚWIERCZYNA
Wreszcie dochodzimy do dawnych nasadzeń świerka – tutaj zupełnie zmienia się przed
nami nie tylko charakter
drzewostanu, ale i skład
runa. Drzewostan był tu
prawdopodobnie sadzony na miejscu po wyrąbanej buczynie, jednak
przez długie dziesięciolecia świerk zdołał wywrzeć mocny wpływ na
tutejsze siedlisko, upodabniając je miejscami
Świerczyna
Jeżyna gruczołowata
do naturalnego boru.
Runo jest tu dość ubogie, spotkamy w nim sporo gatunków acydofilnych, czyli takich,
które lubią kwaśne, ubogie gleby. Masowo występuje tu tylko szczawik zajęczy. Wysoko
wzniesione gałęzie świerka bywają dogodnym siedliskiem dla wielu porostów. Szczególnie
często porasta go pustułka pęcherzykowata – porost o listkowatym charakterze plechy,
jeden z najpospolitszych w Bieszczadach.
W świerczynie rośnie też sporo jeżyny gruczołowatej – jej długie pędy płożą się po ziemi, często ponownie się zakorzeniając, co stanowi naturalne „sidła”, na których człowiek się
często potyka. Jeżyna rozrasta się tam, gdzie były prowadzone intensywne cięcia drzewostanu i do dna lasu dociera sporo światła.
W świerkowym gąszczu chętnie schronienia i popasu szukają żubry, o czym świadczą
liczne odchody. W cieniu świerka chętnie szukają ochłody zarówno jelenie, jak i wilki.
Na gliniastych nasypach i zrywkowych drogach pojawiają się rośliny o pionierskim charakterze, czyli takie, które jako pierwsze zasiedlają odsłoniętą glinę. Należy do nich właśnie
podbiał pospolity – roślina o parasolowatych, skórzastych liściach, od spodu pokrytych białym kutnerem. Pod ziemią ciągnie się długie kłącze (do 1 m). Łodyga jest bezlistna, pokryta
czerwonawymi łuskami. Podbiał kwitnie jeszcze przed rozwinięciem liści, na przełomie marca
i kwietnia. Kwiaty ma jasnożółte – jeden „kwiat” w istocie składa się z wielu – na brzegu występują kwiaty języczkowate (żeńskie), a w środku rurkowate (obupłciowe).

Podbiał pospolity

Szczawik zajęczy
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EKOSYSTEMY WCIOSÓW I JARÓW
Ciekawym typem siedlisk są wyraźne zaklęśnięcia lub
głębokie wyżłobienia górskich stoków. Wymywane są przez
drobne potoki, czasami powstające też za sprawą gwałtownego spływania wód po dawnych drogach. Bywa, że nie doświadczymy w nich wody, bo struga potoku wyschła, jednak
w czasie ulewy potrafią pokazać pełne oblicze żywiołu.
Wzdłuż drogi ciągnie się pas gliny pozbawionej gleby –
spotkamy tu skrzyp polny i podbiał, o którym była już mowa. Na
cienistych i wilgotnych skarpach
rośnie parzydło leśne – wiosną
widzimy tylko jego liście. Z kolei
w miejscach nieco bardziej oświetSałatnica leśna
lonych, przy samej drodze spotkać
Średzinka skrętolistna
możemy sałatnicę leśną – to gatunek wschodniokarpacki. Kwitnąć zaczyna dopiero pod koniec wiosny, w czerwcu. W samym
dnie jaru płoży się śledziennica skrętolistna - kwitnie już w marcu i kwietniu i choć jest rośliną
malutką (kilka centymetrów wysokości), to jej żółto-zielone kwiaty, mimo braku płatków (niezwykle ożywiają o tej porze szare jeszcze dno lasu.
Podczas wędrówki warto też zwrócić uwagę na mikrosiedliska butwiejących pni – są
to miejsca szczególnie bogate w gatunki grzybów, mszaków, porostów i owadów. Rośnie tu
również szczawik zajęczy, który był już wspominany jako roślina pojawiająca się w świerczynach i we wszystkich siedliskach o podłożu zwykle dość ubogim w składniki odżywcze. Takich
mikrosiedlisk w lesie jest sporo i warto im poświęcić nieco więcej uwagi, bo zamieszkują je
również liczne bezkręgowce: pierścienice, owady, pajęczaki, a nawet skorupiaki. Próchniejące kłody należą też do miejsc szczególnie obfitujących w mszaki (mchy i wątrobowce),
a jeszcze bardziej w grzyby.

Próchniejący pień ze szczawikiem zajęczym
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PROCESY WTÓRNEJ SUKCESJI LASU
W ostatnim odcinku naszej drogi leśnej
mamy okazję zaobserwować procesy wtórnej
sukcesji lasu – widzimy w jaki sposób las ponownie „wraca” na swe miejsce, przechodząc
przez fazę tarninowych i leszczynowych zarośli, a następnie przez stadium lekkonasiennego drzewostanu wierzb, osik, brzóz i olszy,
wreszcie odtwarzając docelowy drzewostan
grądu z grabem, trześnią i lipą.
Schodząc do doliny, przechodzimy właśnie przez taką strefę grądową, w niektórych
Czareczka szkarłatna
miejscach opanowaną przez leszczynę –
krzew, który spośród naszych roślin drzewiastych kwitnie najwcześniej. Kotkowate kwiatostany pojawiają się u niej już w lutym. Choć w wielu miejscach brakuje typowego dla grądu
grabowego, lipowego czy dębowego drzewostanu, grądowe siedlisko poznać jednak można
po zielnych roślinach w runie.
Tu i ówdzie w okresie wczesnej wiosny uwagę pod nogami
zwracają czerwone owocniki
ciekawego grzyba – to czareczka szkarłatna.
Idąc grzbietem wzgórza,
przechodzimy przez kolejną
polanę z czereśniami, które
w czasie owocowania stanowić będą bogatą stołówkę dla
ptaków. Natomiast obecnie,
w okresie wiosennym bywają
obfitującym w nektar popasem dla różnych błonkówek.
W kwietniu przydroże pokrywa
się też białym kwieciem tarniny. Ten krzewiasty gatunek dzikiej śliwy bardzo często rozwija się w Bieszczadach na niżej
położonych polanach i porzuconych domostwach. Jej zarośla są więc typowym ogniwem
wtórnej sukcesji.

