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O tym, że nasze województwo jest absolutnie wyjątko-
we, a jego walory przyrodnicze są w stanie konkurować 
swoim pięknem z innymi rejonami w Europie nie trzeba 
przekonywać nikogo. Świadczyć mogą o tym liczne for-
my ochrony przyrody, np. parki narodowe i krajobrazowe, 
rezerwaty czy pomniki przyrody, ale przecież nie wszyst-
kie cenne przyrodniczo obszary objęte są ochroną. Wiele 
z tych przyrodniczych perełek ukryte jest w lasach, na łą-
kach, przy rzekach… i czeka na odkrycie!  

Aby ułatwić dotarcie do nich, wiele z tych miejsc udo-
stępniono w postaci ścieżek edukacyjno-przyrodniczych.

Miłośników przyrody i pieszych wędrówek, zarówno 
starszych jak i młodszych, w  grupach zorganizowanych 
jak również indywidualnych zapraszamy na trasy ście-
żek przyrodniczych, które w ciekawy sposób przybliżają 
temat przyrody naszego województwa oraz uwrażliwiają 
na jej piękno.

Zbiór ścieżek w przewodniku stanowi ciekawą alter-
natywę dla długich, często niełatwych górskich szlaków 
pieszych Bieszczadów czy Beskidu Niskiego – choć i tam 
też kilka propozycji ścieżek mamy. Plusem takich ścieżek 
jest to, że są one udostępniane nieodpłatnie, często to-
warzyszą im zorganizowane miejsca z parkingiem, wiatą, 
miejscem na ognisko, tablicami edukacyjnymi. Są one 
również łatwiej dostępne, bo rozsiane po terenie całego 
województwa – więc i w Twojej okolicy, drogi Czytelni-
ku, taka ścieżka najpewniej jest. Trasy najczęściej mają 
charakter pętli, a stopień trudności sprawia, że są dostęp-
ne zarówno dla osób starszych, jak i  małych „kajtków” 
– idealne miejsce na rodzinny spacer. Z takiej wędrówki 
młodzi, ale i starsi odkrywcy wyniosą o wiele więcej niż 
z lekcji przyrody czy najlepszego programu na Discovery 
channel, bo dotykają przyrodę wszystkimi zmysłami – sły-
szą śpiew ptaków i szum liści czy potoku, widzą rośliny 
i zwierzęta, dotykają kory drzew, mchów, czują zapach 
lasu i kwiatów… 

… trzeba tylko wyruszyć na ścieżkę!

Małgorzata Draganik
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44%  powierzchni chronionych 

2 parki narodowe

1 Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty  
Wschodnie”

3 Leśne Kompleksy Promocyjne (Lasy Birczańskie, 
Lasy Bieszczadzkie i Lasy Janowskie) 

10 parków krajobrazowych

96 rezerwatów przyrody

13 obszarów chronionego krajobrazu

4. miejsce w kraju pod względem odsetka powierzchni 
chronionych

37% terenów zalesionych 

1346 m n.p.m. – najwyższy punkt (Tarnica)

138 m n.p.m. – najniższy punkt (poziom Wisły 
w Chwałowicach gm. Radomyśl nad Sanem)

3 najdłuższe rzeki województwa – San (444 km), 
Wisłok (220 km), Wisłoka (164 km)
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Wchodząc do lasu, na łąkę, nad jezioro czy rzekę jestem 
gościem w domu żyjących tam zwierząt i roślin!

Zachowuję się cicho na ścieżce – nie straszę zwierzyny i daję 
innym też odpocząć i delektować się ciszą!

Jestem jak Indianin, który nie zostawia po sobie śladów. 
Wszystkie śmieci zabieram ze sobą i w żadnym wypadku nie 
zostawiam ich na ścieżce – nawet jeśli to jest guma do żucia, 

czy patyczek po lizaku!

Nie zabieram nic ze ścieżki. Obserwuję rzadkie rośliny, 
podglądam zwierzęta, ale z wycieczki wynoszę tylko (albo aż!) 

wspomnienia i zdjęcia. Nic więcej. Nawet (nie)zwykłe polne 
kwiaty przecież ładniej wyglądają na łące niż po jednym dniu 

uschnięte w wazonie!

Nie schodzę ze ścieżki i nie zakłócam spokoju natury. 
To przecież również w trosce o moje bezpieczeństwo!

Pozdrawiam innych na ścieżce: młodsi – starszych, idący 
z góry – tych, co pod górę, panowie – panie!
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Jestem gotów 
do eksplorowania 

świata 
przyrodniczego!
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Wybierając się w teren, nieważne czy to będzie teren górski czy nizinny, 
warto pamiętać o przygotowaniu się do drogi, jak i  o odpowiednim ekwi-
punku. Poniżej lista sprawdzająca przed wyruszeniem na wędrówkę:

zapoznałem się z przebiegiem ścieżki na mapie, jeżeli 
jest dostępna mam ją również ze sobą,

dopasowałem odpowiedni ubiór do warunków 
pogodowych i do czasu wędrówki,

na wszelki wypadek mam płaszcz przeciwdeszczowy, 

w plecaku mam coś do picia i drobne przekąski,

aby lepiej prowadzić obserwacje przyrodnicze, mam ze 
sobą lornetkę, aparat fotograficzny, lupę, atlas roślin 

i zwierząt

Ruszam w drogę!
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Co możemy 
spotkać na 

naszej ścieżce? 

pod ochroną                nieobjęte ochroną       



Dar panowania nad przyrodą 
winniśmy wykorzystywać w poczuciu 
odpowiedzialności, świadomości, że jest to 
wspólne dobro przyszłości

Jan Paweł II
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Wiosenne 
rośliny 

podkarpackich 
lasów 

Przylaszczka pospolita ● 
(Hepatica nobilis) rodzina jaskrowate

Rośnie w lasach i zaroślach. Do 2014 r. w Polsce objęta 
była ochroną gatunkową. Naukową nazwę zawdzięcza 
kształtowi liści kojarzących się z płatami wątroby (łac. 
hepar – wątroba). Nawet stosowano ją kiedyś jako śro-
dek pomocny w schorzeniach wątroby. Kwiaty zamykają 
się na noc oraz w czasie deszczu. Owoce wabią mrówki, 
które rozsiewają nasiona przylaszczki.
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Œnieżyczka przebiśnieg ● 
(Galanthus nivalis) rodzina amarylkowate

Można ją spotkać na całym obszarze od lutego 
do kwietnia. Nazwa wzięła się stąd, że śnieżycz-
ka jako pierwsza zaczyna kwitnąć i przebija się 
już spod śniegu. Rozpoznawalna jest jako symbol 
przedwiośnia. Nasiona (rozsiewane przez mrówki) 
w danym roku kiełkują jesienią, natomiast pierw-
sze kwiaty pojawiają się dopiero po 6 latach. Ce-
bulki kwitną już w roku następnym.

Œnieżyca wiosenna ●
(Leucojum vernum) rodzina amarylkowate

Nazwa łacińska leucojum pochodzi od greckich 
słów leucon ich, czyli biały fiołek. Od śnieżyczki 
przebiśnieg odróżniają ją żółte plamki na każdym 
z 6 płatków. Kwiaty zapylane są głównie przez 
pszczoły. Nasiona rozsiewane są przez mrówki 
–zjawisko takie to myrmekochoria. Na Podkar-
paciu utworzono rezerwat „Śnieżyca wiosenna 
w Dwerniku”.

Czosnek niedźwiedzi ●
(Alium ursinum) rodzina amarylkowate

Rośnie w wilgotnych i cienistych lasach liścia-
stych, szczególnie buczynach. Jest rośliną o właś-
ciwościach leczniczych podobnie jak czosnek po-
spolity. Aromatyczne, pachnące czosnkiem liście 
zawierają dużo witaminy C. Cała roślina wydziela 
intensywny, czosnkowy zapach. Kwiaty zapylane 
są przez trzmiele i muchy, a nasiona rozsiewane 
są przez mrówki. 

Lepiężnik różowy ● 
(Petasites hybridus) rodzina astrowate

Rozwija się najczęściej w  wilgotnych zaro-
ślach nadrzecznych czy nad brzegami potoków. 
W średniowieczu używano go do leczenia epilep-
sji, dżumy i różnych chorób zwierząt domowych. 
Lepiężnik ma największe liście wśród roślin dziko 
żyjących w Polsce (długość do 1 m!). Obok lepięż-
nika różowego można spotkać lepiężnika białego 
czy wyłysiałego. 
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Podbiał pospolity ●  
(Tussilago farfara) rodzina astrowate

Gdy zaczyna kwitnąć, to znaczy, że 
właśnie nastała wiosna. Podobny jest do 
mniszka lekarskiego. Choć zaliczany jest 
do chwastów, a wyglądem nie zachwyca, 
to jego właściwości doceniał już sam Hipo-
krates, który uznawał podbiał za cenny lek 
na kaszel. Kaszel po łacinie – Tussis, stąd 
właśnie nazwa rośliny Tussilago. Nazywa-
ny jest „Bożym liczkiem”

Żywiec gruczołowaty ● 
(Cardamine glanduligera)
rodzina krzyżowe

Występuje głównie w Karpatach i jest tzw. 
subendemitem karpackim. Rośnie prze-
ważnie w lasach liściastych (głównie bu-
kowych), gdzie tworzy często całe łany, 
ale spotkać ją można także w lasach mie-
szanych i  iglastych. Nazwa wzięła się od 
drobnych (niewidocznych gołym okiem) 
gruczołów na  środkowym listku.

Śledziennica skrętolistna  
(Chrysosplenium alternifolium) 
rodzina skalnicowate

Rośnie na torfowiskach, w lasach, na 
brzegach górskich potoków, mokrych 
i cienistych miejscach w lesie. Nazwa śle-
dziennica od tego, że dawniej używano jej 
do leczenia schorzeń śledziony. Roślina 
w zasadzie jest samopylna, choć mogą ją 
zapylać również owady. Ciekawostką jest, 
że ślimaki mogą spełniać rolę zapylaczy 
– co w języku botanicznym nazywa się 
malakogamią.

●
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Cebulica trójlistna ● 
(Scilla kladnii) rodzina szparagowate

Jest gatunkiem wschodniokarpackim, występującym 
głównie w olszynie karpackiej, czasem w lasach grądo-
wych lub buczynowych, ale rośnie również na połoni-
nach. Zapylana jest przez owady, a nasiona są rozsie-
wane przez mrówki. Spożycie rośliny w większej ilości 
może powodować wymioty i nudności.
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Barwinek pospolity ● 
(Vinca minor) rodzina toinowate

Rośnie w lasach liściastych. Często była 
sadzona na cmentarzach, przy kapliczkach. 
Kwiaty owadopylne, zapylane przez pszczo-
ły i motyle. Nasiona rozsiewane głównie 
przez mrówki. Cała roślina jest lekko trująca.  
Liście tej krzewinki są zimozielone. Barwi-
nek nazywano niegdyś fiołkiem czarownika, 
gdyż stosowano go jako składnik miłosnych 
napojów i używano do wypędzania złych du-
chów.

Miodunka ćma ● 
(Pulmonaria obscura) 
rodzina ogórecznikowate

W Polsce jest pospolity na całym terenie. 
Rośnie w  lasach liściastych i zaroślach. 
Miodunka ćma jest rośliną leczniczą i  jest 
pomocna w leczeniu wielu schorzeń, prze-
de wszystkim przy schorzeniach dróg odde-
chowych. Dawniej miodunka nazywana była 
płucnikiem lekarskim, a to od łacińskiej na-
zwy Pulmonaria (lac. Pulmones – płuca).

£uskiewnik różowy ●
(Lathraea squamaria) rodzina zarazowate

Roślina bezzieleniowa, to znaczy, że nie posia-
da chlorofilu. Zatem nie może przeprowadzać 
fotosyntezy, a więc jest rośliną pasożytniczą. 
Pasożytuje na korzeniach drzew i krzewów liś-
ciastych, głównie na leszczynie, topoli i olszy. 
Swą polską nazwę gatunek ten zawdzięcza liś-
ciom – zredukowanym do malutkich, bezziele-
niowych, białawych łuseczek.
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Pierwiosnek lekarski ● 
(Primula officinalis) rodzina pierwiosnkowate

Rośnie w świetlistych lasach, nadrzecznych lę-
gach, pastwiskach czy zaroślach. Do 2014 r. 
objęta była ochroną gatunkową. Kwiaty zapyla-
ne są przez motyle, co w słowniku botanicznym 
nazywane jest entomogamią. Jak sama nazwa 
wskazuje, jest rośliną leczniczą, np. pomaga 
przy przeziębieniach. Szczególnie młode liście 
zawierają dużo wit. C.

Szczawik zajęczy ● 
(Oxalis acetosella) rodzina szczawikowate

Występuje w cienistych lasach liściastych 
i szpilkowych, kwitnie już w maju. Roślina po-
spolita. Listki szczawika w nocy i przy niepogo-
dzie stulają się. Zjawisko to zwane jest „snem 
roślin” i przyczynia się do regulacji wyparowy-
wania wody przez roślinę. Liście mają kwasko-
waty smak i są źródłem witaminy C.

Dąbrówka rozłogowa ● 
(Ajuga reptans) rodzina jasnotowate

W Polsce jest rośliną pospolitą. Preferuje stano-
wiska półcieniste, choć radzi sobie i  w  cieniu. 
Kwitnącą już możemy spotkać w maju. Dawniej 
uznawana była za roślinę leczniczą, obecnie pod 
tym względem została zapomniana. Nasiona roz-
noszone są przez mrówki.
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Inne ciekawe 
rośliny 

Podkarpacia
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Lilia złotogłów ● 
(Lilium martagon) rodzina liliowate

W Polsce spotykana w Sudetach i Karpa-
tach, na niżu jest bardzo rzadka. Kwitnącą 
możemy zaobserwować od czerwca do 
sierpnia. Duże barwne kwiaty oraz zapach 
mają za zadanie zwabiać owady (głównie 
motyle), natomiast kolorowe plamki speł-
niają funkcję wskaźników, które nakierowu-
ją owady w odpowiednie miejsce w fazie 
czynności prowadzących do zapylenia 
kwiatu. 

Firletka poszarpana ●
(Lychnis flos-cuculi) 
rodzina goździkowate

Jest to typowa roślina łąkowa, która pora-
sta wilgotne lub mokre łąki wiosną. Łaciń-
ska nazwa gatunkowa firletki (flos – kwiat 
i cuculus – kukułka) znaczy „kwiat kukułki”, 
kwitnie bowiem w maju i czerwcu, a więc 
w czasie, gdy ptak ten przylatuje i odzywa 
się najczęściej. W  lecznictwie ludowym 
Karpat Wschodnich napar z firletki poda-
wało się przy żółtaczce i chorobach nerek. 

Dziewięćsił bezłodygowy ●
(Carlina acaulis) rodzina astrowate

Roślina kwitnie od lipca do września. Kwia-
tostan otwiera się tylko w słońcu, a zamyka 
się pod wpływem zwiększonej wilgotności 
powietrza, co postrzegane jest jako zwia-
stun nadchodzącego deszczu – w kulturze 
stanowił zatem naturalny barometr. Polska 
nawa dziewięćsił pochodzi od dawnego, 
góralskiego określenia „dziewięciu tajem-
nych mocy”, które to ziele miało.
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Zimowit jesienny ● 
(Colchicum autumnale) 
rodzina zimowitowate

Występuje na wilgotnych podmo-
kłych łąkach, najczęściej jest spo-
tykany w niższych położeniach 
górskich. W naszych warunkach 
kwiaty pojawiają się w  pierwszej 
połowie września – „witają zimę”. 
Cała roślina jest bardzo silnie tru-
jąca. Tym trującym alkaloidem jest 
kolchicyna. W kulturze natomiast 
liści używało się do farbowania pi-
sanek na żółto.
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Sałatnica leśna ● 
(Aposeris foetida) rodzina astrowate

Jest gatunkiem wschodniokarpackim, górskim, 
w Bieszczadach często spotykanym. Kwitnie 
w okresie od czerwca do sierpnia. Wszystkie czę-
ści rośliny zawierają sok mleczny o nieprzyjem-
nym zapachu, choć źródła niemieckie podają, że 
jest to roślina jadalna.

Kokoryczka wielokwiatowa ● 
(Polygonatum multiflorum) 
rodzina szparagowate

W Polsce roślina dość rozpowszechniona, spoty-
kana na całym niżu i w niższych położeniach gór-
skich, w lasach liściastych, bukowych i bukowo-
grabowych, w zaroślach i lasach nadrzecznych. 
Powszechnie uznawana jest za roślinę trującą. 
Toksyczny jest owoc, który bywa mylony z owo-
cami borówki czernicy, powodując zatrucia u lu-
dzi. Roślina zapylana głównie przez trzmiele.

Obrazki alpejskie ● 
(Arum cylindraceum) rodzina obrazkowate

Kwitnie od kwietnia do maja. Zapylana jest przez 
owady, głównie muchy. Owady wabione są wy-
dzielanym przez kwiaty zapachem podobnym do 
padliny. Wpadają do głębokiej pochwy kwiatowej 
i zsuwają się na dno wypełnione nektarem. Po za-
pyleniu pochwa więdnie i uwalnia owady. W lipcu 
pojawiają się owoce w postaci purpurowych jagód 
umieszczonych na kolbie.
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Dziurawiec zwyczajny ● 
(Hypericum perforatum)
Całe kwiatostany są surowcem lekarskim. Współczes-
na fitoterapia poleca stosowanie dziurawca w stanach 
zapalnych i skurczowych dróg żółciowych, zastoju żół-
ci w pęcherzyku żółciowym, początkowych objawach 
kamicy żółciowej oraz osłabieniu czynności wątroby. 
Zaleca się go też w stanach zapalnych błony śluzowej 
żołądka i jelit, zmniejszonym wydzielaniu soku żołąd-
kowego. Dziurawiec wykazuje działanie uspokajające, 
w związku z tym stosuje się go w stanach wyczerpa-
nia nerwowego, niepokoju czy zaburzeniach równo-
wagi nerwowej.

* Zakwita zawsze przed 25 czerwca, stąd jego nazwy 
ludowe: ziele św. Jana, świętojańskie ziele, dzwonki 
Panny Marii

Co natura daje? 
– czyli zioła na 
wyciągnięcie 

ręki
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Chaber bławatek ● 
(Centaurea cyanus)
Surowcem lekarskim są płatki kwiatu, bez kieli-
cha. Napar z kwiatów zalecany jest przy choro-
bach nerek, stanach zapalnych dróg moczowych, 
przy niewydolności krążenia i w kamicy nerko-
wej. Zewnętrznie stosuje się go przy trudno goją-
cych się ranach i owrzodzeniach. W połączeniu 
z rumiankiem i świetlikiem  polecany do płukania 
oczu w stanach zapalnych. Nalewka z płatków 
(chabrówka) leczy przeziębienie.

Pokrzywa zwyczajna ● 
(Urtica dioica)
Pokrzywa zwyczajna jest użytkowana na wiele 
sposobów – jest rośliną leczniczą i kosmetycz-
ną, jadalną i paszową, dostarcza także włókien, 
barwnika i jest użytkowana w ogrodnictwie. Su-
rowcem lekarskim są liście i korzeń. Najlepiej 
zbierać młode liście na wiosnę. Wyciągi czy na-
pary z pokrzywy zalecane są w stanach zapal-
nych  dróg moczowych i układu pokarmowego, 
w chorobie reumatycznej, schorzeniach skór-
nych, także wspierają proces przemiany materii. 
Można użyć np. do zup, sałatek czy nadzienia 
pierogów. 

*Chlorofil pozyskiwany z pokrzyw wykorzystywa-
ny jest jako zielony barwnik spożywczy oznacza-
ny kodem E140.

Krwawnik pospolity ● 
(Achillea millefolium)
Surowcem lekarskim jest ziele oraz kwiat. Zie-
le pobudza czynności wydzielnicze przewodu 
pokarmowego, wzmaga wydzielanie soków tra-
wiennych i żółci. Stosuje się wewnętrznie głównie 
w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych objawiają-
cych się brakiem apetytu, wzdęciami, kurczami 
jelit, niestrawnością oraz, ze względu na działa-
nie przeciwzapalne, w chorobie wrzodowej. Moż-
na stosować jako dodatek do sosów i zup. 

* Łacińska nazwa rośliny (Achillea) pochodzi od 
imienia Achillesa, który używał tego ziela do le-
czenia ran - uleczył nim ponoć Telefosa, którego 
uprzednio zranił włócznią.
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Rumianek pospolity ● 
(Matricaria chamomilla)
Surowcem lekarskim jest koszyczek 
rumianku. Jest to jedna z najstar-
szych roślin leczniczych. Ma właści-
wości przeciwzapalne, rozkurczające 
mięśnie gładkie, przyspieszające go-
jenie się ran, dezodoryzujące, prze-
ciwbakteryjne i neutralizujące toksyny 
bakteryjne, pobudzające przemianę 
materii w skórze. Herbatki z rumian-
ku polecane są na bóle brzucha, 
napar łagodzi stany zapalne powiek 
i spojówek. Codzienne picie naparu 
z rumianku ułatwia zasypianie i dzia-
ła uspokajająco.

*Redakcja oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki stosowania opisanych 
w książce przepisów. Z uwagi na różną znajomość ziół oraz różnorodne doświadczenie 
czytelników, wykorzystanie ziół odbywa się na własną odpowiedzialność.

Skrzyp polny ●
(Equisetum arvense)
Surowcem są zielone pędy. Ma działanie przede 
wszystkim remineralizujące, dostarcza organi-
zmowi niezbędnych jonów oraz mikroelementów, 
ma właściwości moczopędne i  przeciwzapalne. 
Krzemionka w nim zawarta zapobiega tworzeniu 
się kamieni w układzie moczowym i miażdżycy. 
Odgrywa rolę w przemianie materii. Dzięki za-
wartemu w skrzypie polnym krzemowi włosy są 
lśniące i  mocne, paznokcie się nie rozdwajają, 
a proces starzenia się skóry jest zahamowany.

*Szorstkie z powodu krzemionki pędy używane 
były do czyszczenia i polerowania
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Żywokost lekarski ●
(Symphytum officinale)
Surowcem lekarskim jest korzeń żywokostu. W medycy-
nie ludowej używany w formie papki jako środek na go-
jenie się ran.Stosowanie żywokostu na skórę uszkodzo-
ną ułatwia tworzenie się ziarniny w ubytkach skórnych 
(rany, owrzodzenia troficzne) oraz naskórka. Obecnie 
zaniechano stosowania wewnętrznego ze względu na 
niepożądane działania uboczne, które mogą wystąpić 
w związku z zawartością niewielkiej ilości alkaloidów. 
Natomiast możliwe jest stosowanie zewnętrznie do 
okładów i kataplazmów.
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Co jeszcze 
skrywa runo 

leśne? 

Skrzyp olbrzymi ●  
(Equisetum telmateia)
Jest to najokazalszy ze skrzypów występują-
cych poza strefą tropikalną. Gatunek należy 
do rodziny skrzypowatych. Trudno w to uwie-
rzyć, ale kilkaset milionów lat temu skrzypy 
osiągały wysokość do 40 m i grubość pnia 
nawet do 5 m! W Polsce gatunek ten wystę-
puje rzadko. Do 2014 r. znajdował się na li-
ście gatunków pod ochroną ścisłą.

Języcznik zwyczajny ● 
(Phyllitis scolopendrium)
Ciekawy gatunek paproci o liściach cało-
brzegich (co stanowi wyjątek wśród papro-
ci), przypominających języki, z czego właś-
nie wzięła się nazwa. Rośnie najczęściej na 
stromych i kamienistych zboczach górskich. 
W Polsce objęta ścisłą ochroną gatunkową. 
W „Czerwonej księdze roślin i grzybów Pol-
ski” widnieje w grupie gatunków wymierają-
cych. Najbardziej liczną populację, bo liczącą 
ok. 2500 osobników, zidentyfikowano w Be-
skidzie Niskim.
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Czarka szkarłatna ● 
(Sarcoscypha coccinea)
Patrząc na czarki, można odnieść 
wrażenie jakby ktoś po lesie roz-
sypał czerwone korale. Dorasta 
do średnicy 7 cm. Rośnie naj-
częściej na opadłych gałęziach, 
starych pniach i martwym drew-
nie. Z uwagi na swoją jaskrawą, 
czerwoną barwę i  porę występo-
wania (wczesna wiosna lub późna 
jesień) jest łatwa do zauważenia 
i  identyfikacji. Jest grzybem nie-
jadalnym. Do 2014 r. znajdowała 
się na liście gatunków objętych 
ścisłą ochroną gatunkową.

Płonnik pospolity ● 
(Polytrichum commune)
W Polsce jest gatunkiem pospolitym, występuje za-
równo na niżu, jak i w górach często na wilgotnym, 
kwaśnym podłożu w lasach, na łąkach i  na torfowi-
skach. Objęty jest częściową ochroną gatunkową. 
Wiosną na szczycie niektórych pędów wyrastają dłu-
gie bezlistne łodyżki zakończone puszką – zarodnią 
z zarodnikami.
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Brodaczka ● 
(Usnea sp.)
Jest to gatunek grzybów z rodziny 
tarczownicowatych. Jednak ze wzglę-
du na współżycie z glonami zaliczany 
jest do porostów. Rośnie w  lasach 
oraz na otwartych terenach na korze 
drzew liściastych i iglastych. Wszyst-
kie gatunki brodaczki są bardzo wraż-
liwe na gazowe zanieczyszczenia 
powietrza (przede wszystkim tlenki 
siarki) i w związku z tym wykorzystuje 
się je jako czułe bioindykatory. W Pol-
sce znanych jest 46 ich gatunków.

Chrobotek kieliszkowaty 
(Cladonia chlorophaea)
To specyficzny rodzaj grzyba, który 
żyje w symbiozie z glonami – a więc 
zaliczany do porostów. Nazwa pocho-
dzi od kształu – wyglądaja jak minia-
turowe kieliszki, chyba dla krasnolud-
ków. W Polsce występuje pospolicie 
na terenie całego kraju w lasach szpil-
kowych oraz mieszanych, ale także 
na terenach otwartych. Najczęściej 
rośnie na drewnie – na pniakach i u 
podstawy pni drzew.

Chrobotek reniferowaty 
(Cladonia rangiferina)
Zarówno gatunkowa nazwa łacińska, 
jak i polska pochodzą od tego, że po-
rost ten jest jednym z głównych po-
karmów reniferów. Co prawda w Pol-
sce reniferów nie ma, ale za to ten 
porost jest dość pospolity. Rośnie na 
ziemi w miejscach słonecznych, np. 
na wrzosowiskach, miejscach piasz-
czystych czy w świetlistych lasach 
sosnowych.
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Podszycie 
krzewami stoi 

– czyli jakie gatunki 
możemy spotkać 

podczas wędrówki

Wawrzynek wilczełyko ● 
(Daphne mezereum)
Jest rośliną rzadką. Kwitnącą można już zaobserwować 
w lutym. Choć cała roślina jest silnie trująca, owoce są zja-
dane przez 10 gatunków ptaków, m.in. jarząbka zwyczajne-
go, grubodzioba zwyczajnego czy piegżę. Zjedzenie 10-12 
dojrzałych owoców może spowodować śmierć dorosłego 
człowieka.