Polana z czereśniami
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Sprawdź swoją wiedzę
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Specyficzny fragment przyrody nieożywionej, która stanowi siedlisko dla
określonej biocenozy.
2. U tego krzewu wiosną najpierw pojawiają się białe kwiaty, dopiero później liście,
a jesienią granatowe owoce. Często rośnie przy drodze.
3. Roślina, która przez cały rok utrzymuje się w postaci organów podziemnych.
Rośliny te zakwitają na wiosnę jako pierwsze.
4. Czerwony grzyb o kształcie kielicha.
5. Trująca roślina o białych kwiatach, która zamyka się podczas chłodnych dni,
zakwita łanami w lasach na wiosnę.
6. Subendemit karpacki z fioletowymi kwiatami, rosnący w runie leśnym.
7. Niejadowity wąż podobny do żmii zygzakowatej.
8. Polega na zarastaniu dawnych łąk, pastwisk i pół, prowadząc do stopniowego
odtwarzania się lasu. Może być pierwotna lub wtórna.
9. Proces, w którym gatunki przywędrowały do nas z zewnątrz i szybko się
rozprzestrzeniają, wypierając rodzime gatunki roślin.
10. Nazwa gór, w których znajduje się ścieżka przyrodnicza „Knieja”.
11.Grupa roślin do których zaliczamy mchy i wątrobowce.
*odpowiedzi i rozwiązanie na stronie nr 47
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Lato
Z nastaniem długich, gorących dni, dochodzi
do radykalnej przebudowy scenografii - zarówno
w roślinności łąk, jak i tutejszych lasów. Nie ma już
śladu po wiosennych geofitach, za to łanowo kwitną
trawy, a w lasach bujnie rozwija się listowie, pod którego
okapem rosną już tylko cieniolubne gatunki – bywa
jednak, że znajdziemy wśród nich prawdziwe unikaty!
Z kolei na słonecznych stokach i polanach rozwija się
wielobarwna paleta kwiatów, wśród których nie brakuje
ciepłolubnych osobliwości, które w bieszczadzkiej
florze nie należą do zbyt często spotykanych. Lato jest
również porą, w której największą aktywność przejawiają
bezkręgowce, płazy i gady. W czerwcu przypada szczyt
gniazdowania większości ptaków, a wielkie ssaki
podczas letnich upałów w lesie szukają kojącego cienia...
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ROŚLINY ozdobne
Wiosną obserwowaliśmy procesy inwazji gatunków obcych, teraz proponuję przyjrzeć się mniej inwazyjnym gatunkom obcym, które właśnie kwitną. Od czerwca całe wzgórze zanurzone jest w bujnej
zieleni, co nie znaczy, że brakuje kwiatów – teraz najbardziej kwieciste są łąki i otoczenie domostw. W lipcu i sierpniu kwitną już jednak
zupełnie inne gatunki niż w kwietniu czy maju. Pod samą zabudową
na początku ścieżki, tuż przy drodze, możemy podziwiać białe i żółte
kwiaty nasadzonego pięciornika krzewiastego – jest to euroazjatycki krzew z rodziny różowatych, osiągający wysokość do 1,5 metra,
przywiązany do stanowisk słonecznych, występujący w wielu odmianach – m.in. w zakwitających na biało i na żółto. Obydwie odmiany
spotkamy na samym początku drogi.
Obok, na trawniku, różowo kwitnie inna bylina ozdobna - ślazówka turyngska. Sadzona często dziczeje, dlatego można ją również spotkać na łąkach w niższych położeniach Bieszczadów. Badania prehistorycznych grodzisk dowodzą, że ślazówka ta związana
była z najwcześniejszymi fazami osadnictwa, dlatego zaliczamy ją
do archeofitów – tzn. do gatunków obcego pochodzenia, które od
dawna (jeszcze przed Kolumbem) towarzyszyły człowiekowi.
Rudbekia owłosiona
Kolejną rośliną nasadzaną, która w lipcu zwróci naszą uwagę
pięknymi kwiatami, jest rudbekia owłosiona. W odróżnieniu od powszechnej w Bieszczadach rudbekii nagiej,
ten gatunek posiada grube łodygi pokryte
szorstkimi włoskami. Wymaga więcej słońca
niż rudbekia naga – i o miesiąc wcześniej zakwita - od początku lipca aż do pierwszych
przymrozków. Rudbekia jest przykładem kenofita, czyli gatunku obcego, który przybył do
nas po 1500 roku, tj. po odkryciu Ameryki.

Ślazówka turyngska

Pięciornik krzewiasty
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OSOBLIWOŚCI ZWYKŁEGO ROWU

Dziewanna pospolita

Kozłek lekarski

Droga nie musi się dłużyć, gdy zwrócimy uwagę na roślinne osobliwości rowu przydrożnego. Na wilgotne podłoże wzdłuż przydrożnego rowu
wskazuje regularna obecność mozgi trzcinowatej, bodziszka błotnego
i wiązówki błotnej – ta ostatnia tworzy w Bieszczadach lite łany ziołorośli
na mokrych, niekoszonych lub rzadko koszonych łąkach.
Gatunkiem występującym wzdłuż rowu jest wysoka trawa – to mozga
trzcinowata. W Bieszczadach tworzy często szuwary wzdłuż brzegów rzek
i rozlewisk, a także wśród lokalnie
podmokłych łąk. Miejscami tworzy
lite płaty na niższych terasach rzecznych lub w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych, gdzie wykazuje cechy ekspansywne.
Kolejnym błotnym gatunkiem
spotykanym wzdłuż rowu jest fioletowo kwitnący bodziszek błotny –
roślina trująca, lecz stosowana zewnętrznie do leczenia łuszczycy, ale
uwaga – to rośliny trujące! Ciekawą
rośliną wilgociolubną, o długich tradycjach leczniczych, jest kozłek lekarski, która zakwita białymi kwiatostanami na wysokich pędach wzdłuż
przydrożnego rowu.
Archaiczną rośliną odgrywającą dużą rolę w kulturze prasłowian
i mieszkańców Bieszczadów była
Mozga trzcinowata
dziewanna pospolita – regularnie
spotykana wzdłuż nasłonecznionych obrzeży polnej drogi. Podczas
starosłowiańskiego święta Kupały
suszone pędy dziewanny służyły
jako pochodnie – to od nich przyjęły się stare nazwy: gorzykwiat, gorzyknot, knotnica.

Bodziszek błotny

Wiązówka błotna
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NIEZWYCZAJNE HISTORIE ROŚLIN „POSPOLITYCH”
Wiele jest gatunków o polskiej nazwie sugerującej powszechność i zwyczajność. Nie
znaczy to jednak, że za tymi nazwami nie kryją
się całkiem ich niezwyczajne historie. Przyjrzyjmy się kilku z nich… Rozpowszechnioną rośliną wzdłuż leśnej drogi jest tojeść pospolita
– jej łodyga, w przeciwieństwie do płożących
się gatunków - tojeści gajowej i rozłogowej, jest
wzniesiona, wysokości 30-100 cm, a liście po
trzy (czasem cztery) w okółkach. Ciekawym
i starym ziołem, które tu i ówdzie towarzyszy
Niecierpek pospolity
nam przez całą drogę, jest centuria pospolita
(tysiącznik) – preferuje ona słoneczne łąki i murawy, ale tutaj przez długi czas utrzymuje się też na
zarastających polankach i leśnych ścieżkach.
Mijając wilgotniejsze fragmenty lasu, zwróćmy uwagę na dwa gatunki niecierpka, które

Tojeść pospolita

rywalizują o swoją niszę. Niestety nasz rodzimy niecierpek pospolity, o dużych żółtych
kwiatach, przegrywa konkurencję z obcym,
azjatyckim przybyszem, jakim jest niecierpek
drobnokwiatowy. Ciekawostką jest również
sposób rozsiewania niecierpków. W dojrzałym
owocu ciśnienie osmotyczne wzrasta do ...25
atmosfer! W takich warunkach ścianki owocu nagle pękają, co zwykle następuje przy
dotknięciu nasiennej torebki - wtedy nasiona
wyrzucane są na znaczną odległość.
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Centuria pospolita

BOGATE ŻYCIE W MARTWYM DRZEWIE
W lesie spotkamy wiele martwych pni, które w istocie stanowią
bardzo cenne i bogate siedlisko dla wielu gatunków śluzowców,
grzybów, mszaków i roślin wyższych. Po przełamaniu kawałka
próchna odsłania się przed nami również bogaty świat zwierząt –
czegóż tu nie ma! Pień to prawdziwa metropolia - świadczy o tym,
jak bardzo potrzebne są zalegające kłody dla utrzymania wysokiej
bioróżnorodności lasu. Oczywiście skład gatunków w takim mikrosiedlisku ściśle zależy od stadium rozkładu drewna.
Pnie świeżo ścięte lub
powalone zwykle zasiedlają
owady odżywiające się tkanką
żywą – łykiem (kambiofagi) lub
Wiciokrzew suchodrzew
drewnem (ksylofagi). Ich obecność możemy rozpoznać po odchodzącej korze i dziurkach
w drewnie. Wydrążone korytarze otwierają drogę do wnikania w drewno grzybów, które sprawiają, że kłoda z czasem próchnieje.
Na ściętych pniach, skarpach i przydrożnych obrywach lub
w szczelinach skalnych spotkać możemy maleńką rzadkość
– paprotkę zwyczajną. W lipcowym i sierpniowym poszyciu
leśnym, często również wśród powalonych kłód, głazowisk
i wzdłuż leśnych przydroży, wypatrzyć możemy czerwone
Paprotka zwyczajna
owoce krzewów, do których należy wiciokrzew suchodrzew.
Jego błyszczące nibyjagody są gorzkie i dla człowieka trujące, ale chętnie bywają jedzone przez
ptaki, które biorą udział w rozsiewaniu tego gatunku. Taki rodzaj roznoszenia nasion, wydalanych
z odchodami i zachowujących zdolność do kiełkowania, nazywamy endozoochorią.

Martwe drewno
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ROŚLINNOŚĆ DAWNYCH CHAŁUPISK
Wreszcie dochodzimy do miejsca po dawnych domostwach, gdzie roślinność dawnych
chałupisk zmieszała się już z naturalną roślinnością leśną. Niemniej do dziś jeszcze rosną tu
owocowe drzewa – jabłonie, czereśnie i śliwy, a pochłonięta przez las pozostałość dawnych
ogrodów nadal kwitnie łanami rudbekii nagiej. Przywieziona do Europy z Ameryki już w XVII
roku, szybko się stała jedną z głównych roślin ozdobnych przy wielskich chałupach. Obecnie
pozwala nam wyraźnie uczytelnić miejsca po dawnych osadach ludzkich w opustoszałych
dolinach Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Należy do kwiatów późnych, rozwijających się od
lipca do września – nie wymaga też zbyt wiele światłą, dlatego może kwitnąć nawet w lesie.
Ogromna czereśnia wciąż obficie owocuje. Drzewo to osiąga wysokość do 25 m. Cechuje
się czerwonobrązową, błyszczącą korą, która na starszych drzewach ulega charakterystycznemu złuszczeniu okrężnymi pasmami. W naturze spotkamy często na pogórzu czereśnie o maleńkich i nieco gorzkawych owocach – tzw. trześnię, będącą składnikiem tutejszych grądów.
W pobliżu czereśni rośnie stara jabłoń i śliwa, w otoczeniu których rozrastają się krzewy czarnego bzu, którego białe kwiatostany zastąpione już zostały groniastymi owocostanami – im bardziej ku jesieni, tym mocniej wysycającymi się coraz głębszą czernią – niczym żałobą po dawnych
mieszkańcach, bo też z żałobnymi konotacjami wiąże się czarny bez w życiu Bojków i Łemków.

Czereśnia

Bez czarny

Rudbekia naga
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KOJĄCY SZUM ŚWIERCZYNY

Świerczyna

Mijając dawną osadę leśną, zagłębiamy się w świerczynę – to drzewostan nasadzony tu niegdyś
przez leśników. Las upodobnił się jednak tak bardzo do siedliska naturalnego, że i tutaj mamy okazję
poczynić wiele ciekawych obserwacji. Tutejsze runo leśne nie jest już tak bujne i bogate w gatunki, jak
w grądzie czy buczynie. Tworzy je głównie jeżyna gruczołowata. Miejscami pojawia się jakaś paproć
– najczęściej jest to wietlica samicza
lub nerecznica samcza. Nierzadko
spotkamy tu również turzycę leśną –
niewysoką „trawkę” o wzdłużnie plisowanych listkach.
Tu i ówdzie leżą kłody drzew, które porastają mchy i grzyby, a które też
bywają dogodnym siedliskiem dla os,
które tu i ówdzie swe gniazda zakładają. Zwykle to robią w ziemi, jednak
– jak widać, potrafią też wykorzystać
wszystko, co oferuje natura. Osa
w przeciwieństwie do pszczoły nie
gromadzi miodu – ma też inne preferencje pokarmowe - woli dojrzałe owoce, zjada też inne owady. Podobnie
jak pszczoła może użądlić, jednak jej
żądło jest gładkie, co sprawia, że nie
Gniazdo os na martwej kłodzie
zostaje w skórze.
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ZWYCZAJNOŚCI I NADZWYCZAJNOŚCI
JODŁOWEGO LASU
W dalszej części ścieżka prowadzi przez las z jodłą i obficie wykształconą warstwą mszystą. Pochylmy się nad tutejszym runem, by bliżej poznać roślinność jodłowego lasu,
na której tu i ówdzie obficiej rośnie tylko szczawik zajęczy.
Delikatne listki szczawiku działają moczopędnie i regulują
trawienie. Kiedyś szczawik używany był także jako odtrutka przy zatruciach arsenem i rtęcią. W gospodarstwie domowym szczawik zajęczy stosowano do farbowania tkanin
i jako środek czyszczący.
Dalej idziemy wzdłuż
głębokiego jaru z drzewostanem bukowym i cienką strużką górskiego
potoku. Za rozwidleniem
dróg mijamy parzydło
leśne – wysoką bylinę,
preferującą chłodne jary
oraz i cieniste przydroża.
Duże kwiatostany wykształcają się w czerwcu i lipcu. Jest to roślina
dwupienna - na jednych
osobnikach znajdziemy
Kruszczyk siny
kwiatostany męskie - kreParzydło leśne
mowobiałe, na innych żeńskie – czysto białe.
Ostatni odcinek drogi leśnej dostarcza szczególnych emocji miłośnikom botanicznych
unikatów – to właśnie tutaj znajdziemy bogate stanowisko rzadkiego w Polsce storczyka –
kruszczyka sinego. To wybitnie cieniożądna roślina – rośnie często tam, gdzie z braku światłą nie mogą już rosnąć żadne inne gatunki zielne. Kwiaty nie są zbyt duże czy szczególnie
ubarwione, jednak warto im
się przyjrzeć z bliska – przypominają paszczę stwora,
z wyraźnym, białoróżowym
jęzorem i głęboką gardzielą. Storczyk ten figuruje
na Czerwonej liście roślin
polskich i jest objęty ścisłą
ochroną gatunkową.

Szczawik zajęczy
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WIELOBARWNE ŁĄKI
Przed nami otwierają się rozległe łąki - z każdym miesiącem lata przybierają inną kolorystykę. W czerwcu pokrywają się żółtymi plamami
jaskrów i różem firletek, w lipcu łąki robią się
miedziano-złote od mietlicy, okraszonej niebieskimi plamami dzwonków, purpurowymi - bukwicy i białymi – jastrunów. W sierpniu, po skoszeniu, na łące ponownie odsłania się soczysta
zieleń, kwitnąca niskimi gatunkami: żółtych szelężników, zielonawych babek i przywrotników,
czy białych biedrzeńców. Wreszcie we wrześniu
łąka nabiera płow ych kolorów od traw, miejscami rudziejąc od zasychających dziurawców i balŁąka ciepłolubna z bukwicą
daszków z rodziny selerowatych.
Na śródleśnych polankach i przydrożnych przejaśnieniach wszędzie tu licznie rośnie bukwica, lebiodka i pszeniec gajowy. A wśród gatunków tworzących zarośla znajdziemy grab,
dereń i klon polny. Wychodząc z lasu na łąki, zwróćmy uwagę na łany bukwicy zwyczajnej.
Gatunek ten został już wcześniej opisany, warto jednak zwrócić uwagę na jego wskaźnikowy
charakter – mamy tu bowiem do czynienia z łąką ciepłolubną - a zarazem wilgociolubną, jakich w Bieszczadach zbyt wiele nie spotkamy.
To już ostatni odcinek ścieżki, zamykający pętlę niedaleko budynku muzeum.