Kłokoczka południowa ●
(Staphylea pinnata)
Występuje często na pogórzu: w  lasach i zagajnikach, 
rzadko przekracza tereny powyżej 520 m n.p.m. Kłokoczka 
była krzewem świętym dla Słowian, Celtów i Germanów. 
Sama nazwa gatunku wywodząca się od słowa kłokotania, 
czyli charakterystycznego dźwięku, jaki wydają nasiona 
w torebce na wietrze. Św. Jan z Dukli robił z twardych na-
sion różańce. 

Kalina koralowa ●  
(Viburnum opulus)
Jest rośliną leczniczą stosowaną głównie w leczeniu cho-
rób kobiecych. W  tradycjach słowiańskich jest częstym 
motywem pieśni ludowych, przewija się w tradycjach zwią-
zanych z weselami, symbolizując młodość i  niewinność. 
Kwitnie na przełomie maja i czerwca, potem wykształcają 
się piękne krwistoczerwone owoce. Jesienią liście pięknie 
się wybarwiają. 

34

K
R

Z
E

W
Y

fo
t. 

M
D

fo
t. 

M
D

fo
t. 

M
D

fo
t. 

M
D



Bez czarny ●
(Samucus nigra)
W Polsce jest gatunkiem pospolitym. W nazewni-
ctwie ludowym zwany hyćką. Krzewy bzu czarne-
go dożywają ponad 25 lat. Rozsiewane są przez 
liczne gatunki ptaków, które zjadają owoce, nie 
trawią jednak nasion (takie zjawisko nazywane 
jest ornitochorią). Właściwości lecznicze przypi-
suje się kwiatom oraz dojrzałym owocom.

Dzika róża ● 
(Rosa canina)
Jest gatunkiem pospolitym, ale wyjątkowo zna-
czącym w kulturze, tradycji i  lecznictwie. Stoso-
wana była kiedyś jako lek na wściekliznę, stąd jej 
angielska nazwa dog-rose. Konfiturą z płatków 
nadziewa się pączki. Z owoców wytwarza się 
dżemy, soki, syropy i koncentraty witaminowe 
czy aromatyczne herbaty.

Leszczyna pospolita ● 
(Corylus avellana)
W rzadkich lasach liściastych stanowi najwyższą 
część podszytu, występuje również w zaroślach 
śródpolnych, zaroślach nadwodnych oraz na su-
chych stokach. W Polsce jest uprawiana głównie 
amatorsko. Orzechy laskowe stanowiły ważny 
element diety Bojków. Orzechy tarte z miodem 
są tradycyjnym lekiem przeciw kaszlowi, poleca-
ne są również osobom intensywnie pracującym 
umysłowo i przemęczonym.

Jarzębina pospolita ● 
(Sorbus aucuparia)
Jarząb pospolity, zwany popularnie jarzębiną, 
należy do jednych z najbardziej znanych drzew 
charakterystycznych dla naszego krajobrazu. 
W związku z tym, że owoce wiszą na drzewie 
bardzo długo, bo od lata aż do końca zimy, są 
jednym z  głównych pokarmów wielu ptaków. 
Kwiaty i owoce są surowcem lekarskim. Jest ro-
śliną długowieczną – dożywa nawet do 100 lat!
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O czym szumią 
liście w koronach? 

– czyli podkarpackie 
ballady o drzewach 
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Dąb szypułkowy ● 
(Quercus robur)
Spośród niewielu drzew to właśnie dąb zasługuje na 
miano drzewa królewskiego. Jednak po dawnych pusz-
czach dębowych pozostały jedynie liczne nazwy, np. 
Dąbrówka, Dębowiec, Dębica i  inne. Mocno obecny 
w kulturze. Uważany kiedyś nawet ze święte drzewo 
symbolizujące siłę, długowieczność i nieśmiertelność. 
Chyba żadne drzewo nie doczekało się  tylu poetyckich 
odniesień co właśnie dąb. Najgrubszym dębem na 
Podkarpaciu jest 600-letni dąb „Poganin” w Węglówce. 
Szkoda, że liście naszego dębu nie widnieją na polskich 
monetach, zamiast liści obcego dębu czerwonego. 

Grab pospolity ● 
(Carpinus betulus)
Grab na Podkarpaciu jest również pospolitym drzewem, 
o czym świadczyć mogą nazwy wielu miejscowości, ta-
kie jak Grabownica, Grabówka, Grab czy inne nazwy te-
renowe. Najbardziej okazałym grabem na Podkarpaciu 
jest ten rosnący w Nadleśnictwie Baligród, o statusie 
pomnika przyrody, który ma w obwodzie 373 cm. A. 
Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” pisał, że grab to „mąż” 
brzozy – w każdym razie należy do rodziny brzozowa-
tych (stąd w nazwie łacińskiej drugi człon – betulus).

Jodła pospolita ● 
(Abies alba)
Na Podkarpaciu jodła zajmuje trzecie 
miejsce wśród drzew leśnych pod wzglę-
dem zajmowanej powierzchni. Rzeczy-
wiście w  górskich okolicach stanowi 
trzon drzewostanów. Jodła rośnie jednak 
bardzo powoli, szczególnie przez pierw-
sze 20 lat w cieniu starego drzewostanu. 
Cennym produktem jodły jest miód spa-
dziowy – w 2007 r. miód ze spadzi jod-
łowej na Podkarpaciu został nawet wpi-
sany na Listę Produktów Tradycyjnych. 
Warto wspomnieć, że jodła posłużyła za 
materiał do odbudowy spalonej w 2006r. 
cerkwi w Komańczy, a kiedyś podobno 
posłużyła do budowy konia trojańskiego. 
Dziś najbardziej kultową jodłą jest „Lasu-
miła” w Nadleśnictiw Baligród.
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Lipa drobnolistna i szerokolistna ● 
(Tilia sp.)
Lipa jest chyba najbardziej lubianym drzewem przez poetów. 
Pisał o niej J. Kochanowski, A. Mickiewicz, W. Pol, L. Staff, 
J. Harasymowicz i wielu innych wybitnych. Jej obecność sil-
na jest również w pieśniach ludowych, a wśród nich najbar-
dziej znana: Z tamtej strony jeziora, stała lipka zielona... 
W Polsce występują dwa gatunki: lipa drobnolistna i sze-
rokolistna. Kwitnące lipy ściągają całe roje pszczół w lipcu 
(stąd właśnie nazwa miesiąca). Właśnie napar z kwiatów lipy 
jest najlepszy na przeziębienie. Kiedyś zwyczajem było sa-
dzanie lipy koło domu, gdy urodziła się córka.

Brzoza brodawkowata ● 
(Betula pendula)
Nazywana jest też brzozą płaczącą. Jest najbardziej popu-
larnym gatunkiem brzozy w Polsce, spośród 7 tu występują-
cych. Ma ogromne zdolności transpiracji wody – w okresie 
wegetacji potrafi przepompować przez swój organizm nawet 
10 tys. ton wody, mocno osuszając glebę. Drzewo rośnie 
szybko, bo już po 15 latach osiąga kulminację wzrostu. W la-
sach żyje do 60 lat. Nazwę zawdzięcza rozsianym w swej 
korze gruczołom, które zawierają betulinę (stąd łacińska na-
zwa betula). Brzoza jest mocno obecna w naszej kulturze 
– malarstwie, literaturze, obrzędach. Często możemy też 
spotkać na ścieżkach krzyże brzozowe ze znakiem Polski 
Walczącej przy leśnych mogiłach żołnierzy.
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Buk pospolity ● 
(Fagus sylvatica)
Drzewo, które najbardziej kojarzone jest z Kar-
patami, gdzie często tworzy lite drzewostany. 
Stąd też w Bieszczadach można znaleźć chyba 
najwięcej nazw terenowych wywodzących się 
od tego drzewa, np. Bukowica, Bukowiec, Buk, 
Bukowe Berdo, Połonina Bukowska, Przełęcz 
Bukowska i inne. Z drzewa bukowego wypalano 
węgiel drzewny, wyrabiano smołę drzewną i po-
taż. Dla mieszkańców gór był drzewem magicz-
nym – wiosną zwiastował rozpoczęcie wypasów 
na połoninach, natomiast na jesień, kiedy buki 
się czerwieniły – hasło do zejścia w doliny. Buki 
obecne były w poezji, też tej śpiewanej. Już Wol-
na Grupa Bukowina śpiewała o domu bukowym 
koniecznie…
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Co w trawie 
piszczy? 

– czyli owady 
podkarpackich 
łąk i lasów

Kraśnik pięcioplamek ●
(Zygaena trifolii)
Jest pospolitym gatunkiem motyla dziennego z rodziny kraś-
nikowatych. Występuje wśród ubogiej roślinności na terenie 
suchym oraz na torfowiskach i wrzosowiskach. Jest to dość 
mały owad, o rozpiętości skrzydeł 3–4 cm. Charakterystycz-
ną cechą rozpoznawczą tego gatunku jest wzór na skrzyd-
łach – po pięć czerwonych plam na każdym. Ubarwienie 
tego owada ostrzega, że jest niejadalny. Ma w  barwniku 
trujące związki cyjanowe.

Paź królowej ● 
(Papilio machaon)
Uważany jest za jeden z najpiękniejszych owadów. Motyl 
dzienny o żółtym ubarwieniu skrzydeł z czarnymi i niebieskimi 
wzorami, poza tym na dolnych skrzydłach występuje czerwo-
na plamka oraz ogonek. Rozpiętość jego skrzydeł sięga na-
wet do 8 cm. W ciągu roku występują zazwyczaj dwa pokole-
nia pazia królowej. Pierwsze już w kwietniu, natomiast drugie 
pokolenie zacznie pojawiać się od lipca do sierpnia. Dorosły 
motyl może przeżyć zaledwie do kilku tygodni.

Rusałka pawik ●
(Inachis io)
W Polsce jest jednym z najbardziej pospolitych motyli. Ma 
skrzydła ubarwione w intensywnie brązowo-czerwonym ko-
lorze. Rozpiętość skrzydeł ok. 5 cm. Najbardziej charaktery-
styczną cechą tego gatunku, po której łatwo odróżnić go od 
innych gatunków motyli są duże, wielokolorowe (niebiesko-
czarne) plamki („pawie oczka”) na końcach przednich i tylnych 
skrzydeł. Plamki te to mechanizm obronny; imitując oczy mają 
zasugerować ewentualnemu napastnikowi, że czai się tutaj 
groźny drapieżnik. Postać dorosła występuje przez całe lato.
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Rusałka ceik ● 
(Polygonia c-album)
Skrzydła o rozpiętości 4–5 cm, silnie postrzępione, z wierzchu 
rdzawe z czarnymi i brunatnymi plamkami. Na spodzie tylnego 
skrzydła niewielki biały znak przypominający literę C – skąd właś-
nie nazwa. Spód wygląda zupełnie jak uschnięty listek. Dodat-
kowo, całą sprawę z maskowaniem ułatwiają charakterystyczne 
wcięcia na obrzeżach skrzydeł, które jeszcze bardziej upodab-
niają odpoczywającego motyla do suchego listka. Owady dorosłe 
można spotkać od wczesnej wiosny do końca czerwca, a następ-
nie od lipca do późnej jesieni. 

Rozpucz lepiężnikowiec ● 
(Liparus glabrirostris)
Największy przedstawiciel rodziny ryjkowcowatych występują-
cy w Polsce, osiąga długość 18 mm. Ciało czarne, lśniące. Na 
przedpleczu i pokrywach skrzydeł jasne punkciki i plamy. Osob-
niki dorosłe można spotkać w dzień, od kwietnia do lipca. Żywią 
się lepiężnikami – skąd właśnie ich nazwa. Owad występujący 
głównie w górach, jest gatunkiem puszczańskim i podkreśla pod-
górski charakter miejsc, w których występuje.

Biegasz zielonozłoty ● 
(Carabus auronitens)
Duży, drapieżny chrząszcz, ubarwiony zielono, rzadko niebie-
sko, z silnym metalicznym złotym, lub czerwonawym połyskiem. 
Aktywny głównie nocą. Dlatego nie tak łatwo go spotkać. Jest 
to gatunek górski, występuje w górach i na pogórzach, spoty-
kany także na niżu w większych kompleksach leśnych. Żywi się 
ślimakami bezskorupowymi, pierścienicami, larwami owadów 
i pająkami. Wiosną aktywne od kwietnia, przystępują do rozrodu, 
następnie giną. Larwy po trzykrotnym linieniu przeobrażają się 
na przełomie lata i jesieni.

Chrabąszcz majowy ●
(Melolontha melolontha)
Chrabąszcze majowe to duże chrząszcze, dłu-
gości 2–3 cm o lekko omszonych brunatnych 
pokrywach skrzydeł. Roz wój chrabąszcza ma-
jowego trwa 4–5 lat. Loty odbywa wieczorami 
w maju, czerwcu, a czasami na początku lipca, 
w dzień przebywa na drzewach liściastych. Do-
rosłe osobniki (chrząszcze majowe) pojawiają 
się na roślinach w maju – skąd nazwa i żerują 
około 6 tygodni, ogryzając młode liście drzew. 
Przez to przez człowieka uważane są za szkod-
niki. Ciekawostką może być fakt, że jeszcze na 
początku XX w. we Francji przygotowywano 
zupę z chrabąszczy majowych.
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Na co uważać 
pod nogami? 

– czyli podkarpackie 
gady i płazy
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Kumak nizinny ● 
(Bombina bombina)
To gatunek płaza bezogonowego z rodziny 
kumakowatych. Cechuje się brązową grzbie-
tową stroną ciała i  kontrastującą z nią stroną 
brzuszną, pokrytą ostrzegawczym deseniem 
żółci i czerni. Jest bardzo blisko spokrewniony 
z kumakiem nizinnym (różnią się zabarwieniem 
plam na brzuchu – kumak górski ma żółte pla-
my, kumak nizinny ma plamy pomarańczowe). 
Nie jest dużym płazem, osiąga do 5 cm długości. 
Jest jednym z 18 gatunków płazów w Polsce.

Jaszczurka zwinka ● 
(Lacerta agilis)
Jaszczurka zwinka jest jednym z czterech ga-
tunków jaszczurek zamieszkujących na terenie 
Polski i jest najczęściej występującym gadem 
na terenie kraju. Jest jednym z 10 gatunków 
gadów rodzimych naszego kraju. U zwinki wy-
raźnie jest zaznaczony dymorfizm płciowy – sa-
mice mają jasnobrązowy lub szarawy grzbiet 
i kremowożółty brzuch, a samce boki ciała mają 
intensywnie zielone, podobnie brzuch, który 
najczęściej jest pokryty ciemniejszymi plamami. 
Podobnie jak wiele innych jaszczurek w sytuacji 
zagrożenia potrafi odrzucić ogon, który potem 
się regeneruje, nie osiągając jednak pierwot-
nych rozmiarów.

Zaskroniec zwyczajny ● 
(Natrix natrix)
Jest to wąż niejadowity, średniej wielkości, 
o smukłym ciele. Ubarwienie grzbietu szare, 
w różnych odcieniach. Z  tyłu głowy (za skro-
nią – skąd nazwa) uwagę zwracają charakte-
rystyczne dwie duże, żółte lub kremowe plamy 
często z czarną obwódką. Samce rzadko prze-
kraczają 70 cm i są mniejsze od samic osiąga-
jących przeciętnie 100–120 cm. Lubi występo-
wać w miejscach wilgotnych, na przykład nad 
brzegami rzek, jezior i stawów. Doskonale pły-
wa i w razie zagrożenia w wodzie szuka schro-
nienia. Są niegroźne i wręcz unikają ludzi. Jest 
jednym z 4 gatunków węży w Polsce.
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Żmija zygzakowata ● 
(Vipera berus)
To jedyny występujący na wolności w Polsce gad 
jadowity. Żmija posiada na grzbiecie zygzak, tzw. 
wstęgę kainową, który nie zawsze jest widoczny, 
np. u formy czarnej żmii. Kolor żmii jest różny, może 
być żółtawym, oliwkozielonym, niebieskoszarym, 
a  nawet czarnym. Jej długość waha się do 90 cm. 
Żmija ta żywi się niewielkimi ssakami – kretami lub 
ryjówkami. Ciekawostką może być fakt, że żmija jest 
jedynym wężem w Polsce, który ma pionową źreni-
cę. Żmiję zygzakowatą najczęściej można spotkać 
na opuszczonych lub rzadko uczęszczanych ścież-
kach, na granicach lasów, wśród kupek kamieni 
w terenie górzystym czy na zwalonych pniach. 
W październiku żmija zygzakowata zapada w  sen 
zimowy, wpełzając do podziemnych nor nawet do 
2,5 metra w głąb.
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Salamandra plamista 
(Salamandra salamandra)
To gatunek płaza ogoniastego o charaktery-
stycznym (nie do pomylenia) wyglądzie i sze-
rokim zasięgu  występowania.  Ma barwę czar-
ną, z nieregularnymi jaskrawożółtymi plamami, 
czasem pomarańczowymi lub czerwonawymi, 
osobniki całkowicie czarne i albinotyczne są 
bardzo rzadkie. Prowadzi tryb życia wybitnie 
lądowy, aktywna głównie nocą, w dzień tylko 
w czasie deszczu. Prowadzi samotniczy, dra-
pieżny tryb życia. Osiąga nawet do 25 cm dłu-
gości.



Ropucha szara ● 
(Bufo bufo)
W Polsce jest powszechna w całym kraju, z wyjątkiem gór. Ropucha szara jest dość dużym 
płazem i samice dorastają nawet powyżej 20 centymetrów, samce są mniejsze. Żywi się głów-
nie owadami, na które poluje pod osłoną nocy. W skład diety ropuchy szarej wchodzą głównie 
dżdżownice, koniki polne, pająki, a nawet stonka ziemniaczana. W odróżnieniu od żab, ropucha 
szara nie bardzo lubi skakać i tego sposobu poruszania się używa tylko w sytuacjach zagroże-
nia. Znacznie chętniej po prostu powoli kroczy. Brodawki umieszczone tuż za oczami ropuchy, 
wydzielają trucizny zwane bufotoksynami. Największym wrogiem ropuchy szarej jest zaskroniec, 
zupełnie niewrażliwy na te toksyny.

Żaba trawna ● 
(Rana temporaria)
W Polsce jest dość pospolita 
i należy do grupy żab brunat-
nych. Jest odporna na działanie 
niskich temperatur. Zamieszkuje 
bardzo różne, wilgotne środowi-
ska. Można ją spotkać w lasach, 
na łąkach. Rozmnaża się w je-
ziorach, stawach, rozlewiskach 
i kałużach. Najczęściej skóra 
jest brązowa i oliwkowozielona. 
Na ciele występują brązowe lub 
czarne plamy. Charakterystycz-
ne są dla tego gatunku ciemne 
plamy skroniowe.
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Tropy
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Tropy bobra

Widoczny przycisk 
mocnego ogona

Tropy daniela

Stęp

Galop

Tropy dzika

Stęp

Galop

Tropy jelenia

Stęp

Galop
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Rysunki wykonał: Jarosław Wałachowski



Tropy lisa

Bieg

Chód sznurujący

Tropy łosia

Stęp

Kłus

Tropy 
niedźwiedzia

Tropy rysia

Krok rytmiczny

Bieg
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Tropy sarny

Stęp

Galop

Tropy wilka

Krok rytmiczny

Bieg

Tropy zająca

Kicanie

Skoki

Tropy żubra
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Opisy 
ścieżek
A – Z

Mapa z zaznaczonymi 
ścieżkami przyrodniczymi 
oraz ich lista znajdują 
się po wewnętrznej 
stronie okładki z przodu 
przewodnika
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Cel utworzenia ścieżki
Trasa ta daje możliwość edukacji przyrodni-
czej, historycznej oraz patriotycznej.

Ciekawostki
Najnowszym dziełem leśników są tablice 
w formie zagadek, gdzie na jednej stronie 
są wizerunki zwierząt, owadów, drzew, pta-
ków, grzybów, zwierzęcych śladów, a po 
przekręceniu ich o 180 stopni, pojawiają 
się odpowiedzi. Stanowi to ciekawą zabawę 
edukacyjną dla najmłodszych.

Dodatkowe informacje
Uzupełnieniem bazy edukacyjnej Centrum 
Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Koła-
czyce jest pakiet 3 ścieżek edukacyjnych, 
które biorą swój początek przy centrum i tu-
taj wracają.

Wskazówki dojazdu
Najlepszą trasą dojazdową do CEE w Bie-
rówce jest droga wojewódzka nr 988 Warzy-
ce – Babica. Jadąc od strony Rzeszowa mi-
jamy Lublę, przejeżdżamy za nią najwyższą 
kulminację, a zarazem granicę pow. jasiel-
skiego; zjeżdżając w kierunku Warzyc, po 
ok. 300 m skręcamy w lewo na drogę szutro-
wą prowadzącą wprost do CEE. W tym miej-
scu ustawione są drewniane drogowskazy 
kierujące do CEE. Po skręcie jedziemy le-
śną, ale utwardzoną drogą ok. 1 km i dojeż-
dżamy do Centrum Edukacji Ekologicznej, 
gdzie możemy zaparkować samochód. M

D
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

trasa zielona - Las różno-
rodność biocenotyczna, a go-
spodarcze użytkowanie: trasa 
w kształcie pętli z początkiem 
i końcem przy CEE, przejście 
jej na odcinku 2 km zajmu-
je 1,5 h. Prowadzi ona  po 
bardzo zróżnicowanym tere-
nie przez typowe dla pasma 
pogórza zbiorowiska leśne 
- buczyny, grądy, bory, jedli-
ny oraz zlokalizowane w do-
linach potoków łęgi. Podczas 

wędrówki można zaobserwować wszystkie fazy rozwojowe drze-
wostanów oraz działania prowadzone przez leśników - nasadzenia, 
zabezpieczenie odnowień przed zgryzaniem, kształtowanie struktury 
lasu, efekty cięć sanitarnych. Podczas wędrówki przy zachowaniu 
ciszy można obserwować bogatą faunę i florę lasów podgórza. Pod-
czas wędrówki ścieżką realizujemy przede wszystkim cele edukacji 
przyrodniczej oraz ekologicznej. 
trasa niebieska - Najstarsze zabytki kultury materialnej - stanowi-
sko archeologiczne: ścieżka ta prowadzi kompleksem leśnym do 
kurhanów zlokalizowanych na północnej granicy Leśnictwa Bierówka 
i prowadzi przede wszystkim drogami leśnymi. Głównym obiektem 
na trasie jest stanowisko archeologiczne - kurhany z epoki ceramiki 
sznurowej sprzed 4600 lat, które dokumentuje zwyczaje pogrzebowe 
schyłku epoki kamienia. W kurhanach podczas prac archeologicznych 
znaleziono narzędzia kamienne i krzemienne, fragmenty naczyń glinia-
nych oraz narzędzia, którymi posługiwali się pierwsi rolnicy stosujący 
gospodarkę żarową. Do pokonania mamy ok. 1,5 km, co zajmie 0,5 h.
trasa czerwona - Pamiątki tragicznej historii: ostatnia trasa ścieżki 
prowadzi do cmentarza z okresu II wojny światowej. Podczas wę-
drówki można poznać zróżnicowanie wiekowe, gatunkowe oraz 
strukturę drzewostanów Lasów Warzyckich. Głównym obiektem na 
trasie jest cmentarz z II wojny światowej, na którym spoczywają żoł-
nierze z 1939 roku, ofiary hitlerowskich zbrodni rozstrzelani w latach 
1940-1944 oraz polegli żołnierze Armii Krajowej. Szacuje się, że za-
mordowano tu blisko 5 tys. osób, w tym Polaków, Żydów, Łemków 
oraz jeńców sowieckich z obozu w Szebniach. Nad bramką wejścio-
wą umieszczono słowa „Przechodniu powiedz ojczyźnie, że wierni 
jej prawom tu spoczywają”. Trasa ta daje możliwość edukacji: przy-
rodniczej, historycznej oraz patriotycznej. Do pokonania mamy ok. 
1,7 km, co zajmie 1h.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
W Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce znajduje się sala dy-
daktyczna z eksponatami, modelami, zdjęciami, trofeami myśliwskimi 
i materiałami edukacyjnymi ułatwiającymi prowadzenie zajęć, polana 
wyposażona w tablice informacyjne i miejsce na ognisko oraz boisko 
sportowe i parking. Na trasie ścieżki znajdują się tablice informacyjne 
oraz strzałki kierunkowe.

Bukowo-sosnowy las 
pokrywa grzbiet wzgórz 

warzyckich, znajdują-
cych się nieopodal CEE. 
Prowadzi nimi niebieski 

szlak turystyczny zaczy-
nający się w Warzycach 
u wschodnich podnóży 
pasma, a kończący się 

w Gorajowicach, leżących 
bezpośrednio nad Jasłem. 

Najwyższym punktem na 
trasie szlaku jest Babia 

Góra (387 m n.p.m.).
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Cel utworzenia ścieżki
Zbiorowiska szuwarowe i bagienne zasiedlone 
w 1995 r. w wyniku wsiedlenia tutaj bobra eu-
ropejskiego.

Ciekawostki
Zespół leśny bagiennej olszyny górskiej 
tworzą głównie dwa gatunki drzew, a mia-
nowicie olsza szara i olsza czarna. Nazwy 
tych gatunków (szara i czarna) odnoszą się 
do charakterystycznego koloru kory na ich 
pniach. Olsza czarna jest gatunkiem typowo 
nizinnym, podczas gdy olsza szara rośnie 
głównie w wyższych partiach południowej 
części Podkarpacia. 

Dodatkowe informacje
Najlepszym czasem na spacer po ścieżce jest 
wiosna (IV-V). Teren jest łagodny, na trasie wy-
stępują niewielkie wzniesienia, na odcinku 1,3 
km ścieżka dostępna dla rowerów.
Więcej informacji na temat ścieżki oraz po-
szczególnych przystanków znajdziemy na stro-
nie www.bircza.pl w zakładce turystyka.