Klon polny
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Sprawdź swoją wiedzę
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Roślina zielna - inaczej nazywamy ją tysiącznikiem.
Trująca roślina, której kwiaty mają kolor fioletowy.
Archaiczna roślina odgrywająca dużą rolę w kulturze Prasłowian. Ma żółty kwiatostan.
Od dawna towarzyszy człowiekowi, a jest obcym gatunkiem.
Choć ma czarne owoce to kwitnie na biało, zaś gałązki przy owocach ma czerwone.
Naturalnie powstała droga, po której poruszają się ludzie i zwierzęta.
Ktoś kto wygląda tak jak ty. Również nazwa drzewa.
Jest słodki i produkują go pszczoły.
Niewysoka „trawka” o wzdłużnie plisowanych listkach

*odpowiedzi i rozwiązanie na stronie nr 47
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jesień
Jesienna pora nie musi być kojarzona z melancholią – to
okres równie malowniczy, co intrygujący rozmaitością
zjawisk. Choć jesień zawsze była okresem w sposób
szczególny nawiązującym do przemijania, to właśnie ona
spośród wszystkich pór roku najbardziej podkreśla wielobarwność życia. Drzewa przyjmują bajecznie kolorową
szatę dzięki obecności barwników: żółtych ksantofilów,
pomarańczowych karotenów i czerwonych lub purpurowych antocyjanów. Efekt wzmocniony jest rozkładem
zielonych chloroplastów, które w czasie lata maskują
obecność tych związków w liściach. Tak więc na żółto
wybarwiają się brzozy, topole, modrzewie, na pomarańczowo – jawory i osiki, na czerwono – borówka, kalina
i dąb czerwony. Żółto-rudym kolorem okrywają się buki,
a brązowym – dęby. Niektóre drzewa w ogóle nie zmieniają barwy – zielone liście opadają z olszy i jesionu.
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JESIENNA ŁĄKA PEŁNA ZIÓŁ
Stając na łące o każdej porze roku zaznaczają się inne gatunki. Czasami też zobaczymy
znane nam wcześniej rośliny, lecz teraz występujące w innych odsłonach, pod odmiennymi postaciami. Jesienią warto też zwrócić uwagę na
praktyczną stronę przyrody, wśród której życie
powoli szykuje się do zimowego spoczynku.
Nieopodal zabudowań dostrzegamy jeszcze
ostatnie kwiaty – na trawnikach pokazuje się
licznie brodawnik jesienny - jego żółte kwiaty
rozwijać się mogą aż do października. Osadzone są pojeMniszek lekarski
dynczo na
szczycie pędu – zamykają się po południu i w czasie
deszczu.
Na żółto kwitnie również mniszek lekarski - drugi lub
trzeci raz w tym roku. To właśnie jesienią najlepiej jest go
zbierać, bo wtedy korzenie gromadzą zapasy substancji
leczniczych i odżywczych. Jednak uwaga – niewłaściwie
przyrządzony korzeń może też działać trująco!
Prawdziwie ozdobne są owocostany szczeci leśnej
– na pędzie utrzymują się aż do zimowej pory. Dawniej
służyły do gręplowania wełny i do czyszczenia naczyń,
używane jako szczotki. Dziś służą już wyłącznie do celów ozdobnych, do komponowania tzw. ikebany, czyli suchego bukietu, czasem dodatkowo barwionego.
Dorodne i aromatyczne owocostany posiadają o tej
porze barszcz zwyczajny i dzięgiel leśny - wysokie
zioła o baldaszkowatych kwiatostanach. Dawniej służyły
one jako przyprawy do potraw. Dzięgiel był szczególnie
aromatyczny i używany w cukiernictwie - z tego też powodu jego nasiona zwane były nawet dzikim anyżkiem
Brodawnik jesienny
– rośliną wykorzystywaną przy produkcji cukierków.

Szczeć leśna

Baldach z owocami dzięgla
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RÓŻNORODNOŚĆ DZIKICH OWOCÓW –
– POŻYTECZNYCH I ZADZIWIAJĄCYCH
Leszczynowe orzechy dojrzewają we
wrześniu. Przy odrobinie szczęścia dostrzec
można buszujące w gałęziach orzesznice
i popielice – przesympatyczne gryzonie,
które teraz zajęte są gromadzeniem zapasów na zimę. Zbierają też bukiew, czyli
bukowe orzeszki, Niegdyś służyły nawet
do wyrobu mydła i tłoczenia oleju oraz do
prażenia lub smażenia - w celu uzyskania
„bukowej kawy”.
Latem obserwowaliśmy żółte kwiaty
niecierpka drobnokwiatowego. Tymczasem wykształciły się już owoce – są to
podłużnie pękające torebki. Jesienią rośliBukowe orzeszki
na jednak nadal kwitnie. Pękające torebki
nasienne wiszą więc obok nowych kwiatów.
Gdy taki owoc dotkniemy, pęka on tak nagle, że nasionka zostaje wystrzelone na sporą odległość – stąd się wzięła nazwa „niecierpek”, że roślina „nie cierpi”, gdy się ją dotyka.
W równie ciekawy sposób rozsiewa nasiona przytulia czepna, rzepik, kłobuczka czy łopian – drobne haczyki owocu czepiają się sierści zwierząt i ubrań ludzi, dzięki czemu może
przenosić się na znacznie większe odległości. Zjawisko to nazywamy ektozoochorią, która
polega na przenoszeniu nasion w przewodzie pokarmowym.
Jeszcze inaczej rozsiewa nasiona sadziec konopiasty czy starzec gajowy – ich owoce
wykształciły puszysty aparat lotny. Dzięki niemu owoce są przenoszone przez wiatr na duże
odległości. To właśnie puch owocostanu starca przesądził o jego nazwie. Jesienną porą kojarzy się z brodą sędziwego człowieka.

Jabłoń
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Puchate owoce starca gajowego

Dawne sady wciąż jeszcze owocują – po czereśniach niema już śladu, ale jabłka, gruszki
i śliwki stanowią tu bogatą stołówkę nie tylko dla ptaków – chętnie przychodzi się nimi pożywić
niedźwiedź, który o tej porze intensywnie żeruje, gromadząc tłuszcz na zimę. Zaś dziki, nie gardząc owocami, często też buchtują w ściółce leśnej, szukając pożywnych korzeni, bulw i kłączy.
Z kolei dla ptaków ważnym dodatkiem owocowej karmy są owoce bzu czarnego i koralowego.