Wskazówki dojazdu
Dojazd od strony Przemyśla (35 km) lub Sa-
noka (40 km) w kierunku Starej Birczy; należy 
skręcić na Malwę, parking leśny przed dojaz-
dem do miejscowości Lipa, ok. 200 m od dro-
gi głównej skręcając w prawo w utwardzoną 
drogę leśną. Do miejscowości Lipa można 
dojechać PKS, gdzie od przystanku do ścieżki 
dzieli nas ok. 1 km.M

D
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Ta przyrodniczo–leśna trasa poło-
żona jest wzdłuż prawego dopływu 
potoku Lipka, wypływającego z uro-
czyska Morochów. Nazwa ścieżki 
pochodzi od przeprowadzonej tu 
w 1995 r. introdukcji (wprowadzenie 
gatunków roślin lub zwierząt na ob-
szar, na którym dotychczas nie wy-

stępowały) bobra europejskiego. Trzy pary bobrów z nadleśnictwa 
Wiżajny (okolice Suwałk) skolonizowały szybko całą dolinę, która 
kiedyś wchodziła w skład dóbr dworskich, a jej stoki użytkowane były 
rolniczo. Zaprzestanie użytkowania rolniczego i intensywne procesy 
renaturalizacji doprowadziły do wytworzenia rzadkich na tym terenie 
zbiorowisk szuwarowych i bagiennych, które są idealnym miejscem 
bytowania bobra. Bogactwo gatunkowe fauny i flory oraz przepiękny 
krajobraz są niezaprzeczalnymi walorami tej doliny.
Trasa ścieżki rozpoczyna się w miejscu parkingowym, gdzie ustawiono 
także wiatę biwakową i wyznaczono miejsce na rozpalenie ogniska. 
Przejście odbywa się drogą gruntową oraz ścieżkami leśnymi. Na po-
czątku trasy przechodzimy po grobli stawu hodowlanego. Choć  jest 
to zbiornik sztuczny, to jednak otoczenie, które porasta roślinność 
szuwarowa i krzewista nadaje mu naturalny charakter. W stawie wy-
stępuje kilka gatunków ryb, w tym karpie, karasie i szczupaki, zaś na 
jego powierzchni można spotkać  ptaki – kaczki krzyżówki, cyranecz-
ki oraz czaple siwe. Obszar ten jest także zamieszkały przez bobry 
i wydry. Kolejny przystanek to przykład procesu zarastania zbiornika 
wodnego, w efekcie czego ma miejsce przekształcenie go w torfowi-
sko. Na dnie zbiornika gromadzi się duża ilość materii organicznej, co 
prowadzi do jego stopniowego wypłycenia. Możemy tu także obser-
wować zbiorowiska leśne – bagienną olszynę górską. Wędrując dalej 
obserwujemy zjawisko powstawania nowego lasu, przy czym można tu 
zobaczyć las, który powstaje w zupełnie naturalny sposób (sukcesja) 
oraz drzewostan, który wyrasta w wyniku ingerencji człowieka (zalesie-
nia). W sposób całkowicie naturalny na otwartym terenie pojawiają się 
najpierw tzw. gatunki pionierskie (m.in. brzozy, topole, wierzby, olsze 
szare), a z czasem pod ich okapem wyrastają drzewa typowe dla la-
sów tego obszaru tj. buki, dęby, graby, jawory, jodły. Wędrując przez 
kolejne przystanki ścieżki mamy wiele okazji, aby natrafić na ślady 
działalności bobrów – wiele ściętych drzew i gałęzi oraz zbudowane 
tamy i powstałe w ten sposób rozlewiska wodne, a także liczne nory 
i wydeptane ścieżki, którymi te gryzonie przemieszczają się po lądzie. 
Spacer trasą „Bobrowa dolina” stwarza także okazję do poznania pra-
cy tutejszych leśników, zobaczenia tego, w jaki sposób kształtują oni 
las, w zależności od jego wieku – od uprawy, poprzez młodnik, drze-
wostan dojrzewający, aż po las w pełni ukształtowany (klimaksowy).

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Przed wejściem na ścieżkę znajduje się parking, miejsce biwakowe 
z wiatą i deszczochronem. Ponadto dostępne są dwa miejsca ogni-
skowe. Ścieżka opatrzona jest 11 przystankami tematycznymi. Tor 
ścieżce nadają strzałki kierunkowe oraz znaczki na drzewach.

Bóbr europejski jest 
największym gryzoniem 

występującym na terenie 
Europy. Osiąga długość 

przekraczającą 1 metr 
i waży do 30 kilogra-

mów. Charakterystyczną 
cechą bobra jest długi 

i płaski ogon, tzw. plusk 
służący mu jako ster 

i napęd podczas pływa-
nia. Zdecydowaną część 

życia spędzają w wo-
dzie, swoje domki z błota 
i gałęzi zwane żeremiami 

(miejsca schronienia 
i rozmnażania) budu-

ją tak, aby ich wlot był 
umieszczony pod wodą.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka udostępnia teren rezerwatu „Bór” 
z jego najciekawszymi zbiorowiskami roślinny-
mi będącymi pozostałością po Puszczy San-
domierskiej. Ścieżka prowadzi przez miejsca 
martyrologii z II wojny światowej.

Ciekawostki
Na terenie rezerwatu stwierdzono występo-
wanie 320 gatunków roślin naczyniowych, 
22 gatunki podlegające ochronie prawnej, 13 
zbiorowisk roślinnych, w tym 9 leśnych oraz 61 
gatunków ptaków leśnych i 10 polno-leśnych.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę można odwiedzać każdą porą roku, 
obszar rezerwatu jest terenem równinnym. 
Rezerwat jest udostępniony we fragmentach 
również dla rowerzystów oraz dla osób upra-
wiających nordic walking w postaci dodatko-
wych szlaków.

Wskazówki dojazdu
Wyjście na ścieżkę w rezerwacie Bór znajdu-
je się przy drodze głównej relacji Rzeszów – 
Głogów Małopolski. Jadąc od Rzeszowa po 
prawej stronie, za przystankiem autobusowym, 
a przed szyldem „Gmina Głogów Małopolski 
Wita”, naprzeciwko hotelu „Pod Borem”. Przy 
wyjściu na ścieżkę znajduje się parking, gdzie 
można zostawić samochód. Niedaleko wyjścia 
na ścieżkę znajduje się przystanek autobuso-
wy, a więc można się tutaj również dostać au-
tobusem relacji Rzeszów – Głogów Małopolski.M

D
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Niedaleko Rzeszowa, przy drodze do Głogowa Małopolskiego zacho-
wał się kompleks leśny będący pozostałością Puszczy Sandomierskiej. 
Ze względu na bogactwo przyrodnicze utworzono tu rezerwat „Bór”. 
Przystanek nr 1 znajduje się przy mogile poległych Żydów, a przysta-
nek nr 2 przy mogile polskiej – oba przypominają nam o tragicznych 
wydarzeniach nie tak dawnej historii. Kolejne przystanki pokazują nam 
ciekawe zbiorowiska roślinne, jakie możemy obserwować w rezer-
wacie. Na trasie opisano najciekawsze z nich, takie jak bór mieszany 
(przystanek nr 3) czy starodrzew sosnowo – bukowy z czosnkiem siat-
kowatym oraz naturalnymi odnowieniami buka i graba (przystanek nr 
4). Kolejny przystanek pokazuje nam typową formę boru mieszanego, 
gdzie oprócz sosny w drzewostanie rośnie również brzoza brodawko-
wata, w warstwie krzewów kruszyna pospolita, a w runie paproć – or-
lica pospolita. Wędrując dalej ścieżką dojdziemy do przystanku nr 6, 
który ulokowany jest pomiędzy śródleśnymi piaszczystymi wydmami 

a oczkiem wodnym, które dziś już jest 
raczej oczkiem bagiennym. Tutaj mo-
żemy wybrać czy decydujemy się na 
trasę krótszą czy dłuższą. Skręcając 
w prawo, wybierzemy trasę krótszą 
i dojdziemy do przystanku nr 7a z za-
roślami z wierzbą kruchą, a następnie 
przystanku 8a z monokulturą dębu 
czerwonego i kończymy w punkcie 

edukacyjnym. Jeśli przy przystanku nr 6 skręcimy w lewo dojdziemy do 
przystanku nr 7 przy oczku wodnym. Idąc dalej dojdziemy do przystan-
ku nr 8, który pokazuje nam bór mieszany z dużym udziałem świerka, 
a kolejny przystanek prezentuje ols porzeczkowy. Dwa kolejne przy-
stanki pokazują dwie formy boru mieszanego – wariant z trzęślicą 
modrą oraz jego formę typową. Ostatni przystanek nr 12 znajduje się 
przy  ośrodku szkolenia strzeleckiego i punkcie edukacyjnym i łączy się 
w tym miejscu z tą drugą krótszą trasą.
Na terenie rezerwatu spotkamy wiele gatunków rzadkich i chronionych, 
są to m.in.: żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, tojeść gajowa, 
wawrzynek wilczełyko, storczyki (podkolan biały i gnieźnik leśny) wi-
dłak jałowcowaty, czosnek siatkowaty czy zimowit jesienny. Wiosną, 
jak w wielu innych miejscach Puszczy Sandomierskiej, łanami zakwi-
tają zawilec gajowy i kokorycz, nieco później pojawia się konwalia ma-
jowa. Na wielu drzewach możemy podziwiać okazy bluszczu pospoli-
tego. W lesie spotkać można m.in.: jelenie, sarny, dziki, borsuki i lisy. 
Liczne są tu także małe drapieżniki – łasice, kuny i gronostaje. Z pta-
ków dość często można zobaczyć bociana czarnego i myszołowa.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na trenie rezerwatu znajdują się dwie ścieżki przyrodnicze – krót-
sza o długości 4 km, oznaczona kolorem pomarańczowym i dłuższa 
o długości 7 km, oznaczona kolorem czerwonym. Część trasy od 
przystanku 1 do 6 jest wspólna. Łącznie na ścieżce znajduje się 14 
przystanków z tablicami informacyjnymi. Na końcu ścieżki znajduje 
się zielona klasa z tablicami o treści przyrodniczej. Dostępne jest rów-
nież miejsce na ognisko, ławy, stoły i zadaszona wiata.

Wędrując duktami rezer-
watu „Bór” napotkamy 
wiele ukrytych w lesie 

mogił. Podczas II wojny 
światowej hitlerowcy roz-
strzelali tu 300 Polaków 

przywożonych z wię-
zienia w rzeszowskim 

zamku. Ten las to także 
miejsce kaźni 5 tysięcy 

Żydów zamordowanych 
po likwidacji getta w Rze-

szowie i Głogowie Ma-
łopolskim. Przy jednym 

z wejść do rezerwatu stoi 
kamienny obelisk po-

święcony Władysławowi 
Kojderowi, działaczowi 

ludowemu zamordowane-
mu przez UB we wrze-

śniu 1944 roku. 
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka w leśnictwie Bratkowice stanowi 
istotny element programu edukacji ekolo-
gicznej Nadleśnictwa. 

Ciekawostki
Bratkowice swymi początkami sięgają XIV 
wieku. Większość historyków utożsamia je 
z średniowieczną osadą Donatową. Brat-
kowice (Donatowa), lokowane na południo-
wym skraju olbrzymiej niegdyś Puszczy 
Sandomierskiej, w ciągu wieków powięk-
szały swój obszar przez zagospodarowy-
wanie terenów leśnych.

Dodatkowe informacje
Usytuowanie ścieżki przy drodze, w sąsiedz-
twie siedziby leśnictwa czyni ją w pełni dostęp-
ną o każdej porze roku. Warto zaznaczyć, ze 
ścieżka dostępna jest również dla rowerzy-
stów. Ścieżka należy do Szlaku Przyrodnicze-
go  Puszczy Sandomierskiej – więcej na stro-
nie www.puszczasandomierska.lasy.gov.pl.

Wskazówki dojazdu
Z Rzeszowa do Bratkowic jest 16 km.  Kieru-
jemy się na drogę krajową nr 9 (wylotówka na 
Warszawę), by po 5 km od Rzeszowa skręcić 
w lewo na Bratkowice. Przejeżdżamy przez 
Rudną Wielką i Mrowlę, po przejechaniu pod 
wiaduktem nad autostradą skręcamy w lewo. 
W Bratkowicach skręcamy w prawo, by po ok. 
300 m dojechać na parking znajdujący się po 
lewej stronie, przy wyjściu na ścieżkę. M

D
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Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na trasie ścieżki dostępne są ławki i stoły, jest wyznaczone miejsce 
na ognisko. Elementy małej infrastruktury turystycznej ustawiono za-
równo w punkcie edukacyjnym, jak i na trasie ścieżki. Tablice umiesz-
czone na całym przebiegu ścieżki  opisują las, procesy w nim zacho-
dzące, a także miejsca szczególnie cenne kulturowo i historycznie. 
W terenie oznaczona jest kwadratami biało-czerwonymi malowanymi 
po przekątnej oraz strzałkami kierunkowymi.

W pobliżu mrowiska 
zbiegają się „szlaki” pokar-

mowe mrówek robotnic. 
Znoszą one do mrowiska 
różne drobne bezkręgow-

ce. W konsekwencji czego 
duże mrowisko eliminu-

je ze swego otoczenia 
nawet milion sztuk innych, 

najczęściej szkodliwych, 
owadów w ciągu jedne-
go sezonu. Dlatego tak 

są zabezpieczane przez 
leśników. Społeczeństwo 

mrówek składa się z matki, 
która produkuje jaja, ro-

botnic i okresowo uskrzy-
dlonych samic i samców. 

Matka znosząca 30 do 
300 jaj dziennie jest do-

karmiana przez robotnice, 
dbające również o jaja 

i larwy. Matka może żyć 
nawet 15 lat, pozostałe 

mrówki są krótkowieczne.

A
A

Opis ścieżki

Ścieżka tworzy pętlę zaczynającą się i kończącą w punkcie eduka-
cyjnym na skraju lasu. Na trasie ścieżki omawiane są miedzy innymi 
zagadnienia związane z pożarami lasów na przystanku „Ogień i las”. 
Pożary zaliczane są do najczęściej występujących klęsk żywioło-
wych. Należy zachować ostrożność, a ogień rozpalać w miejscach 
tylko do tego wyznaczonych. Na kolejnym przystanku „Zbieramy 
grzyby”, w które okolica jest bardzo bogata. Odgrywają one ważną 
rolę współżyjąc z drzewami (mikoryza), czy też rozkładając drewno 
drzew obumarłych. Na swojej drodze spotkamy grzyby jadalne, jak 
i trujące, dlatego warto mieć ze sobą klucz do oznaczania grzybów. 
Spotkać tu możemy borowika szlachetnego, koźlarza babkę czy ma-
ślaki.  Wędrując dalej ścieżką dowiemy się na temat jednego z proble-
mów z jakim borykają się leśnicy, a mianowicie zagadnieniu „Śmieci 
i las”. Odnowienie lasu prowadzi do powstania nowych drzewosta-
nów, wyciętych bądź zniszczonych przez klęski np. pożar. „Uprawy 
leśne” służą właśnie odbudowie lasu.  Na ścieżce nie raz spotkamy 
duże kopce zbudowane z resztek roślinnych przez mrówki. Są one 
zabezpieczone drewnianą konstrukcją, co może uchronić je przez 
zniszczeniem np. przez dziki. Następny przystanek mówi o „Ochronie 
ptaków”, które licznie tu występują. Pomagają im również leśnicy np. 
poprzez wieszanie skrzynek lęgowych. Ptaki owadożerne ogranicza-
ją w znacznym stopniu liczebność szkodliwych owadów leśnych. Wę-
drując dalej ścieżką dowiemy się na temat „Zwierzyny łownej”. W la-
sach Bratkowic spotkać możemy jelenia europejskiego, sarnę czy 
dzika. W trakcie leśnej wędrówki może uda nam się natrafić na tzw. 
„zrzuty” czyli poroże jelenia, które co roku odbudowuje sobie nowe. 
Na ścieżce znajduje się „Krzyż milenijny” z figurką Matki Boskiej, 
który został ustawiony na niewielkim wzniesieniu w drzewostanie 
sosnowym.  Pomiędzy sosnami rozwieszony jest duży drewniany 
różaniec. Ostatni przystanek na ścieżce to „Krzyż przydrożny”.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka przebiega przez las o bogatym skła-
dzie gatunkowym i urozmaiconej budowie: 
drzewostan dębowo-jaworowo-jodłowy, staro-
drzewy modrzewia, dębu i jodły, naturalne po-
lany żerowe dla zwierzyny oraz ols jesionowy.

Ciekawostki
Nazwa ścieżki przyrodniczej ma związek 
z poszukiwaniami ropy naftowej, jakie miały 
tu miejsce na początku XX w. Zamiast ropy 
na głębokości 300 metrów natrafiono na 
wody mineralne, solanki jodowo-bromowe. 
Wybudowano wtedy piętrowy dom zdrojo-
wy. Jednak został on zniszczony podczas II 
wojny światowej i obecnie wody mineralne 
nie są eksploatowane. Do dnia dzisiejszego 
zachowały się ślady w postaci ruin funda-
mentów, studni, pozostałości po parkach 
i ogrodach.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę warto odwiedzić każdą porą roku. 
Najlepiej wiosną – w pełni kwitnienia oraz je-
sienią kiedy drzewa pięknie się wybarwiają. 
Trasa łagodna, bez stromych podejść i zejść. 
Szczegółowe informacje na temat ścieżki 
„Brzozów-Zdrój” można uzyskać w Nadle-
śnictwie Brzozów.

Wskazówki dojazdu
Od Brzozowa należy jechać w kierunku Zmien-
nicy i po ok. 3 km przy pomniku brzozow-
skich ofiar Holocaustu należy skręcić w prawo 
w asfaltową drogę leśną do parkingu przy le-
śniczówcze. Można też jadąc od Krosna przez 
Malinówkę, przed Brzozowem skręcić w lewo 
przy wspomnianym pomniku.M
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ścieżka znajduje się na terenie Parku Kra-
jobrazowego Gór Słonnych. Rozpoczyna 
się przy leśniczówce Brzozów – Podlesie. 
Przystanek nr 1 poświęcony jest tematyce 
siedliskowych typów lasu, gdzie dowiaduje-
my, jakie są powiązania pomiędzy składem 

gatunkowym drzewostanu, a siedliskim na którym on występuje, czyli 
zespołem czynników glebowych i klimatycznych. Na glebach ubogich 
i nieurodzajnych często występują lite bory sosnowe, na bardziej ży-
znych mieszane drzewostany liściaste, zaś w części górskiej i pod-
górskiej Podkarpacia bardzo często rośnie buczyna karpacka w róż-
nych wariantach. Wędrując do przystanku trzeciego przechodzi się 
przez luki w drzewostanie (przystanek nr 2). Na przystanku nr 3 wy-
stępuje naturalny drzewostan, w składzie którego przeważają dęby, 
jawory i jodły. Dalej, na przystanku nr 4 znajduje się naturalny wysięk 
wody i powstała w jego wyniku młaka śródleśna, gdzie w runie rośnie 
m.in. kozłek, świerząbek orzęsiony, sitowie leśne, sit rozpierzchły 
oraz knieć błotna. Na przystanku nr 5 można się dowiedzieć, jakie 
są formy domieszek w drzewostanach, zaś kolejny szósty przystanek 
jest poświęcony tzw. przestojom – w tym wypadku modrzewiowym, 
dębowym i jodłowym. Na przystanku nr 7 znajduje się naturalna pola-
na śródleśna, która jest miejscem żerowym dla wielu zwierząt, w tym 
saren i zajęcy. Nieco dalej na przystanku nr 8 w drzewostanie wystę-
puje sosna czarna, zwana inaczej sosną austriacką, która nie jest na-
szym rodzimym drzewem i została sprowadzona do Polski w połowie 
wieku XVIII. Przystanek 9 poświęcony jest fazom rozwojowym drze-
wostanów, zaś na przystanku nr 10 przestawione zostały cechy, jakie 
posiada jodła, zarówno jako szczególnie cenny gatunek lasotwórczy, 
ale także jako ciągle ceniony surowiec drzewny. Na przystanku nr 
11 występuje naturalny las typowy dla terenów wilgotnych, jakim jest 
ols jesionowy. Kolejny przystanek nr 12 dotyczy kwestii historycznych 
i kulturowych: Brzozów – Zdrój, zaś na przystanku nr 13 zostaje omó-
wiona bardzo ważna rola wody, jaką jest kształtowanie na przestrzeni 
czasu rzeźby powierzchni Ziemi. Przedostatni przystanek nr 14 uka-
zuje, jak ważne dla pszczół są tzw. rośliny miododajne oraz spadź 
występująca na drzewach liściastych oraz iglastych. Przy ostatnim 
przystanku nr 15 znajduje się kapliczka wotywna, którą wybudowano 
w 1995 roku, a nieco dalej stanowiska bluszczu wspinającego się po 
pniach drzew.   

Infrastruktura turystyczna  
na ścieżce

Ścieżka ma kształt pętli, ową pętlę otwie-
ra parking i duża, bardzo dobrze utrzyma-
na wiata z miejscem na ognisko, kosza-
mi i ławeczkami. Nieopodal znajduje się 
kapliczka-votum z 1995 r. Trasa ta jest 
wprost idealna na wycieczki z dziećmi 
i na spacery. Opatrzona 14 przystankami 
z tablicami inforamcyjnymi.

kozłek lekarski spotkać 
możemy na brzegach 
wód, mokrych łąkach 

czy wilgotnych lasach. 
Kłącze i korzeń kozłka 
lekarskiego są stoso-

wane w ziołolecznictwie 
jako łagodny środek 

uspokajający oraz uła-
twiający zasypianie. Do-
stępny w postaci kropel 

walerianowych – ich na-
zwa od łacińskiej nazwy 

kozłka – Valeriana.

knieć błotna jest zwa-
na popularnie kaczeń-

cem lub kaczyńcem. 
Atrakcyjne żółte kwiaty 

knieci błotnej, podob-
ne do jaskrów, zdobią 

obrzeża zbiorników wod-
nych w okresie wiosen-

nym, bagna lub obrzeża 
strumieni i sadzawek.

M
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Cel utworzenia ścieżki
Trasa ścieżki przyrodniczej została wyzna-
czona przez leśny rezerwat przyrody „Bukowy 
Las”, który swoim zasięgiem obejmuje pozo-
stałości rozległych lasów bukowych, które daw-
nej dominowały na Roztoczu.

Ciekawostki
Praktycznie na całej trasie ścieżki będziemy 
mogli spotykać miejsca bytowania dzików.
Na początku po lewej stronie ścieżki, w nie-
wielkim zagłębieniu terenu położone jest 
błotniste kąpielisko dzików zwane babrzy-
niskiem. Na rosnących obok drzewach wi-
dać ślady ocierania się tych zwierząt o pnie, 
w celu oczyszczania sierści z pasożytów.

Dodatkowe informacje
Las bukowy najlepiej odwiedzić na wiosnę 
i latem. Choć ścieżka nie jest długa ani trud-
na warto pamiętać o obuwiu terenowym. Na 
ścieżkę warto zabrać przewodnik do oznacza-
nia roślin. 

Wskazówki dojazdu
Dojazd autobusem PKS do Narola na przy-
stanku głównym lub na żądanie w pobliżu 
Nadleśnictwa, następnie należy się skierować 
do siedziby Nadleśnictwa i 200 m od niej idąc 
w stronę Cieszanowa należy skręcić w prawo 
w drogę dojazdową prowadzącą do ścieżki.M

S
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Trasa ścieżki biegnie przez teren Parku Krajobrazowego Puszczy 
Solskiej, na terenach Nadleśnictwa Narol. Usytuowana jest na te-
renie rezerwatu „Las Bukowy” pod Narolem, położonego w obrębie 
Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, na wschodnim krańcu Roz-
tocza Środkowego, o czym informuje nas przystanek nr 1. Rezerwat 
ten stanowi wśród rozległych sośnin pozostałość pralasów bukowych 
panujących niegdyś na Roztoczu. Wzdłuż całej trasy ścieżki uwagę 
naszą przyciągają stare, ponad 150-letnie buki i jodły o imponujących 
rozmiarach, pięknym pokroju i ciekawych kształtach. Gatunkami wy-
różniającymi podgórską formę buczyny od formy reglowej jest wystę-
powanie graba oraz bluszczu pospolitego i przylaszczki pospolitej. 
Zbiorowiskiem roślinnym dominującym w rezerwacie jest podgórska 
forma buczyny karpackiej o wysokim stopniu naturalności, o której 
dowiemy się z tablicy na przystanku nr 2. Ze względu na występo-
wanie tutaj sałatnicy leśnej i turzycy orzęsionej jest to wschodnio-
karpacka odmiana buczyny. Mimo, że obszar ten leży w oddaleniu 
od głównego łuku Karpat, można tu spotkać typowe dla tego pasma 
górskiego gatunki roślin. Między innymi rośnie tu żywiec gruczoło-
waty i cebulkowy, starzec Fuscha, przetacznik górski i wawrzynek 
wilczełyko. Wędrując w okresie wiosennym można zobaczyć w runie 
zawilce gajowe i żółte oraz kokorycze.

Z kolei przystanek nr 3 
zwraca naszą uwagę 
na podgórską wilgot-
ną buczynę karpacką 
z czosnkiem niedź-
wiedzim, który rosnąc 
całymi łanami na wio-
snę jest osobliwością 
tego rezerwatu.Trasa 
krótkiej ścieżki przy-
rodniczej pozwala na 
zapoznanie się z  róż-
nymi odmianami (zbio-
rowiskami) podgórskiej 
odmiany buczyny kar-

packiej, w tym zniekształconą przez człowieka formę buczyny karpac-
kiej, o czym poinformuje nas przystanek nr 4. W runie  zupełnie znik-
nęły gatunki roślin charakterystyczne dla zespołu buczyny karpackiej. 
Spotkać natomiast możemy gwiazdnicę wielkokwiatową, marzankę 
wonną, przetacznika leśnego czy konwalijkę dwulistną.
Licznie reprezentowany jest świat zwierząt. Lasy rezerwatu za-
mieszkuje okazały jeleń europejski, sarna oraz dzik. Czasem 
pojawia się wilk. Z drobnej zwierzyny spotkać możemy lisa, bor-
suka i kunę leśną.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na trasie ścieżki rozmieszczone są 4 tablice przystankowe oraz urzą-
dzone są 2 miejsca wypoczynku. Kierunek marszu na ścieżce wy-
znaczają znaki na drzewach w postaci kwadratów malowanych po 
przekątnej na biało-czerwono oraz zielone strzałki z napisem „ścież-
ka dydaktyczno-przyrodnicza”.