Przytulia czepna

Niecierpek drobnokwiatowy

- 29 -

W ŚWIECIE GRZYBÓW

Wroślak różnobarwny

To właśnie na jesień większość z nas
bierze koszyk lub siatkę i wychodzi do
lasu nazbierać smakowitych grzybów. My
dokładniej przyjrzyjmy się grzybom wyższym – tzw. podstawczakom, a dokładniej
ich owocnikom, bo grzybnia – choć waży
znacznie więcej niż widoczny grzyb, ukryta
jest w całości pod ziemią lub w próchniejącym drewnie. W całym lesie znajdziemy
sporo tych grzybów - nie tylko w ściółce, ale
także na pniach drzew.
Lakówka to grzyb jadalny - ale tylko
jej kapelusze są używane do zup i sosów.
Grzyb ten „stroi” się różnorako – od barwy
pomarańczowej poprzez brązową aż po
fioletowo-różową.
Lejkówka to z kolei grzyb trujący. Za
młodu jest biały, potem przebarwia się na
kolor cielistoszary. Jego owocniki mogą się
pojawiać jeszcze w listopadzie. Rodzaj lejkówka występuje w postaci wielu gatunków.
Mogą one powodować silne zatrucia, podobne do skutków spożycia muchomorów.
Wroślak różnobarwny to pospolity
w naszych lasach grzyb rosnący na drzewach. Jest niezwykle dekoracyjny. Natknąć
się możemy na spore grupki tego grzyba.
Jego gęsto rozmieszczone owocniki zachodzą na siebie niczym dachówki.

Lakówka

Lejkówka
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DRZEWA JESIENNĄ PALETĄ BARW MALOWANE
Z początkiem września nadchodzą pierwsze
chłody, a średnia temperatura doby spada poniżej 15oC. Mówimy wtedy o nadejściu fenologicznej jesieni. Pod koniec miesiąca coraz częściej
pojawiają się przymrozki. W świecie roślin to koniec okresu asymilacji.
To właśnie pod koniec września las mieni
się już zwykle bogatą
paletą barw – wszędzie
jaskrawieją żółte liście
brzozy i jaworu, a
złotem i purpurą okrywają się korony buka
Jesienne przebarwienia liści buka
i klonu. Gdy patrzymy
z góry na plan terenu, dostrzegamy kontrast lasów z płowiejącymi
połaciami śmiałka i mietlicy, miejscami także ozdobionymi złocistą
nawłocią alpejską lub fioletową goryczką trojeściową. W końcu żółknie i opada igliwie nasadzonego tu i ówdzie modrzewia.
W końcu żółknie i opada igliwie nasadzonego tu i ówdzie modrzewia. Na terenie grądu żółkną graby i lipy. Zaś w dolinach złoModrzew europejski
cić się zaczynają wierzby.
Tak więc na żółto wybarwiają się brzozy, topole, modrzewie, na
pomarańczowo – jawory i osiki, na czerwono – borówka, kalina i dąb czerwony. Żółto-rudym kolorem okrywają się buki, a brązowym – dęby. Niektóre drzewa nie zmieniają swojej
barwy – zielone liście opadają z olszy i jesionu.

Topola osika
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PRZEDZIMOWA KRZĄTANINA ZWIERZĄT
Zanim nastaną przymrozki, schronienie dla siebie muszą odnaleźć płazy i gady. Często
spotykane latem w kałużach kumaki górskie z końcem września szukają jamy ziemnej, która może znajdować się gdzieś pod kamieniami lub kłodami drewna - tam zapadają w stan
zimowego snu, czyli hibernacji.To samo czynią salamandry, choć te czynią to znacznie później – dopiero z końcem
października, a czasem
nawet w listopadzie. Hibernacja jest konieczna
także dla tutejszych węży
– żmii zygzakowatej, zaskrońca czy węża eskulapa, a także dla jaszczurek: zwinki, żyworódki i
beznogiego padalca.
We wrześniu intensywne wędrówki odbywają się w świecie ptaków i
ssaków. Już na początku
miesiąca odlatują bociany, turkawki, pokrzewki
i muchołówki, później
Kumak górski
dzierzby i drozdy. Jeszcze później, w październiku, nad górami słychać głośny klangot żurawi lub gęganie gęsi – ptaki te odlatują na południe
w wielkich kluczach, często krążąc i zbierając się w coraz większe gromady. Z kolei duże ssaki często schodzą z wyższych partii gór, szukając swych zimowych ostoi w niższych partiach
regla i w piętrze pogórza – tak czynią np. żubry czy jelenie.
W blasku słońca nad łąkami możemy zaobserwować lub poczuć na własnej skórze delikatne, srebrzyste niteczki – to tzw. babie lato, czyli pajęcza przędza. Małe pajączki odbywają
na tych nitkach z wiatrem swoje dalekie wędrówki.

Padalec

Salamandra plamista
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Klucze gęsi

Sprawdź swoją wiedzę
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Są nimi orzesznice i popielice.
2. Wraz z nim nadchodzi pierwsze oziębienie i kończy się okres asymilacji u roślin.
3. W gospodarstwach domowych był używany do farbowania tkanin. Kwiaty ma białe,
a liście podobne do czterolistnej koniczny.
4. Wszystko to co nas otacza i zostało stworzone bez udziału człowieka.
5. Roślina, która dzięki haczykom przenosi się na znaczne odległości.
6. Drzewo iglaste, które podczas zimy nie ma igieł.
7. Pyszna jagoda rosnąca w lesie.
8. Nie cierpi, gdy się go dotyka.
9. Posiada ją król i posiada ją drzewo.
10.Zimowy sen.
11. Odlatują na zimę do ciepłych krajów.
12.Bukowe orzeszki.
*odpowiedzi i rozwiązanie na stronie nr 47
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ZIMA
Kiedy mrozy pozbawią drzewa liści, a las i łąkę pokryją
pierwsze śniegi, wydaje się, że przyroda całkiem zamiera
i poza zimującymi ptakami, tu i ówdzie przysiadającymi
na gałęzi, czy też sporadycznym śladem leśnej zwierzyny,
nie ma już nic ciekawego do obserwacji. Nie dajmy się
zwieść pozorom! Zima jest okresem spoczynku, jednak
życie nadal prezentuje bogatą różnorodność – trzeba
tylko być dobrym obserwatorem.
- 34 -

ZASUSZONE OWOCOSTANY

Suche pędy rudbekii

Goryczka trojeściowa

Warto zimą nauczyć się rozpoznawać rośliny nie tylko po żywych
kwiatach, ale również po pąkach,
korze i uschniętych pędach. Gdy
okrywa śnieżna nie jest zbyt gruba,
wznoszą się nad nią liczne, zasuszone owocostany – czasem zdrewniałe lub zimotrwałe i obsypane
jeszcze owocami, częściej jednak
martwe i już całkiem owoców pozbawione. Przy drodze, tuż za domostwami, mijamy wysokie, suche
pędy szczeci leśnej, które zwieńczone są szczotkowatymi, bardzo
ozdobnymi „główkami”. Często też
przy samej drodze natkniemy się
na wysokie, suche już baldachy
dzięgla lub barszczu. Tu i ówdzie
znajdziemy też martwe pędy dziewanny, mięty, chabra łąkowego
lub dziurawca. Miejscami wysoko
nad śnieg wznoszą się kolczaste
łodygi ostrożenia błotnego i lancetowatego, albo też pozostałości
po jesiennych bukietach goryczki
trojeściowej. Przy dawnych domostwach wiatr kołysze całymi łanami
zasuszonych rudbekii, wysypując
z koszyczków ostatnie nasionka.

Szczeć leśna

Ostrożeń błotny

Chaber łąkowy
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MIĘDZY ŚWIATEM DRZEW I PTAKÓW
W grudniu i styczniu na niektórych drzewach i krzewach
spotkać możemy jeszcze zmrożone owoce. Pożywną dla ptaków stołówką są teraz czerwieniejące się, z daleka na tle śniegu doskonale widoczne, owoce głogu jednoszyjkowego,
dzikiej róży lub kalin, czy jarzębiny. Bywa też, że natkniemy
się na gatunek sadzony i dziczejący - różę japońską – o dorodnych
i pożywnych owocach. Granatowym kolorem tu i ówdzie połyskują
też małe śliwki tarniny – o tej porze
Głóg jednoszyjkowy
już nieco przyjemniejsze w smaku,
bo mróz sprawia, że zanika ich
gorzko-cierpki posmak. Miejscami
spotkamy jałowiec obsypany granatowymi szyszkojagodami, które
dojrzewają przez dwa lata, a utrzymują się na krzewie do 3-4 lat.
Na niektórych drzewach
znajdziemy pożywną stołówkę
suchych nasion - na jesionach
długo po opadnięciu liści wiszą
Kalina
skupienia nasion - tzw. skrzydDzika róża
laków (każde nasionko opatrzone jest u nich lotnym skrzydełkiem).
Oczywiście zimową podstawą wartościowego pokarmu są też szyszki
świerka, z których dzięcioły i inne ptaki sprawnie potrafią wyłuskiwać
drobne nasionka w tzw. „kuźniach”, czyli podobnych do dziupli otworach w pniu. W odróżnieniu od dziupli kuźnie nie służą gniazdowaniu,
a jedynie żerowaniu ptaków, które najpierw z pnia wyjadają owady (najczęściej chrząszcze z rodziny kózkowatych), a potem w wykute otwory
wkładają szyszki, wyłuskując z nich nasiona.

Róża japońska

Jałowiec pospolity

Szyszki świerka
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Kuźnie dzięcioła

BOGACTWO ROŚLIN ZIMOTRWAŁYCh

Przetacznik leśny

Podczas naszej wędrówki
zwróćmy więc uwagę zarówno
na żywe, bezlistne łodygi, jak
też na, których liście wysycają się na ten czas specjalnymi
substancjami mrozoodpornymi. Rośliny te ograniczają też
zawartość wody, co sprawia,
że nawet przy srogich mrozach
potrafią zachować zielone liście. W tutejszych lasach należy do nich przede wszystkim
jeżyna, kopytnik, bluszcz,
gruszyczka czy niektóre paprocie - takie jak nerecznica
samcza czy paprotka zwyczajna. Z kolei na łąkach, polanach i pastwiskach zimotrwałe
listki zachowuje np. borówka
brusznica, wrzos, przetacznik lekarski i wiele traw.

Bluszcz
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Kopytnik

Narecznica samcza

ŚLADAMI LEŚNYCH SSAKÓW

Zgryzy łyka

Ślady zająca

Obserwując zimową fenologię roślin, warto też czasem
podążyć przy okazji za zwierzętami. Wymienione wcześniej rośliny, a w szczególności pospolita wszędzie jeżyna
gruczołowata, jak również młode pędy drzew i krzewów,
a nawet grube pnie, bywają
tu często zgryzane przez leśną zwierzynę, co świadczy
o prawdziwej ostoi zwierząt,
jaką tworzą tutejsze lasy. Jelenie i żubry szczególnie uwielbiają młode pędy jodły – niestety powodować to może duże
straty w nasadzeniach tego gatunku, dlatego leśnicy smarują
wierzchołki młodych drzewek
specjalną, białą substancją –
tzw. repelentem, który ma nieprzyjemny dla zwierząt smak.
Na przedwiośnie zwierzęta zgryzają też słodkie łyko
drzew, do których już od początku marca stopniowo napływa pożywny sok, bogaty
w cukry i inne substancje pokarmowe. W lesie i na polanach znajdziemy liczne tropy
i odchody – szczególnie dzików, jeleni, żubrów, wilków
i zajęcy. Czasem trafi się tu
również trop niedźwiedzia, rysia lub żbika. W buczynowych
Odchody i ślady jelenia
drzewostanach bogatą pożywką dla dzików są bukowe orzeszki, czyli tzw. bukiew, która
o tej porze obficie potrafi zalegać na śniegu
i tuż pod nim.

Ślady rysia

Bukiew
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ZIMOWA STOŁÓWKA PTAKÓW
Ale oderwijmy na chwilę wzrok od ziemi i śniegu –
warto przecież poświęcić też trochę czasu obserwacji
ptaków, które zimową porą skupiają się często w stada,
zachowując teraz nieco mniejszy dystans do człowieka.
Zimowa stołówka ptaków miewa bardzo różne oblicza.

Kwiczoł

Częstym widokiem są liczne
stada kwiczołów, które przylatują na ostatnie, wiszące jeszcze
na drzewach owoce. Kwiczoł to
ptak bardzo liczny podczas zimowych przelotów – często też
u nas zimuje. Można go łatwo
obserwować, gdy dużymi stadami
Szpak
odwiedza sady, gdzie jeszcze wiszą ostatnie jabłka. Krewniakiem kwiczoła jest szpak, który należy do ptaków wędrownych,
jednak do Polski często przylatuje bardzo wcześnie – bywa, że pojawia się u nas już w marcu,
przy ostatnich śniegach.
Bardzo pospolitym ptakiem jest sikora bogatka, którą poznamy po żółtym brzuszku i czarnej główce – a także po charakterystycznym głosie, przypominającym monotonnie skrzypiącą
huśtawkę. Równie częsta jest zięba - jej samiec ma czarne czoło i niebieskawą czapeczkę,
a lotki żółto obrzeżone, zaś samice są mniej barwne, o brązowawym upierzeniu. To gatunek
wędrowny, jednak przylatujący do nas już z końcem zimy – z tego powodu może sprawiać
wrażenie ptaka zimującego.

Sikorka bogatka

Zięba
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MIKROŚWIAT MCHÓW I POROSTÓW
Po krótkim pobycie w świecie ptaków, spróbujmy znowu zajrzeć, co się dzieje pod nogami – tym
razem wejdźmy w zadziwiający mikroświat mchów
i porostów. W okresie zimy znacznie łatwiej jest
zaobserwować plechę nadrzewnych porostów,
które po zrzuceniu przez drzewa liści w pełnej krasie odsłaniają się na pniach lub gałęziach.
Do najpospolitszych gatunków nadrzewnych
o plesze listkowatej należą pustułka i tarczownica. Bardziej krzaczkowaty pokrój przyjmuje nieChrobotek kieliszkowy
co rzadsza mąkla i znacznie rzadziej spotykana
brodaczka. Obecność tych porostów wykorzystywana jest w bioindykacji środowiska - do
biologicznego określania stanu czystości tutejszego powietrza. Brodaczka rośnie w nielicznych rejonach Polski, gdzie skażenie dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu jest najmniejsze.
Intensywną, pomarańczową barwą może zwrócić naszą uwagę złotorost. Na starych
pniach i powalonych kłodach spotkać też możemy ciekawe chrobotki, wśród których ciekawie wygląda chrobotek kieliszkowy, którego wtórnie
rozwinięta plecha wygląda
jak miniaturowe kieliszki
krasnoludków. Bardzo charakterystyczny jest też chrobotek reniferów, którego
wzniesiona forma popielatej
Brodaczka
plechy przyjmuje kształt jelenich rogów.
Nie brakuje tu również miejsc bogatych w mszaki, wśród
których warto zwrócić uwagę na plechowate wątrobowce,
a także liczne w lasach mchy właściwe - płonnik, krótkosz, czy
widłoząb. W większości jednak zimowego sezonu mszaki znajdują się pod śniegiem – przez całą zimę pozostając na widoku
Złotorost
jedynie w tych przypadkach, gdy porastają pnie starych drzew.