M
P

Buk zwyczajny (Fagus 
sylvatica) jest gatunkiem 

z rodziny bukowatych. 
Jest gatunkiem rodzimym 

i pospolitym na terenie 
naszego kraju. Drzewo 
osiąga wysokość do 40 

metrów. Pień prosty, 
a u starszych gatunków 

z grubymi żebrami. Kora 
cienka, jasnoszara. Liście 

owalne lub eliptyczne, 
skrętoległe długości 10-15 
cm. Owoce to tzw. bukiew 
– czyli zdrewniała torebka, 
która po dojrzeniu otwiera 

się 4 klapami uwalniając 
jeden lub dwa trójkan-
ciaste orzeszki koloru 

brązowawego. Orzeszki 
te, ze względu na dużą 

zawartość tłuszczu, chęt-
nie zjadane przez dziki 

czy magazynowane przez 
wiewiórki, myszy czy sójki.
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Cel utworzenia ścieżki
Pokazanie piękna, różnorodności i niepowta-
rzalności środowiska naturalnego, głównie 
świata zwierząt i roślin na Ziemi Przemyskiej.

Ciekawostki
Na ścieżce stwierdzono obecność ostrożnia 
siedmiogrodzkiego. Jest to gatunek rzad-
ko spotykany, umieszczony na Czerwonej 
liście roślin i grzybów Polski, jako roślina 
rzadka i potencjalnie zagrożona wyginię-
ciem. Znajduje się też w Polskiej Czerwonej 
Księdze Roślin, w kategorii gatunków niż-
szego ryzyka.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę można odwiedzać cały rok, jednak 
ze względu na wielość osobliwości przyrod-
niczych na ścieżce najlepiej odwiedzać ją 
w okresie od wiosny do jesieni. Więcej informa-
cji można znaleźć w przewodniku po ścieżce 
dostępnym u organizatora ścieżki. Organizato-
rem ścieżki jest Arboretum i Zakład Fizjografii 
w Bolestraszycach.

Wskazówki dojazdu
Początek i koniec ścieżki znajduje się przy 
urządzonym punkcie widokowym. Punkt wi-
dokowy znajduje się przy drodze krajowej nr 
28 na odcinku łączącym Sanok z Przemy-
ślem, jadąc w kierunku Przemyśla - po pra-
wej stronie drogi.M

D
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ścieżka dydaktyczna leży w centrum Pogórza Przemyskiego w Do-
linie Cisowej. Potok Cisowa (zwany przez niektórych Cisowianką)  
wpada do rzeczki Olszanki, która jest dopływem Sanu. Początek 
ścieżki, znajduje się na wysokości 446 m n.p.m., natomiast potok 
Cisowa biegnący dnem Doliny płynie na wysokości 330 m n.p.m. 
Mamy więc do pokonania 116 m przewyższenia. Początek ścieżki 
leży na zboczu góry Mordownia (471 m n.p.m.). Tak duże różnice 
pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem w terenie są cha-
rakterystyczne dla tego obszaru. Trasa ścieżki biegnie przez łąki, 
które obecnie nie są użytkowane. Jedynie raz w roku są koszone 
w ramach ochrony ptaków – zwłaszcza derkacza. Na ścieżce znaj-
duje się 6 przystanków, opatrzonych tablicami informacyjnymi.

Na ścieżce można obserwo-
wać  wiele cennych gatunków 
roślin i zwierząt. Wśród roślin 
naczyniowych wymienić należy 
ostrożenia siedmiogrodzkiego, 
goździka kosmatego czy zimo-
wita jesiennego. Ale nie tylko te 
chronione warte są uwagi. Zna-
leźć możemy tutaj aż 60 innych 

gatunków roślin. Świat chronionych owadów reprezentuje biegacz 
urozmaicony, godnica pontyjska czy trzmiel gajowy. Warto pochylić 
się nad potokiem Cisowa i zaobserwować licznie występujące  tu 
chruściki, widelnice, kiełże czy wypławki. Larwy chruścików budują 
wokół siebie domki, które chronią je przed drapieżnikami, są schro-
nieniem a także są balastem, który chroni przed porwaniem przez 
nurt rzeki. Ponadto w potoku Cisowa znaleźć możemy minoga ukra-
ińskiego, który nie jest rybą, a bezżuchwowcem. Równie różnorodny 
jest świat płazów, wśród których wymienić należy kumaka górskie-
go, traszkę karpacką, żabę dalmatyńską czy żabę trawną. Wytrawny 
obserwator może wypatrzeć na ścieżce aż 5 gatunków gadów (tj. 
połowę rodzimych gadów Polski), w tym: jaszczurkę zwinkę i żywo-
rodną, padalca, zaskrońca zwyczajnego i żmiję zygzakowatą. Tuż 
nad głowami, na pobliskich drzewach czy krzewach możemy zo-
baczyć (albo usłyszeć) wiele gatunków ptaków, takich jak dzięcioł 
zielony, gąsiorek, kapturka, derkacz  czy myszołów zwyczajny. Pod-
czas inwentaryzacji przyrodniczej ssaków, które są objęte ochroną, 
na ścieżce w Dolinie Cisowej  zanotowano bobra europejskiego, 
popielicę, wydrę, ryjówkę aksamitną, a nawet rysia i niedźwiedzia 
brunatnego. Ponadto możemy natknąć się na ślady bytowania dzika 
(buchtowisko), jelenia, sarny oraz spotkać lisa czy zająca. Ciekawą 
osobliwością świata nieożywionego jest wodospad na potoku Ciso-
wa o wysokości prawie 2 m, który znajduje się przy przystanku nr 4.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Z punktu widokowego, możemy podziwiać Dolinę Cisowej. Na ścież-
ce znajduje się 6 przystanków opatrzonych tablicami informacyjnymi. 
Na trasie nie ma tabliczek kierunkowych, ale jest ona dobrze  widocz-
na, ze względu na  regularne wykaszanie. Przy 4 przystanku znajduje 
się wiata ogniskowa (palenisko wewnątrz wiaty).
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Na ścieżce stwierdzono 
obecność owada 

 - trzyszcza polnego, 
który śmiało zasługuje na 
miano drapieżnika sprin-
tera. Jest to najszybszy 

owad w Polsce, który 
w pogoni za swoją ofiarą 

(owady i pająki) może roz-
winąć prędkość 2,2 km/h. 
Trzyszcz polny jest chrzą-
szczem, którego spotkać 

możemy na ścieżce od 
maja do września. Równie 

ciekawa jest larwa tego 
chrząszcza – też drapież-

na. Kopie ona w podłożu 4 
cm pionowy chodnik, z któ-
rego wystawia na zewnątrz 

jedynie część potężnej 
głowy i czeka na drobne 
bezkręgowce. Po czym 
ofiarę wciąga do środka 
chodnika i wysysa z niej 
zawartość. Wybitnie dra-

pieżna natura tego owada 
znalazła odzwierciedlenie 
w jego nazwie angielskiej 

(ang. tiger beetle, czyli 
chrząszcz-tygrys).
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Cel utworzenia ścieżki
Rezerwat przyrody „Gołoborze”

Ciekawostki
Przy wejściu na ścieżkę znajduje się studnia 
z ujęciem unikatowej na skalę kraju wody 
mineralnej. Są to wody o bardzo rzadkim 
składzie mineralnym z zawartością arsenu 
(szczawy arsenowe). Woda posiada najwyż-
szą klasę czystości i z powodzeniem możną 
ją pić, może być także stosowana w leczeniu 
m.in. chorób układu krążenia i serca.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę warto odwiedzać od wiosny do je-
sieni, ponieważ w zimie gołoborze może być 
przykryte pokrywą śnieżną i nie uda nam się 
go zobaczyć. Ścieżka nie jest trudna, lecz ze 
względu na strome podejście i zejście warto 
mieć buty terenowe.

Wskazówki dojazdu
Dojazd od strony Leska w kierunku Cisnej, za 
Baligrodem należy skręcić przed ośrodkiem 
wypoczynkowym „Bystre” w prawo, następnie 
po minięciu po prawej kilku ośrodków wczaso-
wych z domkami, po ok. 2 km z prawej jest wy-
raźnie oznakowany parking, z którego należy 
przejść ok. 1 km do początku ścieżki mijając 
wcześniej leśniczówkę, dużą wiatę oraz drogę 
w lewo prowadzącą do kamieniołomu.M
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ścieżka znajduje się na 
terenie Nadleśnictwa Ba-
ligród. Trasa ścieżki przy-
rodniczej rozpoczyna się 
przy ujęciu wody mineralnej 
„Anna”, za którym znajduje 
się masywna metalowa 
kładka nad potokiem Rab-
skim. Początek wędrówki 
prowadzi przez las świer-
kowo-jodłowy, lekko pod 
górę. Jesteśmy w rezer-
wacie „Gołoborze”, którego 
powierzchnia wynosi 13,90 
ha. Gołoborza stanowią 
luźne rumowiska skalne, 

które składają się ze dużych okruchów o różnej grubości i średnicy. 
Znane są wszystkim zapewne z Gór Świętokrzyskich, ale w Biesz-
czadach takie formy są dość rzadkie, a jeżeli już to najczęściej wy-
stępują powyżej górnej granicy lasów (ok. 1100 m n.p.m.) w piętrze 
połonin, gdzie bywają nazywane grechotami skalnymi. Na ścieżce 
przyrodniczej zbudowano schody z poręczami, dzięki czemu możliwe 
jest podejście wyżej do punktu obserwacyjnego u podstawy skalne-
go rumowiska. Gołoborza mają tendencję do przemieszczania się, 
czyli poszczególne odłamki skalne osuwają się stopniowo ku dołowi. 
Zaś u góry można zauważyć duże bloki skalne o średnicy przeszło 
pół metra, które zazwyczaj pozostają nieruchome i porastają je brzo-
zy, świerki, sosny, jodły oraz jarzębiny, a także borówki – czernica 
i brusznica. Las zresztą ciągle próbuje wkraczać na gołoborze, ale 
najczęściej na blokach skalnych możemy zauważyć niewielkie po-
rosty, zazwyczaj jest wzorzec geograficzny i kruszownice. Z kolei 
w miejscach pomiędzy blokami skalnymi,  z warstwą materii orga-
nicznej licznie występują różne gatunki mchów (m.in. płonniki i widło-
zęby), a także porosty krzaczkowate, często są to chrobotki. Historia 
powstania gołoborzy sięga końca ostatniego zlodowacenia, czyli ok. 
12 tys. lat wstecz. Skąpa szata roślinna oraz niskie dobowe tempe-
ratury (średnio w okolicach zera stopni) sprzyjały rozsadzaniu litych 
skał  na mniejsze fragmenty. Po przeciwnej stronie drogi, poza re-
zerwatem przyrody, także można odnaleźć podobne gołoborza. Po 
zejściu z punktu widokowego ścieżka prowadzi nas do szutrowej 
drogi służącej do wywozu kruszywa z kamieniołomu, który znajduje 
się po przeciwnej stronie odwiedzanego przez nas zbocza. Niestety 
wstęp do niego jest zabroniony.

Nadleśnictwo Baligród 
dysponuje bogatym za-
pleczem szkoleniowym. 

Wszystkich chętnych 
zaprasza do pogłębiania 
swojej wiedzy przyrodni-

czej w ogrodzie edu-
kacji leśnej. Dysponują 

również funkcjonalną 
salą edukacyjną z wypo-

sażeniem multimedial-
nym, oraz bogatą siecią 

ścieżek przyrodniczo-
-edukacyjnych. Grupy 

zorganizowane zaprasza 
na pokaz diaporamy pre-

zentującej walory przy-
rodnicze nadleśnictwa. 
W tym celu należy się 

wcześniej umówić.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
100 m od początku ścieżki znajduje się nieodpłatny parking dla sa-
mochodów i autobusów. Na trasie ścieżki mamy udogodnienia w po-
staci mostku przez rzekę, schodków na podejściu. Niedaleko znajdu-
je się  duża wiata ogniskowa dostępna dla turystów. Oznakowanie 
trasy białymi kwadratami z niebieskim paskiem w poprzek. Ścieżka 
opatrzona kilkoma tablicami informacyjnymi.  
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68 Cel utworzenia ścieżki
Przełom Wisłoka jest cennym obiektem geo-
logicznym, geomorfologicznym i geoturystycz-
nym. Zobaczyć na niej można imponującą 
ścianę skalną Olzy.

Ciekawostki
We wsi co roku w każdą ostatnią niedzielę 
sierpnia odbywa się Krajowa Wystawa Bydła 
Simentalskiego organizowana przez Zakład 
Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Od-
rzechowej koło Bukowska. Połączone jest 
to z promocją produktów lokalnych, a także 
potraw z wołowiny. Odbywa się wtedy też 
Regionalny Championat Konia Huculskiego 
i ścieżka sprawnościowa dla tych koników.

Dodatkowe informacje
Ścieżka spacerowa dostępna cały rok. Naj-
ciekawsza jest na wiosnę i jesień. Ze wzglę-
du na miejscami strome podejścia warto 
mieć buty terenowe.

Wskazówki dojazdu
Ścieżka zaczyna się przy górnym przystanku 
autobusowym w Rymanowie Zdroju. Dojechać 
możemy tutaj autobusem.A
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Przełom Wisłoka, na-
zywany często „Jarem 
Wisłoka”, jest jednym 
z najpiękniejszych 
przełomów rzecznych 
w polskich Karpatach. 
Wędrówkę ścieżką 
najlepiej rozpocząć 
na górnym przystan-
ku autobusowym  
w  Rymanowie Zdroju. 
Jest to miejscowość 
uzdrowiskowa posia-
dająca ponad 135-let-
nią historię. Kierujemy 
się w stronę Wołtuszo-
wej, po prawej mijamy 

budynki „Polonię” i „Marię”, a 300 m dalej, po lewej, leśniczówkę. 
Przechodzimy przez szlaban i dalej idziemy leśną drogą. Po 150 m 
skręcamy w prawo. Droga wiedzie pod górę. Po 10 min. dochodzi-
my do cerkwiska i galerii charakterystycznych drewnianych rzeźb 
w Wołtuszowej. Tereny tej wysiedlonej po II wojnie wsi, zostały 
przyłączone do uzdrowiska i dziś stanowią miejsce spacerów dla 
mieszkańców i kuracjuszy.
Wychodzimy na skraj lasu i dalej podążając na południowy wschód 
wchodzimy na tereny po dawnych zabudowaniach wiejskich. Obec-
nie zachowały się tu jedynie pozostałości po podmurówkach domów 
czy piwnic, stare studnie, zdziczałe drzewa i krzewy owocowe. Droga 
schodzi w zalesioną dolinę przepływającego tędy potoku. Wycho-
dząc z jaru, idziemy brzegiem lasu ostro pod górę. Dalej trasa skręca 
w prawo i wiedzie zboczem góry Dział, wśród górskich łąk. Roztacza-
ją się stąd piękne widoki na Wzgórza Rymanowskie.
My idziemy dalej polną ścieżką na wschód, gdzie mamy możliwość 
podziwiania panoramę okolicy. Po dłuższej chwili wchodzimy do lasu. 
Po ok. 1 km nasza ścieżka oddziela się od czerwonego szlaku i skrę-
ca w lewo. Od tego momentu trasa cały czas, aż do drogi asfalto-
wej w Rudawce Rymanowskiej, łagodnie wiedzie w dół. Cały czas 
idziemy lasem. Mijamy szlaban na drodze leśnej w Rudawce Ryma-
nowskiej. Dalej kierując się drogą asfaltową w lewo, mijamy po lewej 
Ośrodek Wczasów Zdrowotnych, by po ok. 100 m skręcić w prawo 
i zejść do jaru Wisłoka. Tutaj ukazuje się nam wspaniała odkrywka 
łupków menilitowych, wysoka na ok. 40 m, zwana „ścianą Olzy”. 
Rudawka Rymanowska to mała wioska, z której mieszkańcy zostali 
wysiedleni po II wojnie. Nie zachowały się po nich żadne pamiątki. 
Występują tu źródła wód mineralnych oraz cieplica o temp. 480C.

Rudawka Rymanowska 
szczególnie zauroczyła 
Karola Wojtyłę, który po 

raz pierwszy zawędrował 
tam w 1952 r., potem 

w 1953 r. i w 1957 r. Od 
początku lat 70. przy-

jeżdżał w lipcu tu sześć 
razy. Obok „Ściany Olzy”, 
na drugim brzegu Wisło-

ka znajduje się tablica 
poświęcona papieżo-

wi - Janowi Pawłowi II, 
który jeszcze jako ksiądz 

i biskup odwiedzał te 
piękne strony. Można tu 
również zobaczyć mały 

wodospad, który natchnął 
naszego wielkiego roda-

ka do napisania znanego 
wiersza pt. „Źródło”.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Ławki dostępne są przy czerwonym szlaku w Wołtuszowej, z którym 
początkowo ścieżka się pokrywa (rozdziela się dopiero powyżej Woł-
tuszowej, już w lesie). Oznaczona jest niebieskim symbolem „RR”. 
Na ścieżce brak jest ustawionych tablic informacyjnych.
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Cel utworzenia ścieżki
Walory przyrodnicze i kulturowe okolicy Pogó-
rza Przemyskiego z udostępnieniem pięknego 
widoku na malowniczą dolinę Sanu i zespół 
zamkowo-pałacowy w Krasiczynie.

Ciekawostki
Rall był koniem księcia Sapiehy. Wspólnie 
z nim walczył w wojnie przeciwko bolszewi-
kom. Mimo, iż na epitafium napisane jest, że 
zginął na przeszkodzie, jego historia wyglą-
dała troszkę inaczej.  W 13 dniu wojny koń, 
dosiadany przez księcia Leona Sapiehę 
doznał obrażeń, które wykluczyły go z dal-
szych bitew. Przeszedłszy na końską „eme-
ryturę” wiódł spokojny żywot, aż padł ze sta-
rości. Książe wielki miłośnik koni postanowił 
uczcić swojego ulubieńca stawiając mu po-
mnik w pobliżu dworskiej stajni. Prawdziwe 
imię konia brzmiało Ataman, a ponieważ 
takie samo nazwisko nosił ówczesny pro-
boszcz w Krasiczynie, książę, by nie urazić 
miejscowego proboszcza pośmiertnie nadał 
koniowi nowe imię Rall.

Dodatkowe informacje
Trasa jest dobra do zwiedzania przez cały rok. 
Trzeba pamiętać o obuwiu terenowym. U orga-
nizatora ścieżki można zapytać o dostępność  
szczegółowego przewodnika po ścieżce opra-
cowanego przez Gminę Krasiczyn i Zespół 
Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Wskazówki dojazdu
Dojazd komunikacją publiczną z Przemyśla 
ok. 11 km (autobusy MPK i PKS) w kierunku 
Krasiczyna; należy wysiąść w centrum tej miej-
scowości i skierować się w stronę mostu na 
Sanie (kierunek Korytniki), dojazd samocho-
dem podobnie – droga krajowa nr 28. Począ-
tek i koniec ścieżki znajduje się przy moście na 
prawym brzegu Sanu.A

G
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ścieżka wiedzie po gruntach Nadleśnictwa Krasiczyn. Trasa rozpo-
czyna się przy moście na Sanie i do cmentarza żydowskiego przy 
przystanku nr 1 prowadzi stromą drogą pod górę przez urozmaicony 
teren. Na przystanku nr 2 znajduje się punkt widokowy (u podnóża 
wzniesienia 298 m n.p.m.) na malowniczy przełom Sanu oraz wsie 
- Korytniki i Śliwnica, a także na zespół pałacowo-zamkowy w Kra-
siczynie. Z tego miejsca można także obserwować polujące w dole 
ptaki drapieżne, m.in. myszołowy, orliki krzykliwe, trzmielojady. Przy-

stanek nr 3 poświęcony jest tzw. Linii Mołotowa, czyli sieci umocnień 
militarnych budowanych podczas II wojny światowej. Przystanek nr 
4 stanowi punkt widokowy na położone w dole Tarnawce oraz zwra-
ca uwagę na kopiec, w którym żyją mrówki.  Wokół przystanku nr 5 
występuje zespół żyznej buczyny karpackiej, w formie podgórskiej. 
W runie rosną rzadkie gatunki, m.in. widłak jałowcowaty, kruszczyk 
szerokolistny, podkolan biały,  storczyk plamisty i sałatnica leśna. Przy 
przystanku nr 6 wczesną wiosną można spotkać kwitnące wawrzynki 
wilczełyko (uwaga! – silnie trujące), a wczesnym latem lilie złotogłów. 
Przystanek nr 7 położony jest na skraju lasu, gdzie znajduje się po-
mnik konia „Ralla”. Przystanek nr 8 znajduje się przy drodze wzdłuż 
której posadzono okazałe dęby. Wędrując dalej tą samą drogą do-
chodzi się do  przystanku nr 9, przy którym znajduje się szkółka leśna 
Nadleśnictwa Krasiczyn. Uprawia się tu gatunki drzew potrzebne do 
wysadzania w tutejszych lasach, m.in. buki, jawory, jodły, modrzewie, 
świerki, dęby, wiązy, olsze czarne i czereśnie ptasie. Wędrując brze-
giem Sanu w stronę Krasiczyna natrafiamy na ostatni przystanek, 
nr 10, przy którym znajduje się 150 metrowej długości odsłonięcie 
stanowisko fliszu karpackiego. Flisz karpacki to specyficzny rodzaj 
skał osadowych zbudowanych z naprzemianległych warstw margli, 
piaskowców oraz różnorakich łupków. Skały te budują praktycznie 
cały łuk karpacki.

Po niemiecko – radziec-
kiej agresji na Polskę 

w 1939 r., na mocy 
układu Ribbentrop  - Mo-
łotow, teren II Rzeczpo-

spolitej został podzielony 
na dwie strefy okupa-

cyjne, rezultatem czego 
ustalona została nowa 

granica. Z tego powodu 
część umocnień granicz-

nych stanowiących tzw. 
„Linię Stalina” znalazła 

się na tyłach. Ówczesne 
władze sowieckie pod-
jęły decyzję o budowie 

umocnień wzdłuż nowej 
granicy  zachodniej, któ-
re to umocnienia nazwa-
no później linią mołoto-
wa. Fortyfikacje te miały 

spełniać funkcję obronną 
przez ewentualnym ata-

kiem nieprzyjaciela.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na początku ścieżki znajduje się parking oraz miejsce na roz-
palenie ogniska. Ścieżka opatrzona jest w 10 przystanków te-
matycznych. Biało-czerwone kwadraty na drzewach lub zielone 
strzałki wskazują trasę marszu.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka przygotowana została z myślą o mło-
dzieży szkolnej i pielgrzymkach zdążających 
do słynnego źródła. Ukazuje również  walory 
rezerwatu „Tysiąclecia na Górze Cergowej”.

Ciekawostki
Należy pamiętać, iż fragmenty ścieżki bie-
gną rezerwatem „Tysiąclecia na Górze Cer-
gowej”. Tutejsza szata roślinna jest bardzo 
bogata, liczy sobie 156 gatunków roślin na-
czyniowych. Występują tu m.in. 23 gatun-
ki roślin chronionych, 33 gatunki górskie, 
wśród nich są:  kłokoczka południowa, bez 
herb, wawrzynek wilczełyko, języcznik zwy-
czajny. Ponadto stwierdzono występowanie 
ponad 100 gatunków grzybów.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę warto odwiedzać każda porą roku. Jest 
to trasa górska wiodąca częściowo dość stro-
mym podejściem. Warto mieć buty terenowe.

Wskazówki dojazdu
Można tu dojechać z Dukli przez przysiółek 
Cergowej – Zakluczynę. W tym celu, jadąc od 
Krosna, należy skręcić w lewo w ul. Cergow-
ską i koło figurki Matki Bożej pojechać prosto. 
Dojazd komunikacją publiczną z Krosna i Miej-
sca Piastowego do Dukli, skąd żółtym szlakiem 
można dojść na piechotę.M
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WIEDZIEĆOpis ścieżki

Nadleśnictwo Dukla 
w 2000 r. wytyczyło 
ścieżkę przyrodniczą 
„Do Złotej Studzienki”, 
która cieszy się dużą 
popularnością.  Ścież-
ka rozpoczyna się na 
skraju lasu w miejscu, 
w którym stykają się 
dwa ekosystemy – 
polny i leśny. Takie 
miejsca przyrodnicy 
nazywają ekotonami. 
Dalsza trasa prowadzi 

już przez zwarty kompleks leśny, w którym dominują buki, jodły i lipy 
– stanowią one pozostałości dawnej puszczy karpackiej. W runie lasu 
można odszukać m.in. lilie złotogłów, miesięcznice trwałe, obrazki 
plamiste i tojady wiechowate. Obszar ten wyróżnia się specyficznym, 
stosunkowo ciepłym mikroklimatem, co sprzyja dużej różnorodności 
gatunków. Po przejściu kilkuset metrów wchodzimy do rezerwatu 
„Tysiąclecia na Cergowej Górze”, który został utworzony w 1963 r. 
Wędrując trasą ścieżki warto także zwrócić uwagę na podszyt i licz-
nie tu występujące tu gatunki krzewów, m.in. bez czarny, bez kora-
lowy, wiciokrzew suchodrzew, derenia świdwę i leszczynę pospolitą. 
Przy ścieżce znajdują się także fragmenty bardzo rzadkich w Polsce 
zbiorowisk leśnych z dominacją klonu jawora – jaworzyny górskiej 
– a w runie języcznika zwyczajnego. Także można tu spotkać cisy. 
Przystanek stawy to dawne ujęcie wody pitnej, częściowo osuszone. 
Jest dobrym miejscem dla rozrodu płazów, takich jak traszka zwy-
czajna, górska czy karpacka, salamandra plamista, kumak górski 
oraz gadów takich jak zaskroniec. Przy dojściu do „Złotej Studzien-
ki” na powierzchni przeszło 1,5 ha występuje bardzo ciekawa roślina 
krzewiasta – kłokoczka południowa. Według przekazów, w pobliżu 
tego miejsca miał swoją pustelnię św. Jan z Dukli. Na terenie rezer-
watu znajdują się także liczne ostańce skalne oraz kilka jaskiń. Na 
zwietrzałym piaskowcu rosną m.in. zanokcica skalna, paprotka zwy-
czajna, mchy, porosty i wątrobowce. Wychodząc z rezerwatu wkra-
czamy do wielogatunkowego i różnowiekowego lasu gospodarczego. 
Ten las górski występuje na bogatym siedlisku, łącząc w sobie cechy 
wyżynne i górskie. Spotkać tu możemy buka, brzozę, dęba, wiąza, 
jawora, graba czy klona polnego. Na niektórych starych drzewach 
spotkamy bluszcz w formie kwitnącej. W rezerwacie i jego pobliżu 
znajduje się szereg oczek wodnych, które powstały na skutek osu-
nięcia się zboczy Cergowej. W większości są to nieduże zbiorniki 
wodne, a najbardziej znane z nich nazywane jest „Morskim Okiem”.

„złota studzienka” jest 
znanym miejscem kultu 

św. Jana z Dukli. Trady-
cja głosi, że tu właśnie 

rozpoczynał on swe 
pustelnicze życie. Drew-

niana kaplica z figurą 
świętego ochrania bijące 
tu źródło, któremu przy-

pisuje się moc uzdra-
wiania chorych. Obecnie 
miejsce to licznie odwie-

dzają pielgrzymi. Co roku 
w trzecią niedzielę lipca 

odprawiana jest msza 
odpustowa z błogosła-

wieństwem dzieci.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Ścieżka posiada dobrze utrzymaną infrastrukturę szlakową, jest 
dobrze oznakowana, w standardzie ścieżek edukacyjnych – bia-
ło-żółte kwadraty 10x10 cm malowane po przekątnej. Ścieżka 
zaopatrzona jest w 7 przystanków.
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74
Cel utworzenia ścieżki

Dawny park podworski z wieloma okazami 
starych, przeszło 100 letnich drzew, w tym 
gatunki rodzime oraz sprowadzone z in-
nych kontynentów. 

Ciekawostki
Przy przystanku 5. zachowały się bardzo 
rzadko spotykane tzw. nasadzenia stołowe 
(inaczej nasadzenia obiadowe), które two-
rzą lipy drobnolistne. Nazwa wzięła się stąd, 
że w tych miejscach dawniej spożywano po-
siłki lub biesiadowano i odpoczywano.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę można odwiedzać cały rok, a szcze-
gólnie polecana jest wiosną (IV-V), w okresie 
kwitnienia runa. Teren  łagodny, łatwo dostęp-
ny dla każdego, bez trudnych podejść

Wskazówki dojazdu
Dojazd od strony Ustrzyk Dolnych w kierunku 
Przemyśla (15 km), na trasie w miejscowości 
Jureczkowa. Po lewej stronie, 200 m za przy-
stankiem PKS, znajduje się droga bita prowa-
dząca do początku ścieżki.M

K



WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ścieżka została wytyczona na terenie parku podworskiego rodziny 
Korwinów, a wcześniej Nowosielskich. Park powstał w XIX w. na pla-
nie prostokąta w uroczysku o nazwie „Dworzyszcze”. Z dawnego za-
łożenia do czasów współczesnych przetrwała droga dojazdowa wraz 
z mostkiem na rzece Wiar, a także wały ziemne i pozostałości fortyfi-
kacji. Poszczególne tablice informacyjne przedstawiają różne gatunki 
posadzonych tu drzew wraz z ciekawostkami na ich temat. Pierwszy 
przystanek jest poświęcony jest dwóm gatunkom drzew iglastych, 
a mianowicie rodzimemu cisowi pospolitemu oraz pochodzącej z za-
chodniej części Ameryki Północnej daglezji zielonej (jedlicy). Jest to, 

oprócz sekwoi, najszyb-
ciej rosnące i osiągają-
ce najwyższe rozmiary 
drzewo w strefie umiar-
kowanej. W swoje oj-
czyźnie może osiągać 
nawet przeszło 100 m 
wysokości, zaś w wa-
runkach polskich mak-
symalnie 45 m. Okaz 
rosnący na trasie ścież-
ki ma 32 m wysokości 
oraz 300 cm obwodu. 
Przy kolejnym przy-
stanku poznajemy dwa 
rodzime gatunki drzew 
liściastych, a mianowi-
cie lipę szerokolistną 
i drobnolistną. Obydwa 
z nich w okresie kwit-
nienia wydzielają dużą 
ilość nektaru i są chęt-
nie odwiedzane przez 
pszczoły. Na trzecim 

z kolei przystanku dowiadujemy się, jakie gatunki ptaków zamiesz-
kują dziuple w starych, rosnących tu drzewach. Są to m.in. sikory, 
kowaliki, muchołówki, szpaki oraz puszczyki. Następnie poznajemy 
dwa gatunki topól – białą i czarną, które w tym parku osiągają kolej-
no wysokości 25 i 23 m. Przy końcu zwiedzanej trasy rośnie prawie 
300-letni dąb szypułkowy, o wysokości 30 m i 470 cm obwodu pnia. 
Ostatni przystanek informuje nas o pochodzącej z Ameryki Północ-
nej sośnie wejmutce, dwa egzemplarze rosną w tym parku i osiągają 
wysokość 26 oraz 29 m.

Na terenie parku znajdu-
ją się 23 drzewa pomni-
kowe, w tym 3 daglezje 
zielone, 3 dęby szypuł-

kowe, kasztanowiec bia-
ły, 4 leszczyny tureckie, 

4 lipy szerokolistne, 4 
modrzewie europejskie, 
sosna wejmutka, topola 

biała i topola osika.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Ścieżka opatrzona jest 8 tablicami przystankowymi z opisem. 
W obrębie ścieżki znajduje się wyznaczone miejsce na ognisko, 
ławki do odpoczynku oraz kosze na śmieci. Z uwagi na krótką 
trasę i łatwo dostępny teren poszczególne przystanki są łatwo 
zauważalne. Brak jest parkingu dla autokarów, niewielki parking 
dla małych busów i samochodów osobowych.
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76

Cel utworzenia ścieżki
Prezentacja wszystkich aspektów bieszczadz-
kiej przyrody oraz liczne pomoce edukacyjne, 
które w formie gier i zabaw ułatwiają naukę

Ciekawostki
Podczas spaceru jest też okazja, aby wejść 
na prawdziwą ambonę, tyle że nie używaną 
tutaj do polowań, a do obserwacji zwierząt. 
W godzinach wczesno porannych i wieczo-
rem można stąd obserwować pasące się tu 
często  sarny i jelenie, zaś w ciągu dnia wy-
szukiwać krążących na niebie myszołowów 
i orlików.

Dodatkowe informacje
Ścieżka dostępna całorocznie, jednak z uwagi 
na aspekty przyrodnicze najlepiej ją odwiedzać 
od wiosny do jesieni. Teren łagodny, lekkie 
podejście, trasa łatwo dostępna dla każdego. 
Ścieżka przyrodnicza znajduje się na terenie 
prywatnym, jej zwiedzanie jest odpłatne. Wej-
ście na ścieżkę należy uzgodnić z właścicie-
lami – szczegóły do kontaktu znajdują się na 
stronie www.ustrzyki-gosciniec.pl

Wskazówki dojazdu
Dojazd autobusem i samochodem od strony 
Ustrzyk Dolnych w kierunku Ustrzyk Górnych 
i po przejechaniu ok. 3 km po prawej stronie 
należy odszukać tablicę informacyjną „Gości-
niec Pięciu Stawów” po prawej stronie drogi,  
gdzie zaczyna się ścieżka. Znajduje się ona na 
terenie prywatnym.M
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ścieżka przyrodnicza rozpoczyna się na prywatnej posesji i w więk-
szości jest wytyczona na rozległej łące, która przylega do komplek-
su leśnego Gromadzyń. Pierwszym przystankiem jest „ptasi budzik”, 
dzięki któremu dowiadujemy się o jakich porannych godzinach 
w okresie lęgowym rozpoczynają śpiew poszczególne gatunki wy-
stępujących na tym terenie ptaków. Następne przystanki poświęcone 
są życiu w mrowisku oraz 
ważnemu problemowi 
współczesnej cywilizacji, 
jakim jest zaśmiecanie 
środowiska oraz spo-
sobowi, w jaki można 
go rozwiązać bez dużej 
szkody dla natury. Nieco 
dalej znajduje się duża 
sala edukacyjna na świe-
żym powietrzu, na któ-
rej można się zapoznać 
z różnymi gatunkami wy-
stępujących w Bieszcza-
dach drzew i krzewów, 
a dokładnie jak je odróż-
niać po korze, drewnie, czy też szyszkach. Na trasie nie zabrakło 
także środowisk wodnych w postaci sporych stawów. Żyją w nich 
karpie i pstrągi, ale nie tylko, są to także miejsca rozrodu dla różnych 
gatunków płazów, owadów oraz jak się okazuje, czasem zaglądają 
tu także wydry, zaś obok widać ślady żerowania bobrów. Wędrując 
dalej poznajemy także świat bieszczadzkich bezkręgowców, w tym 
licznej grupy owadów, wśród której wyróżniają się kolorowe motyle 
dzienne. W dalszej części nie zabrakło również miejsca na informacje 
o różnych gatunkach gnieżdżących się w regionie ptaków śpiewają-
cych oraz drapieżnych. Umieszczone na trasie tablice przybliżają też 
świat bieszczadzkich dużych ssaków. Przy końcu trasy znajduje się 
niewielka wiata, z której można oglądać okolicę oraz przykłady uli, ja-
kie były dawniej wykorzystywane przez bartników. Poruszone jest też 
ciekawe zagadnienie jakim jest „drzewoterapia”. Powrót odbywa się 
tą samą trasą. Na podsumowanie warto odwiedzić plac edukacyjny, 
gdzie pełno jest różnych gadżetów i pomocy dydaktycznych, dzięki 
czemu nauka przyrody nie będzie nudna. Poprzez układanie puzzli 
można się uczyć rozpoznawania drzew, ptaków, czy też grzybów. 
Z kolei podczas zabawy w przyrodnicze koło fortuny można zwe-
ryfikować zdobytą na wycieczce wiedzę. Warto także skorzystać 
z „dendrometru” oraz na leśnej skoczni zweryfikować swoje umie-
jętności fizyczne w skoku w dal.

W Ustrzykach Dolnych 
znajduje się muzeum 
przyrodnicze Biesz-

czadzkiego parku Naro-
dowego. Muzeum można 

zwiedzać od wtorku do 
soboty w godz. 9.00 - 

17.00 r. (od 15 listopada 
do 15 kwietnia w godz 

8.00 - 16.00), dodatkowo 
w okresie letnim (lipiec

-sierpień) jest czynne 
również w niedziele 

w godz. 9.00 - 14.00 
Znajduje się tu kilka 

ekspozycji stałych, m.in. 
„Bieszczady dawniej 

i dziś”, „Biologia i syste-
matyka świata zwierząt” 
czy „Flora i zbiorowiska 

roślinne oraz fauna 
Bieszczadów”.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Ścieżka przyrodnicza jest usytuowana przy obiekcie noclegowym, 
dostępna jest wiata grillowa, miejsce na ognisko, sala konferencyjna, 
parking dla samochodów. Ścieżka opatrzona jest w 27 przystanków 
tematycznych z dużymi czytelnymi tablicami, brak oznakowania, ale 
kolejne przystanki są bardzo dobrze widoczne jeden od drugiego; 
przejście i powrót tą samą trasą.
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78

Cel utworzenia ścieżki
Ciekawe obiekty geologiczne, w tym wodospad 
Magurski i wychodnia skalna „Diabli Kamień”. 

Ciekawostki
10 X 1968 w Domu Pomocy Społecznej 
w Foluszu w wieku 73 lat zmarł słynny ma-
larz pochodzenia łemkowskiego, prymitywi-
sta - Nikifor Krynicki (Epifaniusz Drowniak).

W 1939 roku wieś składała się z ponad 100 
gospodarstw. Po zakończeniu II wojny świa-
towej, w akcji Wisła, cała ludność łemkow-
ska została wysiedlona.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę warto odwiedzić każdą porą roku, naj-
lepiej późną jesienią, kiedy drzewa, już bez li-
ści, nie zasłaniają nam form geologicznych. La-
tem często wodospad jest wyschnięty. Teren 
górski, a więc warto zaopatrzyć się w wygodne 
buty terenowe. Różnica wzniesień do pokona-
nia to 170 m.
Warto zapoznać się ze szczegółowym prze-
wodnikiem po ścieżce z opisem poszczegól-
nych przystanków, którego wersję elektronicz-
ną można znaleźć na stronie Magurskiego PN 
www.magurskipn.pl. w zakładce edukacja/ 
oferta edukacyjna/ ścieżki przyrodnicze.

Wskazówki dojazdu
Z drogi krajowej nr 28 pomiędzy Jasłem a Gor-
licami skręcamy na południe na miejscowość 
Folusz (ok. 17 km).
Ścieżka rozpoczyna się na parkingu znaj-
dującym się przy wejściu zielonego szlaku 
na teren Magurskiego PN w okolicy wodo-
spadu Magurskiego, a kończy na miejscu 
dziennego wypoczynku przy zejściu żółtego 
szlaku z Kornutów w okolicy wychodni skal-
nej „Diabli Kamień”.A

G
-2



WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ścieżka znajduje się na terenie Magurskiego 
Parku Narodowego w Beskidzie Niskim i poka-
zuje wiele ciekawych elementów przyrody oży-
wionej i nieożywionej. Najniższy punkt ścieżki 
(przystanek 1) znajduje się na wysokości 399 m 
n.p.m., natomiast najwyższy w rejonie przystan-
ku 6 – 570 m n.p.m, co daje różnicę wysokości 
170 m. Ścieżka biegnie lasem łącząc dwa cie-
kawe obiekty geologiczne. Wodospad Magurski 
to kilkumetrowej wysokości próg skalny na poto-

ku bez nazwy. Swoją obecność zawdzięcza wieloletniej działalności 
wody spływającej po stoku z pobliskiego źródła. Powoli wypłukiwała 
drobne ziarenka gleby, a następnie nieco twardsze, lecz mało odpor-
ne na niszczenie warstwy skalne łupka, licznie występujące w pod-
łożu, tworząc w ten sposób wyraźne koryto. Ten proces działalności 
wody to erozja denna.
Z kolei wychodnia skalna „Diabli Kamień” zbudowana jest z grubo-
ziarnistego piaskowca magurskiego i zlepieńców, które powszechnie 
występują w warstwach skalnych budujących podłoże Beskidu Niskie-
go. Wychodnię tworzy sześć bloków skalnych o wysokości do 15 m,  
oddzielonych od siebie szerokimi szczelinami. Procesy erozyjne 
przez wiele lat bogato kształtowały je w rożne formy, jak na przykład 
kociołki skalne – widoczne z góry nieckowate zagłębienia w skale.
Ponadto cała ścieżka jest ciekawa i każdy z 12 przystanków skrywa 
ciekawe elementy świata przyrody. Już na początku ścieżki będziemy 
mogli zapoznać się ze światem oczka wodnego, gdzie prowadzi się 
czynną ochronę płazów. To w nich swoje życie rozpoczynają młode 
żaby, ropuchy, kumaki czy traszki, ale też korzystają z nich inne zwie-
rzęta. Z przedstawicieli flory możemy spotkać tutaj pałkę wąskolistną 
czy rdestnicę pływającą. Na kolejnym przystanku będziemy mogli za-
poznać się z różnorodnością gatunkową drzew i krzewów na ścieżce, 
poznać dobrze zachowaną żyzną buczynę karpacką czy drzewostan 
jodłowy. Jodła jest drugim po buku gatunkiem wchodzącym w skład 
buczyn karpackich. Inny przystanek przybliży nam pojęcie bioróżno-
rodności i rolę martwego drewna w ekosystemach leśnych, a już na 
kolejnym poznamy jeden z trzech na terenie Magurskiego PN, obszar 
ochrony ścisłej „Magura Wątkowska”. Obszary ochrony ścisłej to uro-
czyska i mateczniki, w których zwierzęta i rośliny znajdują swoją ostoję. 
Na ścieżce nie zabraknie również śladów historii – choćby w postaci 
stosów z ułożonych kamieni wyznaczających kiedyś granicę rolno- 
-leśną, ruin starego mostu czy tartaku wodnego, który kiedyś funk-
cjonował na potoku Kłopotnica. Sam przełom tego potoku, który jest 
dopływem Wisłoka, jest urokliwy i warty zobaczenia.

Nad potokiem Kłopotnica 
ulokowana jest miejsco-

wość z funkcjonującą 
kopalnią ropy naftowej. 

Folusz założony zo-
stał w XVI wieku przez 
Mniszchow, wieś stała 
się później własnością 

Stadnickich, a następnie 
norbertanek z krakow-

skiego klasztoru. Jej 
mieszkańcy trudnili się 

folowaniem sukna (stąd 
nazwa) oraz kamie-

niarstwem. Wyrabiano 
kamienne krzyże, figury, 

posadzki, płyty chod-
nikowe i blaty stołowe. 

Foluszanie byli znani 
w regionie z wyrobu 

osełek zwanych durbami. 
W latach pięćdziesiątych 
XX w. w Foluszu odkryto 

złoża ropy nafto- 
wej, które do dziś są 

eksploatowane.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na trasie ścieżki wyznaczono 12 przystanków o różnorodnej tematyce 
związanej z przyrodą występującą na terenie Parku Narodowego oraz 
jego działalnością ochronną. Na początku ścieżki przy parkingu znaj-
duje się wiata z wyznaczonym miejscem na ognisko. Ścieżka opatrzo-
na znakami (znak 10x10 cm, czerwony pasek biegnący po przekątnej 
na białym tle) i tabliczkami kierunkowymi z czasami przejść.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka pokazuje walory przyrodnicze Magur-
skiego PN oraz różnorodną tematykę związa-
ną z działalnością ochronną parku na trasie 
Krempna – Przełęcz Hałbowska.

Ciekawostki
Na początku ścieżki znajduje się Ośrodek 
Edukacyjny i Muzeum MPN, gdzie prowa-
dzona jest edukacja przyrodnicza. Bardzo 
ciekawą jest sala wystaw, która w formie 
spektaklu przedstawia przyrodę MPN. Na 
początku możemy zapoznać się z historią 
powstania krajobrazu, również na bazie 
czterech fragmentów ekosystemów poka-
zywany jest rok z życia przyrody Parku. Do 
dyspozycji zwiedzających jest dodatkowo 
kilka innych mniejszych wystaw.

Wieś Hałbów postała w połowie XVI w. w do-
brach Stadnickich. Nazwa Hałbów pochodzi 
od niemieckiego zwrotu halb Dorf – półwsie. 
Wieś na początku XX w. liczyła ponad 250 
mieszkańców, a zamieszkiwana była głów-
nie przez Łemków.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę można odwiedzić każdą porą roku. 
Warto zapoznać się ze szczegółowym prze-
wodnikiem po ścieżce z opisem poszczegól-
nych przystanków, którego wersję elektronicz-
ną można znaleźć na stronie Magurskiego PN 
www.magurskipn.pl., w zakładce edukacja/ 
oferta edukacyjna/ ścieżki przyrodnicze. 

Wskazówki dojazdu
Jadąc od strony Jasła należy kierować się 
drogą wojewódzką nr 992 na Nowy Żmigród. 
Tutaj trzymamy się tej samej drogi 992 jadąc 
na Krempną. Parking, gdzie możemy zostawić 
samochód, znajduje się przy siedzibie Ośrodka 
Edukacyjnego i Muzeum Magurskiego PN. Do 
Krempnej można dostać się również komuni-
kacją PKS z Jasła do Krempnej. K
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Trasa rozpoczyna się  w Krempnej, 
a kończy na Przełęczy Hałbowskiej 
w nieistniejącej już dzisiaj miejscowości 
Hałbów – trasę można przejść w obu kie-
runkach. Biegnie wzdłuż żółtego szlaku, 
gdzie rozlokowanych jest 9 przystanków. 
Przystanek nr 1 znajduje się w Krempnej 
przy Muzeum MPN, na wysokości  380 m 
n.p.m., a przystanek nr 9 na wysokości 

540 m n.p.m. Stąd też możemy wybrać, czy chcemy iść z górki czy 
pod górkę. Ścieżka przebiega głównie lasem, jedynie na jej początku 
mamy trochę terenów otwartych. Drugi przystanek znajduje się przy 
wejściu do lasu, w strefie przejściowej między dwoma ekosystemami 
– pastwiska i lasu. Strefa ta nazwana jest ekotonem. Możemy zaob-
serwować tutaj śliwę tarninę, leszczynę pospolitą, kruszynę pospolitą 
czy derenia świdwę. Kiedy wejdziemy głębiej do lasu zwróćmy uwagę 
na drzewa, takie jak olsza szara, jesion wyniosły czy klon jawor. Idąc 
dalej ścieżką dojdziemy do dość ubogiego pod względem przyrodni-
czym sztucznego drzewostanu sosnowego przy przystanku nr 3, który 
powstał w wyniku zalesień gruntów porolnych. Zanim dojdziemy do ko-
lejnego przystanku nr 4 z punktem widokowym warto zwrócić uwagę 
na gęste obszar pełen paproci z widokiem na trzy olbrzymie jodły. Mo-
żemy delektować się widokiem na gorę Kamień i jej zbocze schodzące 
do doliny Wisłoki. Kolejny przystanek nr 5 pokaże nam rolę martwego 
drewna w lesie, gdzie oprócz tysiąca bezkręgowców korzysta z niego 
dzięcioł trójpalczasty czy białogrzbiety. O mszakach, do których należą 
mchy i wątrobowce dowiemy się więcej na przystanku nr 6. Są one 
doskonałym wskaźnikiem stanu środowiska, ponieważ występują tylko 
w miejscach niezanieczyszczonych. Najbardziej jednak rozpowszech-
nionym zbiorowiskiem w Magurskim PN jest buczyna karpacka, na te-
mat której opowiada przystanek nr 7. Buczyna występuje tutaj w czte-
rech podzespołach. Wędrując dalej ścieżką dojdziemy do przystanku 
nr 8, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła żydowska, upamiętniająca tra-
giczne wydarzenia roku 1942, kiedy to Niemcy rozstrzelali 1250 osób. 
Na dużej kamiennej tablicy znajduje się inskrypcja z nazwiskami stra-
conych osób w języku jidysz, polskim i angielskim. Ostatni przystanek 
nr 9 znajduje się na Przełęczy Hałbowskiej. Możemy wrócić tą samą 
ścieżką lub drogą. Bardziej wytrwali mogą podążać dalej czerwonym 
szlakiem na górę Kamień, i potem zielonym szlakiem zejść z powrotem 
do Krempnej. Szlaki te idą równolegle ze ścieżką, będąc jej kontynu-
acją i zamykają pętlę całej ścieżki (druga część ścieżki Hałbów-Ka-
mień znajduje się na następnej stronie).

Niedaleko Muzeum, na 
wzgórzu znajduje się 
cmentarz wojskowy 
z i wojny światowej. 

Jest to jeden z 406 
cmentarzy powstałych 
po tzw. „Operacji Gor-
lickiej”, efektem której 
wiosną 1915 r. armie 
austriacko-węgierska 

i pruska odrzuciły wojska 
rosyjskie za linię Sanu. 

Po przesunięciu linii 
frontu na wschód Wydział 
Grobów Wojennych z mjr. 
Brochem zajął się tworze-

niem cmentarzy, w któ-
rych chowano wszystkich 

żołnierzy, także rosyj-
skich. Żołnierze tutaj 

pochowani spoczywają 
w 72 grobach pojedyn-
czych i 12 zbiorowych. 

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na początku ścieżki znajduje się parking gdzie można zostawić 
samochód. Przy okazji można odwiedzić Muzeum Magurskiego 
PN. Na trasie ścieżki rozmieszczonych jest 9 przystanków z tabli-
cami informacyjnymi. Ścieżka wiedzie wzdłuż żółtego szlaku od 
Komańczy  do Przełęczy Hałbowskiej. Kontynuacją tej ścieżki jest 
ścieżka Hałbów-Kamień z przystankami nr 9-18 – od Przełęczy 
Hałbowskiej do Komańczy przez górę Kamień.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka pokazuje walory przyrodnicze Magur-
skiego PN oraz różnorodną tematykę związa-
ną z działalnością ochronną parku.

Ciekawostki
Pierwsze wzmianki o Krempnej pochodzą 
z 1507 r. i dotyczą cerkwi. Wieś była loko-
wana na prawie wołoskim przez Stadnickich, 
którzy byli jej właścicielami w XIV w. W XIX 
w. Krempna znana była jako ośrodek kamie-
niarstwa łemkowskiego. Dowodzą tego liczne 
kamienne krzyże, które do dziś możemy spo-
tkać w okolicznych opuszczonych wioskach. 
Krempna mocno ucierpiała podczas I wojny 
światowej, w maju 1915 roku podczas przej-
ścia frontu spłonęła spora część zabudowań. 
W okresie okupacji podczas II wojny świato-
wej, wieś była ośrodkiem nacjonalistycznego 
ruchu ukraińskiego. Po wojnie wysiedlono 
stąd całą ludność łemkowską. Obecnie wieś 
jest ważnym ośrodkiem turystycznym na te-
renie Beskidu Niskiego.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę można odwiedzić każdą porą roku. 
Warto zapoznać się ze szczegółowym prze-
wodnikiem po ścieżce z opisem poszczegól-
nych przystanków, którego wersję elektronicz-
ną można znaleźć na stronie Magurskiego PN 
www.magurskipn.pl., w zakładce edukacja/ 
oferta edukacyjna/ ścieżki przyrodnicze. 

Wskazówki dojazdu
Jadąc od strony Jasła należy kierować się dro-
gą wojewódzką nr 992 na Nowy Żmigród. Tu-
taj trzymamy się tej samej drogi 992 jadąc na 
Krempną. Możemy trasę rozpocząć przy przy-
stanku nr 1 na parkingu przy siedzibie Ośrod-
ka Edukacyjnego i Muzeum Magurskiego PN 
(przejść całą pętlę z przystankami 1-18) lub 
zacząć na Przełęczy Hałbowskiej przy przy-
stanku nr 9 by zakończyć w Krempnej przy 
przystanku nr 18 ścieżki. M
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Pierwsze 9 przystanków zostało opisanych na ścieżce Hałbów. Na 
przystanku nr 9 na Przełęczy Hałbowskiej możemy kontynuować 
nasza trasę ścieżki Hałbów – Kamień wraz z czerwonym szlakiem. 
Na kolejnym przystanku nr 10 znajdziemy informację na temat Ob-
szaru Ochrony Ścisłej  Kamień, który powstał w celu zabezpieczenia 
najcenniejszych obszarów leśnych o wyraźnych cechach puszczań-
skich. W parku jest ich 3, ten jest najmniejszy. Szczególnie cenne 
zbiorowiska leśne w postaci jaworzyny karpackiej znajduje się na 
zboczach góry Kamień. Jeśli będziemy cicho jest szansa, że zoba-

czymy tutaj rysia, wilka 
czy borsuka. Idąc dalej 
ścieżką dojdziemy do 
kolejnego przystanku nr 
11, gdzie możemy za-
obserwować rumowisko 
skalne, powstałe w wyni-
ku erozyjnego wietrzenia 
skał. Stąd też wzięła się 
nazwa góry. Na kolejnym 
przystanku dowiemy się 
na temat widłaków, które 
w Polsce objęte są ochro-
na gatunkową, m.in. spo-

tkać możemy widłaka goździstego czy widłaka wroniec. Ale uwaga, 
nie jest łatwo je rozpoznać – na świecie jest ok. 1000 gatunków wi-
dłaków. Zbliżając się do przystanku nr 13 trzeba zachować czujność, 
ponieważ tutaj jest skrzyżowanie szlaków, szlak czerwony spotyka 
się ze szlakiem zielonym. Czerwony prowadzi na górę Kamień, na-
tomiast zielony doprowadzi nas do Krempnej, którym to podążamy. 
Najliczniej występującymi gatunkami drzew w lasach Parku są buk 
i jodła, na temat których znajdziemy informację na przystanku nr 14. 
Ale to nie tylko te drzewa, bo już kolejny przystanek prezentuje nam 
modrzewia europejskiego – który jako jedyny z drzew iglastych zrzu-
ca igły na zimę.  Jak zauważyliśmy, ścieżka biegnie głównie przez 
las – stanowi on aż 95% obszaru Parku. Właśnie to zagadnienie la-
sów MPN zostanie poruszone na przystanku nr 16. Trasa ścieżki wy-
prowadza nas z lasu i prowadzi na miejsce z widokiem na Krempną 
– przystanek nr 17. Wprawne oko dostrzeże również kopułę cerkwi  
w Świątkowej Wielkiej u podnóży Mareszki. Ostatni przystanek całej 
ścieżki nr 18 znajduje się przy dawnej cerkwi greckokatolickiej pod 
wezwaniem śś. Kosmy i Damiana. Tutaj ścieżka zapętla przy przy-
stanku nr 1 przy Muzeum MPN.