Pustułka

Wątrobowce
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DRZEWA I KRZEWY W STANIE BEZLISTNYM
Ambitny przyrodnik amator potrafi oznaczać drzewa
i krzewy po bezlistnych pędach. Zimowa pora sprzyja właśnie ćwiczeniom w zakresie takiego rozpoznawania. Warto
też sporządzić samodzielne szkice pąków, zwracając uwagę
na ich kształt, kolor i rozmieszczenie, jak też na tzw. ślady
liściowe, czyli na charakterystyczne znaczki po odpadniętych liściach, występujące tuż pod każdym nowym pąkiem.
Zacznijmy od najbardziej charakterystycznych pędów buka, którego
drzewa poznać po srebrzystym pniu
z „wąsami” - bo na gładkiej korze
Poprzeczne smugi buka
widnieją często poprzeczne smugi,
jakby ktoś bukowi wąsy lub oczy dorysował. Bukowe pąki są bardzo
długie i ostro zakończone – wyraźnie odstają od gałązki. Równie powszechne drzewo, grab rozpoznać można z daleka zimą po smugach
podłużnych – w przeciwieństwie do buka ciągnących się z góry na dół.
Grabowe pąki są znacznie krótsze niż u buka, choć również o wrzecionowatym kształcie i zaostrzonym
wierzchołku.
Charakterystycznie rozmieszczone pąki ma również dąb szypułkowy.
Jak na królewskie drzewo przystało,
dębowe pąki skupiają się na końcu
Podłużne smugi graba
gałązki w koronę. Blizny liściowe, czyli
znaczki po odpadniętych liściach, są sierpowatego lub trójkątnego kształtu. Inaczej wyglądają gałązki lipy – delikatne,
oliwkowe i błyszczące. Pąki lipowe są owalne, zwykle czerwonawe i błyszczące, całkowicie nagie.
Dąb szypułkowy
Spójrzmy jeszcze na pędy niektórych krzewów. Bardzo
ozdobne są zimowe gałązki kaliny – nie tylko dlatego, że zdobią je często długo utrzymujące
się owoce, ale także z uwagi na intensywne wybarwienie samego pędu, którego kora na końcach jest pomarańczowa, czasem czerwonawo nabiegła. Kalinowe gałązki są nagie i kanciaste,
zwykle całkowicie nagie. Pąki okryte tylko dwiema łuskami, kuliste i czerwonawe.

Lipa

Kalina
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NAJWCZEŚNIEJSZE KWIATOSTANY DRZEW I KRZEWÓW
Przyroda budzi się z zimowego spoczynku, gdy
jeszcze zima wokół zdaje się w pełni panować. Już
w lutym pojawiają się najwcześniejsze kwiatostany
drzew i krzewów - przelotne mrozy i śniegi nie przeszkadzają im w rozwoju. Już z końcem lutego na gałęziach leszczyny gęsto zwisają kotki - to kwiatostany
męskie, które w marcu stają się intensywnie żółte od
pyłku. Na tym samym drzewku (lub krzewie, bo leszPąki wierzby iwy
czyna ma często pokrój krzewiasty) znajdziemy znacznie mniejsze i niepozorne kwiaty żeńskie, które na zewnątrz odsłaniają tylko czerwone znamiona, a całe mieszczą się w pąkach.
Nieco później, zwykle od marca, kwitnie olsza szara. To również
drzewo jednopienne, co oznacza, że kwiaty obu płci znajdują się
na tym samym drzewie. Kotki męskie rozmieszczone są na szczycie gałązki, żeńskie – w kątach przyszłych liści. Na jednej gałęzi
zwykle dostrzec można świeże kwiatostany i zeszłoroczne, szyszeczkowate owocostany.
Zupełnie inaczej jest z gatunkami dwupiennymi, np. z wierzbami – tutaj kwiatostany męskie wykształcają się na drzewach będących osobnikami męskimi, a na „pannach wierzbach” rozwijają się
kotki żeńskie. To właśnie gałązki z kwiatostanami wierzby iwy,
zwanymi też baziami, znalazły powszechne użycie w wiązankach
na Niedzielę Palmową. Podobnie jak u leszczyny czy olszy rozwijają się one na długo przed ulistnieniem pędu. Początkowo przed
mrozem chroni je szaro-biały puch. Kwiatostany męskie wierzby
iwy i wierzby kruchej pokrywają się szczególnie obfitym pyłkiem
żółtego koloru. U iwy kotki żeńskie są bardziej wydłużone – i jeszKwiatostan olszy szarej
cze bardziej się wydłużają w czasie owocowania.

Rozwijające się kwiatostany leszczyny
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Sprawdź swoją wiedzę
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Zarówno imię żeńskie jak i nazwa krzewu. Kwiaty białe, a owoce są koloru czerwonego.
2. Iglak o kształcie stożka, który dość często jest spotykany na ścieżce przyrodniczej
„Knieja”. Ma kujące igły.
3. Jagoda, której pędy są bardzo chętnie zgryzane przez zwierzęta. Pędy uzbrojone są
zwykle w kolce.
4. Mówi się, że można być wielkim jak ………. . Rodzime drzewo olbrzymich rozmiarów.
5. Otwory w pniach podobne do dziupli, w których ptaki m.in. dzięcioły wyłuskują
drobne nasiona.
6. Ptak z charakterystyczną białą kreską nad okiem. Przylatuje na ostatnie, wiszące
jeszcze na drzewach owoce.
7. Posiada czarną główkę i żółty brzuszek, a jej głos przypomina skrzypiącą huśtawkę.
8. Jej kwiatostan przypomina wiszące kotki. Kwitnie pod koniec lutego. Jesienią daje
pyszne orzechy.
9. Rodzaj nasion opatrzone parą lotnych skrzydełek.
10 Tam swój początek bierze każdy strumyk i rzeka.

*odpowiedzi i rozwiązanie na stronie nr 47
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Ważne zapiski z podróży

Ważne zapiski z podróży

Ważne zapiski z podróży
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WIOSNA
LATO

QUEST

Gdzie to jest?

Nowosiółki – miejscowość położona w Bieszczadach przy
słynnej Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej. Wyprawa rozpoczyna się przy Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim „Knieja”.

Tematyka

Wyprawa będzie mieć charakter zarówno przyrodniczy,
jak i historyczny. Odkrywca dotrze do dawnej wioski,
która istniała tu przed 1947 rokiem.
Na trasie przy odrobinie szczęścia będzie można spotkać
mieszkańców Karpackiej Puszczy.

Jak szukać odpowiedzi?

W queście, z którym wyruszysz na szlak,
będziesz uzupełniał odpowiednie rubryki
związane z tym regionem. Odpowiednio przepisane
ponumerowane literki stworzą hasło.

Czas trwania

Z nami spędzisz ok. 1,5 h.

Hasło

Jest on od szczęścia, zdrowia i dobroci
– choć nie ukrywam, że ten leśny duszek lubi też psocić.
W leśnych zaroślach mieszka,
czasem turystom drogę ułatwia.