Dawna cerkiew grecko-
katolicka pw. śś. kosmy 
i damiana w Krempnej zo-

stała wybudowana w 1782 r 
i jest przykładem typowego 

budownictwa sakralnego 
w stylu zachodniołemkow-

skim. Wewnątrz cerkwi 
zachował się kompletny 

karpacki ikonostas z 1835 r.  
W cerkwi zachowały się 

także dwie ikony pochodzą-
ce XVI w., jedna przedsta-
wia św. Mikołaja, druga to 
ikona Opieki Bogurodzicy. 

W przedsionku cerkwi 
stoi feretron z figurą Matki 
Boskiej, która wśród miej-

scowych grekokatolików 
uważana jest za cudowną 
i otoczona czcią. Od 1971 

r. kościół rzymskokato-
licki pod wezwaniem św. 

Maksymiliana Kolbego. 
Cerkiew znajduje się na IV 
trasie Szlaku Architektury 

Drewnianej. 

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na początku całej ścieżki w Krempnej znajduje się parking gdzie 
można zostawić samochód. Przy okazji można odwiedzić Muzeum 
Magurskiego PN. Na trasie tej części ścieżki rozmieszczonych jest 9 
przystanków z tablicami informacyjnymi (łącznie 18 przystanków na 
całej ścieżce). Ścieżka wiedzie najpierw od Krempnej wzdłuż żółtego 
szlaku do Przełęczy Hałbowskiej, dalej czerwonym szlakiem na górę 
Kamień i zielonym szlakiem schodzącym do Krempnej.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka daje możliwość poznania pięknego 
parku zdrojowego, zespołu klasztorno-kościel-
nego o.o. franciszkanów oraz zbiorowisk staro-
drzewu olchowego i buczyny karpackiej.

Ciekawostki
W rejonie parku zdrojowego w Horyńcu 
występuje aż 14 źródeł wód mineralnych. 
Najbardziej wartościowe i wydajne to „Róża 
III” i „Róża IV”. Wody ze źródeł wykorzysty-
wane są zarówno do picia, jak i do kąpieli. 
Nazwa źródeł pochodzi od imienia księżnej 
Róży Ponińskiej. Mimo nieprzyjemnego za-
pachu warto skosztować wody. Mieszkańcy 
Horyńca nazywają swoją wodę „jajczarą” ze 
względu na to, że pachnie zgniłymi jajami.

Dodatkowe informacje
Trasę warto odwiedzić każdą porą roku. Nie 
jest trudna. Przeznaczona jest dla turystów 
pieszych i rowerowych. Rower można wypoży-
czyć w sanatorium KRUS.

Wskazówki dojazdu
Do Horyńca Zdroju można dojechać autobu-
sem PKS, szynobusem relacji Rzeszów-Ho-
ryniec Zdrój. Samochodem można dojechać 
np. od Lubaczowa drogą wojewódzką nr  867. 
Wyjście na ścieżkę znajduje się w parku zdro-
jowym w Horyńcu.M
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Trasa ścieżki biegnie po tere-
nie Południoworoztoczańskiego 
Parku Krajobrazowego. W parku 
zdrojowym znajduje się zakład 
przyrodoleczniczy oraz wiele 
ciekawie skomponowanych alei, 
grup drzew i krzewów ozdobnych. 
Aż do piątego przystanku towa-
rzyszy nam zielony szlak. Prze-
chodząc przez Horyniec dochodzi 
się do zespołu klasztorno-kościel-
nego franciszkanów otoczonego 
pomnikowymi drzewami, który 

znajduje się przy przystanku nr 2. Po zwiedzeniu klasztoru prze-
chodzimy na drugą stronę szosy i kontynuujemy naszą wycieczkę 
drogą gruntową. Można tutaj wypatrywać ziębę, kosa, rudzika czy 
gąsiorka. Wieczorem i rano wychodzą tutaj sarny i dziki na żerowisko. 
Trasa ścieżki prowadzi przez 60-letni las olchowy do przystanku nr 
3. Oprócz olszy czarnej spotkać tu możemy graby i buki. Po lewej 
stronie ścieżki znajduje się obniżenie terenu – śródleśna młaka. Mo-
żemy wypatrywać w runie szereg roślin związanych ze środowiskiem 
wilgotnym i bagiennym, takich jak sitowie leśne, sit rozpierzchły czy 
ostrożeń błotny. W dalszym ciągu ścieżka prowadzi zielonym szla-
kiem drogą leśną aż do przystanku nr 4, gdzie wokół możemy ob-
serwować podgórską formę buczyny karpackiej. W runie leśnym 
spotkamy gatunki charakterystyczne dla buczyn, np. żywca gruczoło-
watego, bodziszka cuchnącego, czyśćca leśnego czy czosnku niedź-
wiedziego. Idziemy w kierunku przystanku nr 5, kierując się w stronę 
przepustu kolejowego. Kolejny przystanek to miejsce kaplicy Matki 
Boskiej Horynieckiej, tzw. kaplicy na wodzie. Z tablicy informacyjnej 
dowiemy się szczegółów na temat jej historii. Na szczycie wzgórza 
nad kaplicą znajduje się żelazny krzyż, który zastąpił wcześniejszy 
drewniany postawiony w 1809 r. na pamiątkę przemarszu idących 
na Lwów wojsk księcia Józefa Poniatowskiego. Przechodzimy przez 
drewnianą kładkę, przy której stoi figurka św. Franciszka – patrona 
przyrody. Dalej idziemy lasem, aż dojdziemy do przystanku nr 6, który 
znajduje się przy kapliczce św. Jana Nepomucena. Ruszamy polną 
drogą w kierunku Horyńca Zdroju. Dochodzimy do bruśniańskiego 
kamiennego krzyża przy przystanku nr 7, które stanowią nieodłączny 
krajobraz Roztocza Wschodniego. Idziemy w kierunku przystanku 
nr 8, zachowajmy ostrożność przy przekraczaniu torów kolejowych. 
Ostatnim punktem ścieżki jest krzyż „Jeleń”, postawiony w związku 
z pobytem na polowaniu w lasach horynieckich króla Jana III Sobie-
skiego i ustrzeleniem przez niego jelenia-byka.

W lesie w Nowinach 
Horynieckich na pięknej 

polanie została wybu-
dowana w XIX wieku 

kaplica na wodzie pw. 
matki Bożej. Ze źródełka 

bijącego spod kaplicy 
wypływa woda o właści-

wościach leczniczych. 
W sąsiedztwie kaplicy stoi 

kamienna figurka Matki 
Bożej Niepokalanej, usta-
wiona w 1943 roku. Przy 

kapliczce odbywają się 
nabożeństwa odpustowe.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Trasa ścieżki opatrzona jest 8 przystankami z tablicami informacyj-
nymi. Na ścieżce znajdziemy również małą infrastrukturę turystyczną 
w postaci ław i stołów oraz stojaka na rowery. Trasę ścieżki wyzna-
czają znaczki malowane na drzewie w postaci kwadratów biało-czer-
wonych malowanych po przekątnej.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka umożliwia podziwianie naturalnego 
stanowiska kłokoczki południowej, które to 
zostało objęte ochroną w postaci rezerwa-
tu przyrody. Ponadto ścieżka ukazuje cenny 
starodrzew modrzewia i wiele gatunków roślin 
i zwierząt. 

Ciekawostki
Kłokoczka uznawana była za świętą rośli-
nę Celtów i Słowian. Swoją polską nazwę 
wzięła prawdopodobnie od charakterystycz-
nego odgłosu – klekotu – wydawanego je-
sienią przez dojrzałe nasiona w osłonkach. 
Poruszane wiatrem zamieniają się w małe 
grzechotki. Zebrane w wiszące kiście białe 
kwiaty odpowiedzialne są za inną wdzięcz-
ną nazwę – krzew konwaliowy.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę najlepiej odwiedzić wiosną, kiedy 
krzewy kłokoczki obsypują się białymi kwiato-
stanami lub jesienią kiedy torebki z nasionami 
„klekoczą” na wietrze. Ścieżka nie jest trudna, 
ale może być błotnista, więc warto zabrać ze 
sobą buty terenowe.

Wskazówki dojazdu
Z drogi krajowej E4 należy w Łańcucie zjechać 
na Kańczugę w drogę wojewódzką nr 881, by 
po ok. 10 kilometrach w Sieteszy skręcić w pra-
wo na Lipnik (tablica kierunkowa: Husów 5). 
Po 4 km na zakręcie, koło kapliczki skręcamy 
w lewo w boczną, ale asfaltową drogę, która 
przechodzi w gruntową, gdzie po ok. 300 m 
znajduje się wejście do rezerwatu.M
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Rezerwat położony jest na terenie wsi Lipnik, kilka kilometrów od 
Kańczugi. Utworzono go, aby chronić liczne naturalne stanowiska 
kłokoczki południowej. Gatunek ten znalazł w tym miejscu właściwe 
warunki do rozwoju i doskonale się odnawia. Ozdobą rezerwatu jest 
również 150-letni drzewostan modrzewia europejskiego. Licznie wy-
stępują tu także dęby, graby i buki. Krajobraz rezerwatu jest bardzo 
urozmaicony. Szczególnego piękna dodają potoki płynące w głębo-
kich jarach. Swe wody toczą do przepływającej niedaleko rezerwatu 
rzeki Husówka. Na pierwszym przystanku przy szlabanie znajdziemy 
tablicę informacyjną na temat rezerwatu z mapką poglądową ścieżki. 
Kolejny pokazuje różne gatunki drzew wraz z ich opisem jakie mo-
żemy spotkać na ścieżce. Kolejny przystanek pokazuje jakie krzewy 
możemy zaobserwować wzdłuż drogi, którą prowadzi ścieżka. M.in. 
bez koralowy i czarny, leszczyna pospolita, kruszyna pospolita czy 
oczywiście kłokoczka. Z kolei na jeszcze innym przystanku będziemy 
mieli możliwość zapoznania się z roślinami runa leśnego. Na terenie 
rezerwatu zanotowano ok. 150 gatunków roślin zielnych, z których 
22 to rośliny górskie, m.in. sałatnica leśna, czosnek niedźwiedzi, 
żywokost sercowaty czy kopytnik pospolity. Niektóre z gatunków tu 
występujących zostały wpisane na Listę Roślin Zagrożonych, m.in. 
buławnik mieczolistny czy storczyk męski.

Grzechotki z torebek 
i nasion kłokoczki miały 

niegdyś za zadanie chronić 
noszącego je przed demo-

nami, wampirami i innymi 
złymi mocami. W plemio-
nach celtyckich i słowiań-

skich święty krzew sadzono 
na grobach i kurhanach. 
Z drewna kłokoczki rzeź-

biono figurki świętych. 
Później wykonywano z nich 

krzyżyki do święcenia pól 
i wieszania przy drzwiach. 

Do dziś z jej nasion – twar-
dych i przypominających 

kształtem ziarna kukurydzy 
– wykonuje się różańce. 

Stąd też w Niemczech 
funkcjonuje nazwa drzewko 
różańcowe, a w Polsce kło-
koczka paciorkowa. Ma też 
mniej „święte” zastosowa-
nie. Otóż z jej gałązek robi 

się stylowe lufki do papiero-
sów. Twarde i wytrzymałe 

drewno znajdowało zresztą 
więcej zastosowań w go-

spodarstwach domowych. 
Wykonywało się z nich np. 

kije do maślniczek.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Ścieżka posiada 6 punktów przystankowych zaopatrzonych w tablice 
informacyjne. Zawierają one informacje na temat otaczającego świa-
ta przyrody. Dopełnieniem bazy dydaktycznej jest „zielona klasa” przy 
siedzibie Nadleśnictwa w Kańczudze. Ścieżka ma charakter liniowy 
– tą samą trasa trzeba będzie wrócić.
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Cel utworzenia ścieżki
Głównym celem wyznaczenia ścieżki było 
dojście do najgrubszej jodły w Polsce. Dziś, 
możemy zobaczyć olbrzymi zwalony jej pień 
– ponieważ ta jodła pod siłą wiatru w 2013 r. 
została powalona.

Ciekawostki
W roku 2007 na parkingu nastąpiło odsło-
nięcie obelisku na pamiątkę sprowadzenia 
tu i wypuszczenia na wolność w roku 1963 
pierwszych żubrów. Były to „Puszczor”, „Pu-
leśna” i „Pujor” z Niepołomic oraz „Pulon” 
i „Pulpit” z Pszczyny.

Dodatkowe informacje
Ścieżka nie jest łatwa w sensie fizycznym, ale 
na pewno ciekawa pod względem krajoznaw-
czym i przyrodniczym. Ze względu na momen-
tami strome podejścia trzeba mieć buty tereno-
we. Ścieżkę można odwiedzać przez cały rok. 
Najlepiej na wiosnę i lato kiedy wszystko jest 
w pełni kwitnienia.

Wskazówki dojazdu
Jadąc od Ustrzyk Górnych drogą wojewódz-
ką nr 896, po ok. 9 km, na samym końcu wsi 
Pszczeliny, po prawej stronie drogi znajduje 
się  dobrze widoczny parking. Tutaj znajdu-
je się początek ścieżki. Można również do-
jechać PKS relacji Ustrzyki Dolne – Ustrzyki 
Górne. Przystanek autobusowy znajduje się 
w Pszczelinach ok. 600 m od początku ścieżki.M

D
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Punktem kulminacyjnym 
ścieżki przyrodniczo - dy-
daktycznej był wspaniały 
okaz jodły pospolitej. Ro-
snąca tu jodła miała ok. 
200 lat i była najgrub-
szym zewidencjonowa-

nym okazem tego gatunku w Polsce. Mierzyła 42 m wysokości, 
527 cm obwodu i ok.1,68 m pierśnicy (średnicy na wysokości 1,3 
m). Dziś ma swoją następczynię – „Lasumiłą” w Nadleśnictwie 
Baligród. Ta jodła posiadała znaczny ubytek w części odziom-
kowej (dziupla), który powstał na skutek infekcji spowodowanej 
przez grzyby pasożytnicze. Pod wpływem silnego wiatru w grud-
niu 2013 r. to okazałe drzewo zostało powalone. Jej potężna 
dziupla mogła pomieścić trzech dorosłych mężczyzn i być z po-
wodzeniem wykorzystana na gawrę przez niedźwiedzia. 
Początek ścieżki ulokowany został na parkingu przy końcu wsi 
Pszczeliny (jadąc od Ustrzyk Górnych), po prawej stronie szosy. Miej-
sce trudno przeoczyć, ponieważ jest dobrze oznakowane, dodatkowo 
na trawiastym parkingu ulokowano sporo tablic informacyjnych dla 
turystów oraz dużą wiatę. Parking pełni jednocześnie funkcję przy-
stanku nr 1 ścieżki. Aby kontynuować spacer ścieżką należy przejść 
na drugą stronę drogi i skręcić w prawo w drogę gruntową - zgodnie 
z oznakowaniem ścieżki. Idąc lekko pod górę, mijamy zabudowanie 
po prawej stronie i dochodzimy do łąki, trzymamy się prawej strony. 
Łąka nie zawsze jest koszona, więc należy uważać, żeby nie zgubić 
ścieżki. Za młodnikiem świerkowym znajduje się przystanek nr 2 z ta-
blicą informacyjną. Dowiemy się na temat zalesiania gruntów porol-
nych i obecnych tu młodych drzewostanów świerkowych, w których 
chętnie schronienie znajdują dziki, a nawet niedźwiedzie. Po jakimś 
czasie dochodzimy do stokówki, która biegnie prostopadle do naszej 
ścieżki i zatacza tu spory łuk w celu ominięcia wzgórza. Dokładnie 
na zakręcie znajdujemy przystanek nr 3. Znajduje się tu drzewostan 
olchowo - jesionowy w wieku ok. 40 lat, rosnący na siedlisku lasu 
górskiego. Występuje tu również dziki bez hebd. Z tablicy dowiemy 
się jak leśnicy pielęgnują i chronią las. Na kolejnym przystanku nr 4, 
z informacji umieszczonych na tablicy dowiemy się, iż uprawa jodło-
wo-świerkowa została zabezpieczona specjalistyczną siatką, celem 
uchronienia jej przed zwierzyną płową. Nieco wyżej widoczne są 
przykłady wiatrołomów i wiatrowałów (drzewa przewrócone przez 
wiatr). Przystanek nr 5 wyznacza miejsce, gdzie stała Królowa Pol-
skich Lasów – dziś olbrzymi zwalony pień tej jodły w poprzek ścież-
ki. Schodzimy w dół i przecinamy ponownie tą samą stokówkę.

jodła pospolita jest 
jednym z podstawowych 

gatunków budujących 
naturalne drzewostany 

w Bieszczadach. Jest to 
gatunek cienioznośny, 

wrażliwy na brak wilgoci 
i przymrozki. Ma stosun-

kowo gładką korę, płaskie 
igły i stożkowatą koronę. 

Cechą charakterystyczną 
są duże walcowate szysz-
ki rosnące „do góry”, które 
po dojrzeniu rozsypują się.
Martwe drzewo powalonej 

jodły zostanie w lesie do 
naturalnej mineralizacji, 

a turyści wędrujący ścież-
ką jeszcze przez długie 
lata będą mogli podzi-

wiać jego ogromny pień. 
Jodła nie utraciła wartości 
przyrodniczych, ponieważ 

w świetle badań ekologicz-
nych właśnie takie drzewa 
przedstawiają największą 

wartość przyrodniczą. 

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na początku ścieżki znajduje się ogrodzony parking, gdzie możemy 
zostawić samochód. Na parkingu kilka tablic informacyjnych oraz 
duża wiata. Tutaj dla turystów przygotowane jest również miejsce 
na ognisko, nieopodal pomnikowej lipy, kilka ławostołów. Na ścieżce 
znajduje się 5 przystanków opatrzonych tablicami. Należy uważnie 
wypatrywać znaków, ponieważ czasami nie są one dobrze widoczne.
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Cel utworzenia ścieżki
Jest to ścieżka interdyscyplinarna, w trakcie 
jej przejścia poruszane są zagadnienia ogól-
noprzyrodnicze oraz dotyczące funkcjono-
wania Parku.

Ciekawostki
Ścieżka „Kiczera” nosi imię prof. Jana Ra-
fińskiego – biologa o rozległej wiedzy przy-
rodniczej, autorytetu w zakresie zoologii. 
Związany był z obszarem Magurskiego 
Parku Narodowego między innymi swoimi 
badaniami, jakie prowadził tutaj w latach 
1998-2003. Był on ponadto członkiem Ko-
mitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej 
PAN, recenzentem projektów badawczych 
i ochroniarskich w Komitecie Badań Nauko-
wych i Ekofunduszu.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę warto odwiedzić każdą porą roku. 
Łagodny przebieg stoków, po których bie-
gnie trasa sprawia, że jest ona przyjazna dla 
różnych piechurów. Warto zapoznać się ze 
szczegółowym przewodnikiem po ścieżce 
z opisem poszczególnych przystanków, któ-
rego wersję elektroniczną można znaleźć na 
stronie Magurskiego PN www.magurskipn.
pl., w zakładce edukacja/ oferta edukacyjna/ 
ścieżki przyrodnicze.

Wskazówki dojazdu
Obecnie miejscowość Żydowskie jest wsią 
już nieistniejącą. Znajduje się 5 km na po-
łudnie od Krempnej. Z drogi wojewódzkiej 
nr 992 należy zjechać na skrzyżowaniu 
z drogi głównej na podporządkowaną. Ja-
dąc od Nowego Żmigrodu na skrzyżowaniu 
w Krempnej droga na wprost, gdzie prowa-
dzi zielony szlak na Wysokie.IM
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ścieżka znajduje się 
na terenie Magur-
skiego PN i biegnie 
wokół góry o nazwie 
Kiczera – skąd nazwa 
ścieżki. Rozpoczyna 
się w rejonie nieistnie-
jącej wsi Żydowskie, 
5 kilometrów na po-
łudnie od Krempnej. 

Na jedenastu przystankach, zobaczyć można różnorodne siedli-
ska i zbiorowiska roślinne istniejące w Magurskim PN – zarówno 
łąkowe jak i leśne. Trasa rozpoczyna się w dolinie potoku Kremp-
na w okolicy starego cmentarza łemkowskiego, gdzie znajduje się 
przystanek nr 1. W czerwcu cmentarnym zabytkom uroku dodają  
kwitnące łany chabra miękkowłosego. Na przystanku nr 2 może-
my obserwować łąki reglowe mieczykowo-mietlicowe z fragmentem 
młaki kozłkowo-turzycowej z wełnianką. Przy odrobinie szczęścia 
natkniemy się na derkacza - albo prędzej go usłyszymy. Idąc dalej 
spotkamy roślinność ruderalną na przystanku nr 3, na miejscu  daw-
nych łemkowskich domostw, które świadczą o obecności człowie-
ka. Kolejny przystanek nr 4 to sztucznie utworzone oczko wodne, 
które teraz spełnia różnorakie funkcje, m.in. wodopoju dla dzikich 
zwierząt – warto wypatrywać tutaj ich tropów. Spotkamy tutaj też 
traszkę karpacką, kumaka górskiego czy żabę trawną. Dochodzimy 
do punktu widokowego, który znajduje się na przystanku nr 5, skąd 
rozpościerają się piękne krajobrazy na dolinę potoku Krempna. 
Warto wypatrywać na niebie gatunków ptaków drapieżnych takich 
jak myszołowa zwyczajnego czy orlika krzykliwego. Na kolejnych 
przystankach nr 6 i 7 dowiemy się na temat przebudowy lasu i roli 
martwego drzewa w lesie. Przystanek 8 i 9 pokaże nam granicę 
rolno-leśną i buczynę karpacką. W lasach bukowych można wypa-
trywać nornicę rudą, mysz leśną czy popielicę. Idąc dalej ścieżką 
dojdziemy do przystanku nr 10, gdzie dowiemy się na temat podło-
ża geologicznego ścieżki, którym jest jednostka tektoniczna, zwana 
płaszczowiną magurską. Na koniec wycieczki znajdziemy się na 
polanie śródleśnej, gdzie znajduje się ostatni, 11 przystanek ścież-
ki. Na obrzeżach polany warto zwrócić uwagę na ciekawe, choć 
pospolite, krzewy takie jak śliwa tarnina, dzika róża czy leszczyna.

Infrastruktura  
turystyczna na ścieżce

Ścieżka opatrzona jest 11 
przystankami z tablicami 
informacyjnymi. Na ostat-
nim przystanku przygotowa-
ne jest miejsce ogniskowe, 
z którego można skorzystać 
po uiszczeniu opłaty w OEM.

Do 1945 r. znajdowała 
się tutaj malowniczo 

położona miejscowość 
Żydowskie, przez którą 

przebiegał szlak han-
dlowy ze Żmigrodu do 
Bardejowa, Preszowa 

i Zborowa. Wioska była 
głównie zamieszkiwa-
na przez Łemków, ale 

również rodziny polskie 
i jedną rodzina żydow-
ską. Do II wojny świa-

towej we wsi istniała 
cerkiew grekokatolicka 

i prawosławna – obie 
uległy zniszczeniu pod-

czas działań wojennych. 
Do dziś pamiątką prze-
szłości jest zachowany 

greckokatolicki cmentarz 
parafialny z zachowany-

mi ok. 16 nagrobkami. 
Stanowią one niewątpli-
wie zabytki miejscowej 

sztuki kamieniarskiej.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka pokazuje przyrodę karpackiej puszczy 
oraz osobliwości przyrodnicze w postaci ostoi 
dużej fauny, m.in. żubra, jelenia czy  wilka.

Ciekawostki
Przy wyjściu na ścieżkę znajduje się Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckie KNIEJA, które warto 
odwiedzić podczas naszej wyprawy. Za zwie-
dzanie należy uiścić zapłatę (bilet normalny 8 
zł, ulgowy 5 zł). Muzeum jest bez wątpienia 
największą atrakcją miejscowości. Odwiedza-
jący może tutaj podziwiać jedną z najwięk-
szych kolekcji eksponatów przyrodniczych 
w Bieszczadach. Począwszy od ptaków skoń-
czywszy na niedźwiedziu.

Dodatkowe informacje
Ścieżka jest o średnim stopniu trudności i warta 
odwiedzenia o każdej porze roku. Należy jed-
nak pamiętać, że jest to teren górski. W czasie 
deszczu lub bezpośrednio po opadach należy 
zachować ostrożność, szczególnie przy stro-
mych podejściach i zejściach. Różnica pozio-
mów to ok. 170 m.

Wskazówki dojazdu
Dojazd komunikacją publiczną  możliwy jest 
od strony Sanoka i Leska w kierunku Baligro-
du, Cisnej i Wetliny – przystanek znajduje się 
w miejscowości Nowosiółki, przy wyjściu na 
ścieżkę obok Muzeum Przyrodniczo – łowiec-
kiego KNIEJA. Jadąc samochodem od strony 
Sanoka, w Nowosiółkach parking znajduje się 
po prawej stronie.M

D
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WIEDZIEĆ

WYPRAWA  
ODKRYWCÓW
szlakiem starej Osady  

za Lasem
›› Nowosiółki ‹‹

Wydawca:
Stowarzyszenie na Rzecz  
Rozwoju i Promocji Podkarpacia  
„Pro Carpathia”

ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów
www.procarpathia.pl
www.zielonepodkarpacie.pl
info@procarpathia.pl

© copyright Stowarzyszenie PRO CARPATHIA

Gdzie to jest?
Nowosiółki – miejscowość położona w Bieszczadach przy 
słynnej Dużej Obwodnicy Bieszczadzkiej. Wyprawa rozpo-
czyna 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.

        

Miejsce na pieczątkę:

Quest  opracowany i wydany w ramach projektu „Zielone Podkarpacie – popularyzacja róż-
norodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym” realizowanego przez Stowarzyszenie 

„Pro Carpathia”. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru  Gospodarczego 2009 – 2014.

QUEST

1  2  3  4  5  6  7  8

Opracowanie questu:  
Urszula Wałachowska 

Szkoła przetrwania „Bukowe Berdo”

Redakcja i zdjęcia: 
Małgorzata Draganik

Rysunki: 
Dominik Zawistowski

DTP i Druk: 
Drukarnia Grafmar

Opis ścieżki

Ścieżka przyrodnicza 
rozpoczyna się na par-
kingu przed Muzeum 
Przyrodniczo-Łowiec-
kim KNIEJA, gdzie 
znajduje się pierw-
sza tablica „Ścieżka 
przyrodnicza „Knieja” 
z mapą ścieżki i pod-
stawowymi informa-
cjami. 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 niedź-
wiedzia. Informacje umieszczone na tablicy zachęcają także do 
odwiedzenia położonego zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej mu-
zeum 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 mi-
nut 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 i tablicą 
informacyjną. Rozciąga się stąd rozległy widok na dolinę Hoczewki 
i leżące naprzeciw szczyty. Dalsza trasa prowadzi przez tereny le-
śne, najpierw trawersem, następnie stromo pod górę i dalej łagodnym 
podejściem, aby po 20 minutach dotrzeć do przystanku na miejscu 
dawnej osady „Za Lasem”. Mijany drzewostan to przede wszystkim 
buczyna karpacka, w której przeważają buki oraz jodły. W miejscu 
dawnej osady znajduje się wiata odpoczynkowa i tablica, z krótką 
informacją o tym miejscu. 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 do-
ciera z powrotem do punktu wyjścia.

Po 
ścieżce 

został 
opra-

cowany 
Quest 

w formie zabawy tere-
nowej mającej charakter 

wyprawy odkrywców 
szlakiem starej osady za 

lasem „Nowosiółki”. 
Wyprawa będzie mieć 

charakter zarówno przy-
rodniczy jak i historycz-

ny. Odkrywca dotrze 
do dawnej wioski, która 

istniała tu przez 1947 
rokiem. Na trasie przy 

odrobinie szczęścia 
będzie można spotkać 

mieszkańców Karpackiej 
Puszczy.

Jest on dostępny w Mu-
zeum lub na stronie www.

zielonepodkarpacie.pl 
w efektach Projektu  

„Zielone Podkarpacie”.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Przy wyjściu na ścieżkę znajduje się bezpłatny parking przy Mu-
zeum Knieja.  Dostępne jest również  miejsce ogniskowe, stoliki, 
bar, ławki, z których możemy korzystać po uzgodnieniu z właści-
cielem Muzeum. Na ścieżce znajduje się platforma widokowa, 
wiata odpoczynkowa, łącznie 6 tablic przystankowych w tym 1 
z panoramą okolicy. Oznakowanie ścieżki występuje w posta-
ci białych kwadratów z zielonym paskiem pośrodku. Na ścieżce 
znajdują się również tabliczki kierunkowe, które wskazują trasę 
marszu. Ścieżka ma charakter pętli i jest jednokierunkowa.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżce daje możliwość poznania osobliwości 
rezerwatu „Źródła Tanwi”, gdzie znajdują się 
źródła jednej z największych rzek Roztocza - 
Tanwi,  oraz osobliwości torfowiska przejścio-
wego i wysokiego, zbiorowisk roślinnych boru 
bagiennego, wilgotnego i świeżego.

Ciekawostki
Nazwa rezerwatu i ścieżki pochodzi od le-
gendy, jakoby na torfowisku miała utopić 
się źrebna kobyła. Podobno nawet dziś, gdy 
z bagien wydobywają się opary, to można 
usłyszeć głos źrebaka.

We wsi znajdowała się kiedyś huta wykorzy-
stująca, często spotykane w całej okolicy, 
pokłady rudy darniowej. W czasie II wojny 
światowej Huta Złomy bardzo ucierpiała 
w czasie walk z UPA i została niemal do-
szczętnie zniszczona.

Dodatkowe informacje
Na ścieżkę warto wybrać się wiosną, w okresie 
kwitnienia roślin oraz jesienią. Warto  zabrać ze 
sobą lornetkę do obserwacji ornitologicznych 
oraz przewodnik do oznaczania roślin. Teren 
nie jest trudny, płaski, a miejscami lekko falisty. 
Trzeba jednak pamiętać o obuwiu terenowym.

Wskazówki dojazdu
Samochodem dojazd do miejscowości Huta 
Złomy drogą publiczną od Narola przez Ję-
drzejówkę i Dębiny lub z Horyńca Zdroju przez 
Werchratę, Wolę Wielką i Dębiny. Samochód 
lub autokar można zostawić na parkingu przy 
leśniczówce, ok. 50 m od początku ścieżki. Do-
jazd autobusem PKS do miejscowości Łówcza 
położonej 4,5 km od początku ścieżki. M

P
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Trasa prowadzi w granicach 
Południoworoztoczańskiego 
Parku Krajobrazowego oraz 
przez rezerwat Źródła Tanwi 
w Hucie Złomy, na obszarze 
Nadleśnictwa Narol (które 
opiekuje się ścieżką). Sama 
miejscowość położona jest 
u stóp masywu Wielkiego 
Działu, najwyższego wznie-
sienia na Roztoczu osiągają-
cego 395 m n.p.m.. Ścieżka 
zaczyna się w miejscowości 
Huta Złomy, przy krzyżu wa-
piennym – jednym z wielu 
takich na Roztoczu. Tu na 
przystanku nr 1 stoi tablica 
informacyjna zawierająca 

również mapkę poglądową i krótki opis ścieżki. Spacerując dalej piasz-
czystą drogą dotrzemy do przystanku nr 2, gdzie zwróćmy uwagę na 
występujące tu zbiorowisko roślinne typu bór wilgotny. Dominuje tu-
taj sosna z domieszką brzozy, a pojedynczo występuje osika i świerk. 
Ponad głowami możemy wypatrywać żółto-czarną wilgę, grubodzioba 
czy naszego najmniejszego dzięcioła - dzięciołka. Trasa ścieżki po za-
lesionej wydmie zaprowadzi nas do kolejnego przystanku nr 3, gdzie 
dowiemy się na temat gleb organicznych – torfów i murszy. Torf to ska-
ła osadowa, powstała z obumarłej roślinności bagiennej w warunkach 
nadmiernego uwilgotnienia podłoża. Spotkać tu możemy borówkę ba-
gienną, wełniankę pochwowatą, a co bardziej spostrzegawsi-rosiczkę 
okrągłolistną. Torfowisko możemy podziwiać z pomostu prowadzące-
go w jego głąb. Na kolejnym przystanku nr 4 uwagę naszą zwrócą 
całe połacie borówki czarnej czy wrzosu zwyczajnego w suchym borze 
sosnowym. O świcie lub o zmierzchu nasłuchujmy drozda śpiewa-
ka. Teren po lewej stronie przystanku nr 5 jest równy, lekko wklęsły, 
miejscami podmokły z dominacją sosny i brzozy z borówką bagienną 
(pijanicą). Po prawej zaś stronie suche i piaszczyste siedlisko, gdzie 
oprócz sosny i brzozy spotkamy jałowca. Podczas marszu w kierunku 
przystanku nr 6 nasłuchujmy zięby, a po bokach podziwiajmy kopce 
będące dziełem mrówek. Przystanek nr 7 usytuowany jest w młodniku 
sosnowym. Ponad głowami możemy dostrzec myszołowa, trzmie-
lojada czy polującego w okolicy orlika krzykliwego. Przystanek nr 8 
sygnalizuje nam koniec wędrówki, gdzie przygotowane są ławki, stoły 
i miejsce na ognisko – w sam raz na piknik.

„Buśnieńskie krzyże”  
są częstym elementem 

krajobrazu na Roztoczu. 
Autorzy tych dzieł wywo-
dzą się z jednego z bar-
dziej znanych ośrodków 

kamieniarskich - Ludowe-
go Ośrodka Kamieniar-
skiego funkcjonującego 

od połowy  XVI w. w nie-
dalekim Bruśnie Starym. 

Większość dawnych 
rzeźbiarzy bruśnieńskich 

pozostaje anonimowa. 
O popularności ośrodka 
świadczyć mogą liczne 
nagrobki bruśnieńskie 

w odległych miejscowo-
ściach, ale najbardziej 

oddalone od Brusna 
pojedyncze rzeźby istnieją 

do dziś w Roźwienicy, 
Świebodnej, Pruchniku, 

Lipiu i Kostarowcach.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na trasie ścieżki urządzony jest pomost nad torfowiskiem. Osiem ta-
blic, rozstawionych na całej trasie ścieżki, zawiera krótkie informacje 
o jej osobliwościach. Przy przystanku nr 8 znajduje się urządzone 
miejsce na ognisko, z ławami i stołami do dyspozycji turystów. Ścież-
ka oznakowana jest w terenie strzałkami oraz białymi kwadratami 
z czerwonym paskiem po ich przekątnej malowanymi na drzewach.

M
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Cel utworzenia ścieżki
Ciekawe obiekty geologiczne w tym odkrywka 
fliszu karpackiego oraz przyroda Pogórzy i pro-
wadzona tutaj gospodarka leśna.

Ciekawostki
Nazwa ścieżki pochodzi od uroczyska zwa-
nego Kopaniny, którego najwyższy szczyt 
ma 333,4 m n.p.m.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę najlepiej odwiedzić wiosną i latem 
(V-VIII). Trasa ścieżki jest średnio trudna, nie 
mniej jednak ze względu na strome zejście/po-
dejście w części ścieżki zaleca się pokonywać 
ją w dobrych  butach terenowych. Czas przeby-
cia trasy wynosi ok. 2-2,5 h.

Wskazówki dojazdu
Wyjście na ścieżkę znajduje się przy drodze 
leśnej łączącej Dąbrówkę Starzeńską z Żoha-
tynem. Jadąc od Dynowa na południe, prze-
kraczamy San i za mostem skręcamy w prawo 
na ul. Bartkówka. W Dąbrówce Starzeńskiej 
mijamy ruiny zamku po lewej stronie i za zakrę-
tem, tuż przed Szkołą Podstawową skręcamy 
w lewo. Po ok. 5 km przy rozwidleniu dróg znaj-
duje wyjście na ścieżkę. Najbliższy przystanek 
PKS znajduje się w Dąbrówce Starzeńskiej 
w odległości ok. 5 kmM

D
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Dla tych, którzy oprócz zwiedzania lasu i podziwiania go chcą 
dowiedzieć się czegoś o przyrodzie Pogórzy i gospodarce leśnej, 
leśnicy przygotowali tutaj ścieżkę przyrodniczo - leśną. Położona 
jest w północno-zachodniej części Parku Krajobrazowego Pogó-
rza Przemyskiego. 

Przemierzając jej trasę możemy podziwiać silnie pofałdowany, 
malowniczy podgórski krajobraz oraz bogactwo flory i fauny tu wy-
stępującej. Ścieżka przedstawia charakterystykę lasów Pogórza, 
rolę mikrosiedlisk w lesie, rolę martwego drewna w ekosystemie 
leśnym oraz niektóre zagadnienia leśnictwa, takie jak ochrona lasu 
przed zwierzyną, pozyskiwanie drewna i wiele innych. Warunki kli-
matyczne i topograficzne sprzyjają występowaniu wielu gatunków 
drzew, stąd siedliska leśne cechuje duża różnorodność gatunko-
wa. Ścieżka przebiega przez teren występowania rzadkich roślin, 
takich jak wawrzynek wilczełyko czy lilia złotogłów oraz zwierząt, 
takich jak kumak górski, orlik krzykliwy i bocian czarny. Występuje 
tu roślinność charakterystyczna dla zbiorowiska leśnego zwanego 
podgórską formą buczyny karpackiej o wysokim stopniu naturalno-
ści. Na trasie ścieżki urządzone jest stanowisko czynnej ochrony 
płazów. Na początku ścieżki można zobaczyć odkrywkę fliszu 
karpackiego pochodzącego z okresu trzeciorzędu. Część ścieżki 
prowadzi nad potokiem Kruszenica.

Flisz karpacki buduje 
praktycznie całe Karpaty 

Zewnętrzne – Beskidy. 
Proces powstawania 

fliszu karpackiego trwał 
wiele milionów lat. Teren 

dzisiejszych np. Beski-
dów przykrywały wody 
przybrzeżnego morza 
Tetydy. Na jego dnie 
osadzał się, w formie 
charakterystycznych 

warstw, materiał znoszo-
ny przez wody z pobli-

skiego lądu. Później 
nagromadzony, zdia-
genezowany materiał 

skalny uległ sfałdowaniu 
i wypiętrzeniu.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Przy wejściu na ścieżkę znajduje się miejsce, gdzie można zostawić 
samochód. 200 m od początku ścieżki znajduje się pole  biwakowe 
„Niezapominajka” z wiatą i deszczochronem będące pod zarządem 
Nadleśnictwa Dynów. Każdy turysta może rozbić tutaj namiot po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Nadleśnictwem w Dynowie. Ścieżka 
opatrzona jest 8 przystankami tematycznymi. Tor ścieżce nadają 
strzałki kierunkowe oraz znaczki na drzewach (znak ścieżki space-
rowej 10x10 cm).
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Cel utworzenia ścieżki
Celem utworzenia ścieżki był licznie tu wystę-
pujący bez koralowy oraz stworzenie bazy edu-
kacyjnej dla lokalnej młodzieży.

Ciekawostki
„Koralowa” ścieżka przyrodniczo-edukacyj-
na w Cierpiszu powstała w 2001 r., z inicja-
tywy lokalnych liderów ekologii, społecznym 
wysiłkiem i przy wielkim zaangażowaniu 
Nadleśnictwa Kańczuga. Ścieżka nosi na-
zwę „koralowej” ze względu na liczne okazy 
bzu koralowego.

Dodatkowe informacje
Ścieżka bardzo dobrze przygotowana dla 
najmłodszych turystów. Nie jest trudna, ale 
lekko pagórkowaty teren nie pozwala nudzić 
się na leśnych ścieżkach. Najlepiej ścieżkę 
odwiedzić na wiosnę i lato kiedy wszystkie 
rośliny są w pełni kwitnienia. Warto mieć ze 
sobą buty terenowe.

Wskazówki dojazdu
Najlepiej do Cierpisza dostać się samocho-
dem. Jadąc drogą E40 od Rzeszowa w stronę 
Łańcuta, za Rzeszowem  ok. 8 km skręcamy 
w prawo przy kierunkowskazie Kraczkowa 
2. W Kraczkowej skręcamy w lewo na znaku 
STOP. Po dojechaniu  do skrzyżowania skrę-
camy w prawo przy kierunkowskazie Cierpisz 
1. Trzymamy się drogi głównej. Po ok. 4 km po 
lewej stronie znajduje się Szkoła Podstawowa, 
przy której znajduje się wyjście na ścieżkę. 
Parking przy szkole otwarty jest w godzinach 
pracy placówki. Z Rzeszowa kursują również 
bezpośrednie autobusy do Cierpisza.M
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Trasa ścieżki w kształcie pętli wiedzie przez najbardziej malownicze 
zakątki niewielkiego kompleksu leśnego. Ścieżka została podzielona 
na 10 odcinków. Tablice prezentują okazy znajdujące się w lesie i tre-
ści kierowane zarówno dla uczniów, jak również dorosłych. Na przej-
ściu zwraca uwagę występowanie chronionego grzyba sromotnika 
bezwstydnego oraz kłokoczki południowej i skrzypu olbrzymiego. 
Z fauny możemy spotkać tu listy, borsuki,  kumaki i traszki, a ponad 
głowami kruka czy myszołowa. Trasa prowadzi pieszą wędrówkę po 
lesie, gdzie w dużej ilości spotkamy jodłę i buka lub nawet 100-letnią 
sosnę czy 150 letniego dęba, spod którego wypływa źródełko. Woda 
w nim jest lodowato zimna, krystalicznie czysta i co najważniejsze, 
zdatna do picia! Samo zdrowie. Wg podań woda ta ma własności 
lecznicze. Uwagę zwraca 100-letni okazały drzewostan nasienny mo-
drzewia. Na trasie ścieżki niezwykle pięknie meandruje mały śródle-
śny strumyk, a oczka wodne zwabiają kumaki i traszki. Na całej trasie 
możemy obserwować, jak leśnicy fachowo prowadzą gospodarkę 
leśną. Trasa zapętla i prowadzi nas na świetnie wyposażone pole 
biwakowe, gdzie rozpoczęliśmy wędrówkę.

Obok profesjonalnie 
przygotowanych tablic, 
gdzie znajdziemy infor-

mację na poszczególnych 
przystankach, na ścieżce 

spotkać możemy kra-
snale, które skrywają dla 

najmłodszych turystów 
przyrodnicze zagadki.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na początku ścieżki (który znajduje się za szkołą, ok. 200 m) 
turysta ma do dyspozycji wiatę z ławkami i stołami oraz kosza-
mi na śmieci. Na polu biwakowym znajdują się ponadto  tablice 
informujące jak należy zachować się na ścieżce. Na trasie roz-
stawionych jest 10 tablic informacyjnych. Znajdziemy też ławkę 
gdzie możemy odpocząć w trakcie wędrówki. Trasa oznaczona 
znakami czerwonego koloru w kształcie buta.
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Cel utworzenia ścieżki
Rezerwat przyrody „Krępak” chroniący dobrze 
zachowany las bukowo-jodłowy ze starodrze-
wiem wraz z roślinnością runa  i puszczańskimi 
gatunkami zwierząt, jak wil, ryś, żbik oraz pta-
ków np. puchacz i puszczyk uralski.

Ciekawostki
Przez teren rezerwatu, który leży po obu 
stronach drogi łączącej Sanok z Przemy-
ślem, przebiega średniowieczny trakt han-
dlowy łączący te miasta, a dalej z Węgrami 
i Rusią Kijowską. We wczesnym średnio-
wieczu transportowano tędy sól pozyski-
waną ze słonych źródeł w okolicach Birczy 
(stąd nazwa pobliskiej miejscowości np. 
Tyrawa Solna), w XV wieku przepędzano 
tabuny koni na Węgry, w XVI i XVII wożono 
wina węgierskie, w XVIII przepędzano bydło 
za Karpaty, a w XIX wywożono szkło flasz-
kowe i taflowe, produkowane w hutach szkła 
w Birczy, Borownicy, Brzusce, Sufczynie, 
Kotowie i Łodzince Górnej.

Dodatkowe informacje

Ścieżkę najlepiej odwiedzić na wiosnę (III - V). 
Teren dość trudny, a więc dobrze zaopatrzyć 
się w wygodne buty terenowe.  Różnica wznie-
sień do pokonania to ok. 100 m.

Wskazówki dojazdu
Dojazd samochodem/autobusem od strony 
Przemyśla w kierunku Birczy (30 km), bez-
płatny parking dla samochodów i autobusów 
usytuowany jest po prawej stronie drogi bezpo-
średnio przy początku ścieżki. Jadąc od strony 
Birczy należy przejechać przez serpentyny, 
parking po lewej stronie.
Jadąc autobusem PKS należy wysiąść na 
przystanku „Panieński Czub” i przejść drogą 
w kierunku Birczy ok. 200 m do parkinguA
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Na początku ścieżki znajduje 
się tablica z mapą sytuacyj-
no-poglądową, a na jej trasie 
kolejnych 11 tablic przystan-
kowych. Kierunek marszu 
na ścieżce oznakowany jest 
strzałkami z napisem „ścież-
ka przyrodniczo-dydaktyczna” 
a także biało-czerwone znaki 
malowane na drzewach. Teren 
bardzo urozmaicony głębokimi 
dolinami potoków i stromo opa-
dającymi w ich kierunku zbo-

czami; różnica wysokości ponad 100 m (370-475 m n.p.m.). Droga, 
którą wędrujemy od przystanku 1 stanowi część historycznego szlaku 
handlowego, który łączył Przemyśl z Sanokiem i prowadził dalej na 
południe Europy. Po obu jej stronach rośnie drzewostan z przewagą 
buka (wysokość drzew 30-40 m), który nosi fachową nazwę podgór-
ska forma buczyny karpackiej, wariant typowy. W okresie wiosennym 
wśród kwitnących roślin runa bardzo często można spotkać żywca 
gruczołowatego i cebulkowego. Wędrując tym odcinkiem ścieżka 
bardzo wyraźnie widać piętrowy układ roślinności, jaki jest typowy 
dla lasów pierwotnych i naturalnych. Piętro górne tworzą buki i jo-
dły, piętro środkowe (grab, buk, czereśnia ptasia) oraz piętro dolne. 
W tym ostatnim można wyróżnić podszyt, runo oraz ściółkę leśną. 
Kolejny przystanek nr 2 przenosi nas do lasu mieszanego jodłowo- 
-bukowego. Szczególnie warto tu zwrócić uwagę na bardzo dobrze 
odnawiającą się w sposób naturalny jodłę. Drzewo to dorasta do 50 
m wysokości i może osiągać wiek kilkuset lat. Jest to bardzo ceniony 
gatunek ze względu na drewno doskonale nadające się do celów bu-
dowlanych. Wśród roślinności runa można odszukać podlegającego 
ochronie prawnej i trującego wawrzynka wilczełyko, którego inten-
sywnie różowe kwiatostany 
mogą pojawić się już w lu-
tym i marcu, jeszcze przed 
rozwojem liści. Przystanek 
3 znajduje się na stromym 
brzegu wąwozu porośnię-
tego starodrzewiem jodło-
wym. Warto w tym miejscu 
przyjrzeć się ptakom wy-
stępującym w rezerwacie 
„Krępak”.

Korony drzew preferują 
głównie sikory (sosnów-

ka i czarnołbista) oraz 
mysikrólik, pnie zasiedla-

ne są najczęściej przez 
kowaliki, pełzacze oraz 

różne gatunki dzię-
ciołów – dużego (na 

zdjęciu), zielonosiwego, 
czarnego i białogrzbie-

tego. Z kolei w war-
stwie podszytu buszują 

pokrzewki oraz świstun-
ki leśne, zaś w runie 

leśnym najczęściej 
usłyszeć można rudziki, 

strzyżyki i trudnego do 
wykrycia jarząbka.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
2 urządzone miejsca odpoczynkowe oraz mostki, schody i balkony. 
Na zakończenie spaceru można rozpalić ognisko w wyznaczonym 
do tego miejscu, a w czasie deszczowej pogody skorzystać z wiaty 
przy parkingu. Nawet jeśli deszcz zastanie nas na ścieżce przy poto-
kach czy na stromych miejscach, czekają na nas ułatwienia w postaci 
drewnianych podestów, schodów oraz pomostów, które ułatwią prze-
mieszczanie się po ścieżce oraz zapewnią bezpieczeństwo.
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Cel utworzenia ścieżki
Największa w Polsce jodła o nazwie „La-
sumiła”, nazywana też „Matką Bieszczadz-
kich Lasów”.

Ciekawostki
Nazwa „Lasumiła” została wyłoniona na dro-
dze otwartego konkursu, który został ogło-
szony w 2014 roku. Z całej Polski napłynęło 
blisko 300 propozycji nazw. Okaz jest tak-
że uznany za pomnik przyrody. Poprzedni 
rekord wielkości należał do jodły, która ro-
sła w rejonie Pszczelin, ale została kilka lat 
temu powalona przez wiatr.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę warto odwiedzać przez cały rok. Teren 
górski, średnio trudna trasa z podejściem, róż-
nica poziomów to ok. 100 m

Wskazówki dojazdu
Dojazd autobusem z Leska i Sanoka w kie-
runku Cisnej i Wetliny, należy wysiąść na 
pierwszym przystanku za Jabłonkami (na-
przeciw budynków PGR) i stąd ok. 30 min 
do początku ścieżki. Samochodem należy 
skręcić w lewo w drogę utwardzoną ok. 150 
m  za kapliczką – zgodnie ze strzałkami kie-
runkowymi z napisem „Lasumiła”M

D
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

„Lasumiła” rośnie w pobliżu Jabło-
nek, w masywie Łopiennika, koło 
Baligrodu. Ścieżka do niej rozpo-
czyna się w miejscu nad stawami 
w Jabłonkach, gdzie urządzono 
ławki, stolik i miejsce ogniskowe. 
Stąd trasa przez ok. 1 km prze-
biega wzdłuż leśnej drogi utwar-
dzonej. Następie ścieżka przy-
rodnicza skręca w prawo i przez 

mostek na potoku Syhła prowadzi w górę przez ok. 0,5 km do „Lasu-
miłej”. Rekordowa na skalę Polski jodła jest dobrze wyeksponowa-
na i widać wyraźnie jej imponujący pień mierzący 517 centymetrów 
obwodu na wysokości tzw. pierśnicy (ok. 130 cm od ziemi) oraz 35 
metrów wysokości. W pobliżu końcowego przystanku ścieżki przy-
gotowano ławki, na których można usiąść i odpocząć. Podobnych 
jak „Lasumiła” jodeł w Bieszczadzkich lasach można znaleźć więcej, 
najczęściej rosną one w towarzystwie buków (dolnoreglowa buczyna 
karpacka), rzadziej w dolnoreglowych borach z udziałem też świerka. 
Przykład takiego boru można znaleźć niedaleko, w dolinie Rabskiego 
potoku, naprzeciwko rezerwatu i ścieżki „Gołoborze”. Jodły w Biesz-
czadach stanowią blisko 20% spośród wszystkich gatunków tworzą-
cych lasy. Jodły zaliczane są do tzw. drzew długowiecznych, których 
wiek może przekraczać 300, 400 lat. W naturze oczywiście odnalezie-
nie tak starych drzew nie jest łatwe, 
z powodu prowadzonej od kilkuset 
lat gospodarki człowieka. Chociaż 
trzeba przyznać, że w regonie 
bieszczadzkim, z uwagi na trudną 
dostępność terenu, w wielu miej-
scach zachowały się drzewostany 
bardzo mocno zbliżone do natu-
ralnych. Drewno jodły jest bardzo 
cennym surowcem budowalnym, 
kiedyś budowano z niej domy, a dziś jest wykorzystywane jako mate-
riał konstrukcyjny i wykończeniowy. Stare, przeszło 100-letnie drze-
wa pełnią też bardzo ważne funkcje przyrodnicze. W ich koronach 
najczęściej zakładają swoje gniazda rzadkie gatunki ptaków drapież-
nych, jak orlik krzykliwy, czy też orzeł przedni. Czasem zdarzało się 
także, że ich obumarłych i wydrążonych w środku pniach miały swoje 
zimowe gawry mniejsze osobniki niedźwiedzi brunatnych. Z kolei po-
zostawione, obumierające i gnijące kłody są miejscem występowania 
wielu rzadkich gatunków roślin, grzybów (np. soplówka jodłowa) oraz 
owadów (np. zgniotek cynobrowy).

soplówka jodłowa to ga-
tunek grzyba należący do 
rodziny soplówkowatych. 
W Polsce gatunek rzadki. 