WYPRAWA
ODKRYWCÓW

1

2

3

4

5

Miejsce na pieczątkę:

y

szlakiem starej Osad
za Lasem
›› Nowosiółki ‹‹

6

7

8

Pierwszy punkt, jaki na trasie mamy, to muzeum
przyrodnicze, do którego koniecznie zaglądamy.
Weź głęboki oddech i rozejrzyj się wokoło,
widzisz w Bieszczadach zwierząt żyje całkiem sporo.
Już na początku wilki spotykamy,
potem niedźwiedzie i rysie też mamy.
W drugiej zaś sali jelenia karpackiego dali.
I teraz zagadka mój drogi, jak nazywają się jelenia rogi?
5

Gdy się odwrócisz chatę zobaczysz, to w takiej nasi
Bojkowie mieszkali.
Po środku piec i obok narzędzia za stali.
Ikona na ścianie, owce w zagrodzie – niczym górski
strumień,
tak życie biegło na co dzień.
Dziś ciężko zrozumieć tej historii finał,
kiedy pewnego dnia na zawsze odejść musieli…
i gdy odeszli, już nic nie mieli.
Domy, cerkwie i owocowe sady – to wszystko
w Bieszczadach zostało, a dziś po tylu latach…
pamiątek po nich jest naprawdę mało…
Zatem ruszamy dalej ku przygodzie,
bo lekcja przyrody jest już na drodze.
Idź przed siebie, tak jak droga prowadzi,
Wzdłuż ogrodzenia, w kierunku lasu.
Po lewej zobaczysz dwa stawy,
gdzie kaczki swój ptasi raj mają
i w gorące dni w nim odpoczywają.
Czasem pojawi się też czapla,
bo jakąś rybę na kolację by zjadła.

Powiedźcie zatem nam mili, jakie zwierzątko miodem
byśmy nakarmili?

A teraz mój Odkrywco, mam zagadkę dla Ciebie, jak
nazywa się lekarz drzew, który robi dziury w drzewie?
1

Idąc błotnistą drogą,
czasem wilki przebiec tu mogą.
Pamiętaj, że tylko w bajkach ludzi zjadają,
a tak naprawdę przed człowiekiem się ukrywają.
Gdy jednak bystrym okiem dostrzeżesz kilka,
jak nazywa się „stado” wilka?

Bo ptaków jest tu wiele, tak twierdzą ornitolodzy,
ich przyjaciele.
Maszeruj i rozkoszuj się pięknym widokiem,
bogactwem przyrody, które masz pod bokiem.
I już zaraz na wieżę się wspinasz,
co walory krajobrazu ukazuje,
przed Tobą panoramę miejscowości maluje.
Stamtąd startowałeś i mam nadzieję,
że nazwę zapamiętałeś –
3

7

Pamiętajcie tylko drodzy odkrywcy, że misie to nie pluszaki, i przy spotkaniach nie podajemy łapki.
Niedźwiedzie, choć nie wyglądają, po drzewach dobrze się
wspinają. Wodę też lubią, ryby zjadają i czasami
nad strumieniem latem odpoczywają.
Dalej ruszamy pod górę, gdzie łąki i kwiaty,
tam latem zobaczysz przyjaciół skrzydlatych.
Trochę tu pól i lasów, ale łąki dominują,
gdzie ludzie i zwierzęta „dary” ich wykorzystują.
Nie robiąc teraz zbyt wiele hałasu,
śmiało maszeruj w kierunku lasu.
Po paru metrach ujrzysz leśny szlaban,
to taki znak stopu, dla tych co quady mają,
i leśne drogi nimi rozjeżdżają.
Teraz już będziesz wędrował w leśnej ciszy,
i mam nadzieję, że każdy głos usłyszysz.
Przed nami krzyżówka leśnych dróg,
my jednak dalej za zielonymi znakami ruszamy w dół.
Zanim jednak ruszysz w dalszą drogę,
odpowiedz, jakie zwierze może stanąć na przeszkodzie?
Zwierzę to nawet tonę ważyć może,
na głowie ma rogi, nie poroże:
2

Na rozstaju dróg, na lewo się kierujesz,
wzdłuż wąwozu teraz wędrujesz.
Wnet otwarta przestrzeń, więc może być ciekawie,
tu czasem żubry,
dziki i jelenie spotykają się na „kawie”.
Mijasz po lewej nęcisko myśliwego,
gdzie nie deptamy mój kolego.
Tam leśna zwierzyna pokarm znajduje,
i zimą i latem tutaj buszuje.
Idź dalej przed siebie leśną drogą,
i bacznie obserwuj, bo zwierzęta ukryte tu być mogą.
Lasy bukowe i jodły stare, to znak, że musisz ruszać dalej.
Spójrz jednak czasem na koronę drzewa,
zastanów się, kto tak pięknie śpiewa.
Ptaki tutaj koncerty dają i do wędrówki zachęcają.

I tym sposobem do tablicy docieramy,
gdzie o użytkowaniu lasu informacje mamy.
Tam znajdziesz wszystko, co Cię interesuje,
Twoją leśną wiedzę również rozbuduje.
Po krótkiej lekcji dalej ruszamy,
idąc jednak patrzymy pod nogi i uważamy.
Tym razem już wchodzimy na teren dawnej osady,
gdzie kiedyś mieszkali ludzie moi mili,
jednak w 1947 inni ich przesiedlili.
Pierwszym znakiem jaki spotkamy, jest studnia,
więc uważamy!
Takich pamiątek po Bieszczadzkich wioskach,
w lasach jest wiele…
więc proszę Was o zadumę moi przyjaciele.
Po chwili do osady docieramy,
gdzie pod dachem wiaty odpoczywamy.
Tablica, która się tu znajduje,
o historii wioski nas informuje.
Drzewa owocowe, zdziczałe sady,
to wszystko powoli znika, nie ma na to rady.
Gdy już odpoczniesz, Koleżanko – Kolego,
nie rób nigdy tego:
nie zostawiaj śmieci nigdy na swojej drodze,
bo to brak wychowania i tak ku przestrodze,
zwierzęta tutaj żerują i czasami
przez zjedzoną reklamówkę chorują.

8

Przed Tobą jeszcze przeprawa łąkami,
gdzie sarny żerują wieczorami.
Na samym końcu siatki jest znak i dalsza część zagadki.
Tutaj znak – UWAGA NIEDŹWIEDZIE,
to tam, gdzie byłeś na spacerze.
W bieszczadzkich lasach misie grasują
i o rozwiązanie questa wypytują.
Mam zatem zagadkę mój drogi, jak nazywa się dziki kot
z frędzelkami, którego jako symbol
Bieszczadzkiego Parku mamy?

Gdy dotrzesz do drogi, to będzie znak,
że kończyć wędrówkę nadszedł już czas.
Myślę, że dobrze się bawiłeś i fajną przygodę przeżyłeś.
Z kratek pomarańczowych, hasło się układa,
więc moja taka rada,
Jeśli wiesz już jakie jest rozwiązanie, to ...

wejdź do muzeum
przyrodniczej edukacji,
i podaj hasło – nie bez satysfakcji,
wtem pieczątką kartkę ostemplujesz
i wygraną dziś poczujesz.

I teraz dalej w dół drogą ruszamy,
jednak na trasie małe zwierzątko czasem spotykamy.
Jest rudy, ma puszysty ogon – mam nadzieję,
że już wiecie, to

4

najzwyczajniej w świecie.

Tym razem w prawo mocno skręcamy,
już gęsty las opuszczamy.
Na horyzoncie trawy wysokie, lecz patrz uważnym
okiem, bo czasem takie zwierzęta nad głową latają
i myszy zjadają 6

QUEST

Cieszymy się, że spędzisz z nami najbliższe 1,5 h i powędrujemy razem do
przeszłości.

Wkrótce dotrzesz do skrzyżowania,
lecz Ty na prawo dalej się kierujesz
i pod górkę już się wdrapujesz.
Lecz chwila oddechu na Ciebie czeka, bo mam pytanie,
więc nie zwlekam.
Po lewej stronie pszczoły domki mają,
miód w nim wyrabiają.

Rys. Dominik Zawistowski (2)

Rys. Dominik Zawistowski

Witamy Cię
drogi odkrywco!