Znajduje się na Czerwonej 
liście roślin i grzybów Pol-

ski. Występuje w lasach 
iglastych i mieszanych na 

jodle pospolitej.

zgniotek cynobrowy  
jest gatunkiem objętym 

ścisłą ochroną gatunkową 
w Polsce. Chrząszcze żyją 
pod korą drzew liściastych 
– przede wszystkim topól, 

dębów i grabów. Doro-
słe osobniki są aktywne 

w dzień i płochliwe.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na początku ścieżki znajduje się parking dla samochodów. Dostępne 
jest również miejsce ogniskowe z ławkami. Ścieżka opatrzona jest ta-
bliczkami kierunkowymi oraz znakami na drzewach. Na początku ścież-
ki znajduje się tablica informacyjna, natomiast przy samej Lasumiłej 
znajduje się ławka do odpoczynku.
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Cel utworzenia ścieżki
Udostępnienie dla turysty rezerwatu „Mójka”, 
gdzie głównym przedmiotem ochrony są eko-
systemy leśne tworzone przez lasy jodłowe ze 
znacznym udziałem buka.

Ciekawostki
W południowo-wschodniej części rezer-
watu na skraju lasu znajduje się pomnik 
przyrody nieożywionej „Błędny kamień” 
o wymiarach ok. 4,5 m x 5,5 m x 1 m. Jego 
pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione. 
Składem różni się od skał miejscowych, 
więc podejrzewano, że może to być me-
teoryt. Najbardziej prawdopodobna jest 
jednak hipoteza, że został przyniesiony 
przez lodowiec. Z kolei ok. 200 m od pola 
turystycznego, w stronę Ujazdów, już poza 
rezerwatem, po prawej stronie drogi stoi 
drugi pomnik przyrody buk „Miłosz”.

Dodatkowe informacje
Trasa jest umiarkowanie trudna, przebiega 
również przez jary i potoki, stąd warto pa-
miętać o butach terenowych i odpowiednim 
ekwipunku na wycieczkę. Warto też wiedzieć, 
że początek trasy „Szlaku Bobra” jest styczny 
z zielonym szlakiem turystycznym „Borówki – 
Błażowa – Kąkolówka – Wilcze”. 

Wskazówki dojazdu
Do ścieżki można dojechać od północy drogą 
na trasie Błażowa – Ujazdy, od wschodu dro-
gą na trasie Przemyśl – Domaradz i w miejscu 
Ujazdy skręcić w prawo w kierunku Błażowej. 
Jadąc z obu stron zatrzymujemy się na par-
kingu. Po drugiej stronie drogi widnieje brama 
wejściowa, która jest jednocześnie punktem 
początkowym i końcowym obu szlaków.M
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ten rezerwat leśny zo-
stał utworzony w 1997 r.  

na powierzchni ok. 290 ha w celu zachowania kompleksów lasu buko-
wo-jodłowego oraz osiedlonego w zbiorowiskach wodno-błotnych 
bobra. Ścieżka składa się z dwóch szlaków, które w pewnej części 
pokrywają się ze sobą. Pierwszy z nich to  „Szlak bobra”, który ozna-
czony jest kolorem czerwonym. Jest on łatwiejszy i krótszy. Ta część 
przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ścieżka 
liczy 14 przystanków oznaczonych tablicami edukacyjnymi.  Na przy-
stanku nr 1 „Budowa warstwowa lasu” oprócz wymienionych wyżej 
drzew poznajemy także krzewy podszytu, m.in. kruszynę, derenia 
i kalinę. Na kolejnym przystanku nr obserwujemy odnowienie lasu, 
zaś na przystanku nr 3 „narodziny łąki”. Na przystanku nr 4 uczy-
my się rozpoznawać drzewa liściaste i iglaste. Dominują tu przede 
wszystkim drzewostany z dużym udziałem jodły oraz buka, który wy-
stępuje głównie w najwyższych częściach rezerwatu – żyzna buczy-
na karpacka oraz kwaśna buczyna górska. Można tu również wyróż-
nić grądy, z domieszką modrzewia oraz sosny zwyczajnej. Z kolei 
w dolinach występuje nadrzeczna olszyna górska oraz łęg jesionowy. 
Przystanek nr 5 poświęcony jest owadom żyjącym i rozmnażającym 
się w lesie, a kolejny przystanek nr 6 pn. „Zmurszały pień” omawia 
ważną rolę, jaką w lasach pełnią martwe i butwiejące kłody drew-
na. Na kolejnym przystanku nr 7 obserwujemy proces sukcesji eko-
logicznej, czyli sukcesywnego zarastania nieużytkowanych terenów 
otwartych przez różne gatunki drzew, głównie brzozy i sosny. Przy-
stanek nr 8 poświęcony jest gatunkom płazów, jakie tu można spo-
tkać, a są to m.in. kumak górski, żaba wodna i salamandra plamista. 
Na przystanku nr 9 poznajemy ekosystemy leśne, zaś przystanek nr 
10 jest zatytułowany „Bóbr architekt”. Ten gryzoń został tu wsiedlony 
przez ludzi i znalazł tu doskonałe warunki bytowe, dlatego możemy 
zobaczyć liczne ślady jego obecności w postaci ściętych drzew, tam, 
korytarzy i nor. Przystanek nr 11 „Gady” przedstawia główne gatunki 
z tej grupy, m.in. padalca, zaskrońca, żmiję zygzakowatą, jaszczurkę 
zwinkę i żyworodną. Przystanki nr 12 i 13 to kolejno „Życie społeczne 
mrówek” oraz „Mikoryza” – czyli współżycie korzeni roślin z grzyba-
mi, z korzyścią dla obydwu organizmów. Na przystanku nr 14 zostały 
omówione formy ochrony przyrody, jakie są stosowane w Polsce.
Druga ścieżka to „Szlak jelenia” oznaczona kolorem żółtym. Jest 
ona zdecydowanie trudniejsza i dłuższa, przeznaczona dla star-
szych turystów, którzy cenią sobie długie wędrówki po lesie. Tra-
sa biegnie przez jary i potoki do pomnika przyrody „Błędnego ka-
mienia” – przystanek 15. Tu zatacza pętlę by ponownie połączyć 
się ze szlakiem bobra.

Będąc na ścieżce war-
to obserwować walory 

przyrodnicze rezerwatu. 
Bogactwo florystyczne wy-
raża się tu obecnością 340 
gatunków roślin naczynio-

wych, w tym 24 chronio-
nych, z czego 18 objętych 
ochroną ścisłą. Na uwagę 

zasługuje wśród nich: 
listera jajowata, storczyk 
szerokolistny i plamisty, 
podkolan biały, cebulica 

dwulistna, podrzeń żebro-
wiec, widłaki: goździsty, 

jałowcowaty i wroniec, 
kłokoczka południowa 

i zimowit jesienny.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Przy wyjściu na ścieżkę, tuż obok drogi znajduje się parking, gdzie 
można zostawić samochód. Ponadto przy parkingu turysta ma do dys-
pozycji ławki, zadaszoną wiatę w razie niepogody oraz zorganizowane 
miejsce na ognisko. Ścieżka zaopatrzona jest w 15 tablic przystanko-
wych. W trudniejszych miejscach, które mogą być okresowo podmokłe 
znajdują się mostki, poręcze zapewniające bezpieczeństwo na ścieżce.
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Cel utworzenia ścieżki
Leśno-faunistyczny rezerwat przyrody „Góra 
Sobień”, gdzie podmiotem ochrony są zarów-
no unikatowe zbiorowiska roślinne, jak i rzadka 
fauna kserotermiczna, czyli ciepłolubne owady 
i inne stawonogi spotykane na nasłonecznio-
nych stanowiskach.

Ciekawostki
Na murach sobieńskiego zamku uważny ob-
serwator dojrzy napisy w języku ukraińskim 
i rysunki przedstawiające tryzub - symbol 
Ukrainy. Ślady te pozostawiła ukrywająca 
się sotnia Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
która w maju 1946 roku zaatakowała pociąg 
pancerny ochraniający szlak kolejowy Załuż 
- Ustjanowa - Olszanica.

Dodatkowe informacje
Ścieżka jest dostępna całorocznie, polecany 
pory to wiosna (IV-VI) z uwagi na kwitnące ro-
śliny runa oraz jesienią (IX-X) ze względu na 
kolory lasów. Teren o zróżnicowanej rzeźbie 
terenu, trasa o średnim stopniu trudności ze 
stromym podejściem oraz zejściem. W czasie 
deszczu lub bezpośrednio po opadach należy 
zachować szczególną ostrożność.

Wskazówki dojazdu
Dojazd komunikacją publiczną od strony Sa-
noka i Leska przez miejscowość Załuż. Aby 
tam dojechać samochodem należy w Sanoku 
skręcić na Przemyśl, następnie przejechać 
przez Olchowce, Bykowce, a w Załużu skręcić 
w prawo - na Lesko. Rezerwat „Góra Sobień” 
znajduje się po prawej stronie drogi. Miejsce 
jest dobrze oznakowane, samochód można 
zostawić na niewielkim parkingu, gdzie zaczy-
na się ścieżka.M
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Z parkingu należy kierować się do przystanku nr 1, który znajduje się 
w połowie drogi do wzniesienia w rezerwacie „Góra Sobień” (451 m 
n.p.m.). Rezerwat powstał w 1970 r. i zajmuje powierzchnię ok. 5 ha. 
Ochroną objęto fragment lasu mieszanego, w którym występują chro-
nione gatunki roślin, m.in. lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, tojad 
dzióbaty i mołdawski, pokrzyk wilcza jagoda. Oprócz tego stwierdzo-
no występowanie rzadkich ciepłolubnych zwierząt bezkręgowych (np. 
pająki, ryjkowce, skąponogi). Dalej wędruje się drewnianymi schoda-
mi w górę, do ruin XVI-w. zamku Kmitów. Przy tym miejscu znajduje 
się szeroka platforma widokowa z rozległą panoramą na dolinę. Przy 
dobrej widoczność można także dostrzec bieszczadzkie połoniny – 
pasmo Smereka. 
Kiedyś ścieżka prowadziła jeszcze na drugą stronę drogi. Dziś ten 
odcinek jest wyłączony z ruchu turystycznego, ponieważ znajduje się 
tam las gospodarczy, w którym prowadzone są prace.
Wśród roślin runa znajdują się ciekawe gatunki, jak sałatnica leśna, 
obrazki alpejskie i czworolist pospolity. Wędrując ścieżką przechodzi 
się przez 70-letni wilgotny drzewostan, a wśród roślin znajdują się 
skrzyp olbrzymi, knieć błotna i wawrzynek wilczełyko. Należy pamię-
tać, że ten ostatni jest trujący.

Jak przystało na ruiny 
niegdysiejszego zam-

ku także z tym miejscem 
związanych jest kilka 

legend. Według jednej 
z nich w nocy straszą dwie 
damy, jedna czarna, druga 

zaś biała. Można także, 
przy odrobinie szczęścia, 

zobaczyć obydwie straszą-
ce damy naraz, jak prze-
chadzają się po ruinach. 

Jednak według przekazów 
obydwie damy unikają się 

ponieważ Czarna Dama 
straszy w godzinach 

23.30-01.10, zaś Biała 
Dama wcześniej, bo  

w  godzinach 21.00-23.45. 

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na początku ścieżki przy rezerwacie „Góra Sobień” znajduje się 
parking dla samochodów i autokarów. Ponadto jest tutaj miej-
sce ogniskowe. Ścieżka opatrzona jest w  tablice przystankowe. 
W stromych miejscach dla turystów udostępnione są drewniane 
schody a w miejscu widokowym na San - platforma widokowa. 
Ścieżka jest oznaczona w terenie kwadratami 10x10 cm, malowa-
ne na biało-fioletowo po przekątnej.
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Cel utworzenia ścieżki
Ogród sensualny stanowi nagromadzenie róż-
nych gatunków rodzimych i egzotycznych ro-
ślin na małej powierzchni, jest więc „ogrodem 
w pigułce”. Jest przystosowany do różnych 
grup zwiedzających – dzieci, dorosłych, osób 
na wózkach i osób niewidzących.

Ciekawostki
W całym Arboretum w Bolestraszycach zo-
stało zgromadzonych kilka tysięcy odmian 
oraz różnych form roślin rodzimych i eg-
zotycznych. Są także gatunki wpisane na 
krajową czerwoną listę roślin, a także histo-
ryczne odmiany drzew owocowych, szcze-
gólnie jabłonie i dereń jadalny.

Dodatkowe informacje
Z uwagi na kwitnie większości roślin najlepiej 
ogród odwiedzić w okresie wiosenno-letnim 
(V-VII).

Wskazówki dojazdu
Jadąc od Radymna w stronę Przemyśla 
w Żurawicy skręcamy w lewo przy kierun-
kowskazie Arboretum Bolestraszyce 6,5 
km. Dalej podążamy za kierunkkowskaza-
mi. Z Przemyśla do Bolestraszyc jest ok. 7 
km. Przy Arboretum znajduje się parking dla 
samochodów i autokarów. Niedaleko od Bo-
lestraszyc jest dworzec kolejowy w Żurawicy, 
gdzie możemy dojechać pociągiem, a dalej 
dojść pieszo ok 3 km.N
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ogród sensualny powstał w 2007 roku na powierzchni 1 hektara i jest 
usytuowany tuż przy głównym wejściu do arboretum w sąsiedztwie 
są dwa stawy, skansen i sala ekspozycyjna. Rośliny są umieszczone 
na podwyższeniu i otoczone murkiem, przez co osoby na wózkach 
inwalidzkich mają do nich łatwy dostęp, a także dzieci. Przy każdej 
z roślin znajduje się opis z informacją o budowie i kształcie liści, łody-
gi oraz barwie i zapachu kwiatów. Informacje podane są także w ję-
zyku Braille’a dla osób niewidomych. 

W centralnej części ścieżki sensualnej znajduje się kamienna kom-
pozycja z roślinami wodnymi. Można tu odszukać m.in. takie gatunki, 
jak oczeret wodny, strzałka wodna, grzybienie białe i pałka wodna. 
Wśród roślin kwiatowych jakie zostały ukazane na rabatach znajdują 
się m.in. hiacynty, tulipany, liliowce, czosnek i piwonie. W ogrodzie 
sensualnym znajduje się również uprawa ziół, których liście moż-
na rozetrzeć w dłoniach i powąchać. Rosną tu m.in. takie gatunki, 
jak majeranek, tymianek, mięta wonna, mięta pieprzowa, bazylia, 
lubczyk, lebiodka, rozmaryn i rumianek. Nie zabrakło również traw, 
a wśród znajdują się takie egzotyczne gatunki jak kostrzewa popie-
lata i miskant chiński. Sporą atrakcją są także miniaturowe odmiany 
roślin iglastych. Można tu zobaczyć takie „karłowate drzewa” jak so-
sna „Mops” i sosna „Ophir” , jałowiec pospolity „Green Carpet” i „De-
pressa Aurea”,  żywotnik zachodni „Yellow Ribbon”. Oprócz tego po-
sadzono tu także krzewy, a wśród nich są ognik szkarłatny „Orange 
Glow”, wawrzynek główkowy, mahonia pośrednia, berberys Thun-
berga „Maria”. Na obrzeżach ogrodu sensualnego zostały posadzo-
ne gatunki roślin o większych rozmiarach, zaś wewnątrz znajdują 
się rośliny niskie, karłowate oraz byliny.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Parking przy Arboretum, utwardzone ścieżki umożliwiające porusza-
nie się osobom na wózkach inwalidzkich, tablice informacyjne z pi-
smem Braille’a dla osób niewidomych, sala edukacyjna, podniesione 
rabaty z roślinami. Ogród sensualny jest podzielony na 6 tras, a opis 
każdej z nich jest umieszczony na tablicy informacyjnej.

arboretum - mianem 
tym określa się wyodręb-
niony obszar, na którym 

uprawiane są drzewa, 
krzewy i krzewinki dla 

celów naukowych i hodow-
lanych. Nazwa wywodzi 
się od łacińskiego słowa 

arbor- drzewo. Arboretum 
Bolestraszyce założone 

w 1975 r. należy do cen-
nych zabytków przyrody 

i kultury Podkarpacia. 
Historyczne założenie 
obejmuje park i dwór, 

w którym w połowie XIX 
w. mieszkał i tworzył 

znakomity malarz Piotr 
Michałowski. Arboretum 

obejmuje także dziewięt-
nastowieczny fort dawnej 

Twierdzy Przemyśl.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka prowadzi na najwyższy szczyt polskiej 
części Bieszczadów – Tarnica (1346 m n.p.m.), 
ukazując po drodze walory przyrodnicze Biesz-
czadzkiego PN.

Ciekawostki
Symbolem ścieżki jest orlik krzykliwy. Jest to 
gatunek dużego, wędrownego ptaka drapież-
nego z rodziny jastrzębiowatych.  W Polsce 
bardzo nieliczny ptak lęgowy, głównie na 
wschodzie i północy, a jego populację szacu-
je się na 2300-3300 par. To ptak wędrowny 
- przeloty wiosenne mają miejsce w kwietniu, 
a jesienne od sierpnia do września.

Dodatkowe informacje
Ze względu na walory przyrodnicze w posta-
ci bogatej flory na ścieżce, warto ją odwie-
dzić w okresie wegetacyjnym od wiosny do 
jesieni. Wszystkie 25 przystanków jest do-
kładnie opisanych w przewodniku po ścież-
ce, który można nabyć w punkcie kasowym 
lub Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycz-
nej BdPN w Lutowiskach.

Wskazówki dojazdu
Dojazd komunikacją publiczną od strony Cisnej 
(w sezonie letnim) i Ustrzyk Dolnych w kierun-
ku Ustrzyk Górnych, a następnie Wołosate-
go. Dojazd samochodem podobnie. Parking 
w Wołostem znajduje się przy drodze głównej 
i jest wyraźnie oznakowany.M
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Przystanki nr 1, 2 i 3 mó-
wią o historii wsi Wołosate 
oraz zachowanych po dziś 
śladach w postaci roślinno-
ści. Na dawnym cerkwisku 
pośród kilku zachowanych 
kamiennych nagrobków 
i kamiennej podmurówki po 

cerkwi rośnie ok. 30-letni jawor, w runie rośliny ozdobne - smotrawa 
okazała i chaber miękkowłosy. W kilku miejscach zostały posadzo-
ne stare odmiany drzew owocowych, odsłonięto piwniczkę i studnię. 
Można także obejrzeć układ dawnej wsi na oddzielnej tablicy przy 
szlaku. Na przystanku nr 4 omówiono piętra roślinno-klimatyczne 
Bieszczadów, których jak się okazuje są trzy – pogórze, regiel dolny 
i połoniny. Na przystanku nr 5 poznajemy rośliny wilgotnej łąki (m.in. 
knieć błotna, sit rozpierzchły, wiązówka błotna), zaś na przystanku nr 
6 zwierzęta zamieszkujące oczko wodne (m.in. kumak górski, traszka 
karpacka i traszka górska). Wędrując dalej przez drewniany mostek 
na przystanku nr 7 poznajemy roślinność rosnącą przy potoku, m.in. 
wierzby - krucha, purpurowa i szara. Przystanek nr 8 i 9 poświęcone 
są wtórnej sukcesji lasu na gruntach porolnych. Z kolei przystanek nr 
10 położony jest przy „carynce”, czyli półnaturalnej łące kośnej, jak 
ją określali dawni mieszkańcy tych gór. Z kolei na przystanku nr 11 
można zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują w strefach ochro-
ny ścisłej i częściowej na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowe-
go. Przystanek nr 12 omawia przyczyny powstania tzw. sztucznych 
drzewostanów świerkowych, zaś na przystanku nr 13 tablica wyjaśni 
genezę „zgryzowych form buków”. Na przystanku nr 14 znajdują się 
informacje o lekkonasiennych gatunkach drzew, a wpływ zachowania 
turystów na stan szlaków wyjaśniają przystanki nr 15 i 16. Wtórnej 
sukcesji lasu na śródleśnej polanie poświęcony jest przystanek nr 17, 
natomiast przystanek nr 18 skupia się na tematyce lasu pierwotnego. 
Zjawisko procesów glebowych i morfogenetycznych zostaje wyja-
śnione na przystanku nr 19. Przystanki nr 20 i 21 wyjaśniają z punktu 
widzenia historycznego i przyrodniczego powstanie górnej granicy 
lasu i połonin. Proces powstawania grechotów skalnych jest omówio-
ny na przystanku nr 22. Na przełęczy pod Tarnicą znajduje się przy-
stanek nr 23, zaś wędrując dalej natrafiamy na wysokogórskie baży-
niska oraz rozwaliska skalne (przystanek nr 24). W końcu osiągamy 
szczyt Tarnica (przystanek nr 25), na którym znajduje się metalowy 
krzyż poświęcony Janowi Pawłowi II. Na tablicy przedstawione są 
rzadkie gatunki muraw alpejskich, jakie tu występują.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Przy wyjściu na ścieżkę znajduje się parking. Dostępna jest wiata od-
poczynkowa oraz ławki na ścieżce i na szczycie Tarnicy. Ponadto 
przy stromych podejściach są schody i poręcze. Ścieżka opatrzona 
jest tablicami informacyjnymi oraz przystankami w postaci małych ta-
blic umieszczonych na drewnianych słupkach, z numerami kolejnych 
przystanków i symbolem ścieżki. Ścieżka prowadzi wzdłuż górskiego 
szlaku turystycznego koloru niebieskiego i żółtego. 

Nazwa „tarnica” ozna-
czała w języku dawnych 

mieszkańców „siodło” 
i wywodzi się z języka 

wołoskiego. Nawiązuje 
do przełęczy pomiędzy 

Szerokim Wierchem, 
a tarnicą, która kształ-

tem przypomina ten 
przedmiot. Przełęcz ta 

powstała na skutek trwa-
jących tysiące lat proce-

sów erozyjnych, w wyniku 
których wypłukaniu uległy 

miększe warstwy skał, 
jakie budują tę część 

pasma górskiego.   
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Cel utworzenia ścieżki
Głównym celem wytyczenia ścieżki jest leśny 
rezerwat przyrody „Polanki” utworzony dla 
ochrony dobrze zachowanych fragmentów 
buczyny karpackiej w Górach Słonnych.

Ciekawostki
W pobliżu przystanku nr 2 została odnale-
ziona kopanka ziemna z XIX wieku, która 
służyła do wydobywania w bardzo prymi-
tywny sposób ropy naftowej. Także dawna 
nazwa tego miejsca „Ripne”, które oznacza 
bogate w ropę, ma z tym ścisły związek.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę można odwiedzać przez cały rok, ale 
z uwagi na kwitnące rośliny runa polecana jest 
wiosna (III-V). Teren o urozmaiconej rzeźbie 
terenu, średnio trudny do przejścia, bez bardzo 
stromych podejść.

Wskazówki dojazdu
Ścieżka znajduje się 8 km od centrum Sa-
noka, dojazd komunikacją publiczną MKS 
z Sanoka w kierunku Załuża lub Bykowiec. 
Parking znajduje się po lewej stronie drogi, 
tuż przy wejściu na ścieżkę, w pobliżu pomni-
ka Żołnierzy Września.

M
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Rezerwat przyrody „Polan-
ki” powstał w 1996 r. na po-
wierzchni 192 ha. Oprócz 
lasów bukowo-jodłowych 
w rezerwacie występują 
też niewielkie fragmenty 
grądów. W drzewostanie 
można spotkać wiele prze-
szło 100-letnich buków, ale 
także jodły i jawory.
Przystanek pierwszy pokazu-
je nam różne gatunki drzew 
liściastych, w tym buki, dęby 
szypułkowe i olsze czarne. 
Na kolejnym przystanku nr 2 
znajdują się informacje na te-
mat roli, jaką pełni najniższa 
warstwa drzewostanu, czyli 
podszyt, który tworzą tu m.in. 
leszczyna, bez czarny, dereń 

i kruszyna. Zaś na przystanku nr 3 otrzymujemy informację o pta-
kach, jakie tu się gnieżdżą, a są to m.in. drozdy, dzięcioły czarne (śla-
dy jego żerowania w postaci dużych owalnych wykutych otworów są 
widoczne na kolejnym przystanku), kowaliki, muchołówki, sikory, peł-
zacze. Przy przystanku nr 4 znajdują się liczne okazy potężnych jodeł 
o pomnikowych rozmiarach. Jeden z okazów tego gatunku drzewa 
rosnący w rezerwacie „Polanki” ma 400 cm obwodu, a jego wiek jest 
szacowany na ponad 200 lat. Na przystanku nr 5 zostały omówione 
grzyby, które wpływają na choroby drzew i niszczenie ich wewnętrz-
nego drewna, z kolei wędrując dalej można zobaczyć urządzenia 
służące dokarmianiu zwierząt – paśniki i lizawki. Na przystankach nr 
6 i 7 można zobaczyć różne warianty buczyny karpackiej, w tym ty-
powy, ubogi oraz żyzny. W runie rezerwatu „Polanki” można spotkać 
rzadkie gatunki roślin, m.in. języcznika zwyczajnego, lilię złotogłów, 
parzydło leśne, storczyka plamistego i gnieźnika leśnego. Wiosną 
ozdobą dna buczyny jest gajowiec żółty, miodunka ćma, groszek 
wiosenny, zawilec gajowy i żółty, żywiec gruczołowaty i cebulkowaty. 
Pozostałe to żywokost sercowaty, kopytnik pospolity, gajowiec żółty 
oraz wschodnio-karpacki gatunek - sałatnica leśna. Z kolei przystanki 
8 i 9 poświęcone są wilgotnym dolinom górskich potoków, w pobliżu 
znajdują się także źródła wód mineralnych – żelazinkowego (stąd 
rdzawe zabarwienie płynącej wody) i siarkowodorowego.  Następny 
przystanek nr 10 znajduje się na końcu trasy ścieżki przyrodniczej 
przy wyjściu w kierunku szosy.

W rezerwacie spotkamy 
wiele interesujących 

bezkręgowców, w tym 
rzadkie i chronione owa-
dy: kilkanaście gatunków 
chrząszczy z rodziny bie-

gaczowatych, wynurta, 
kostrzenia, pazia żegla-
rza, niepylaka mnemo-
zynę oraz giganta wśród 

europejskich motyli 
nocnych, zmierzchnicę 

trupią główkę. Z ptaków 
spotkać tu możemy 

kosa, rudzika, grubodzio-
ba czy strzyżyka.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na początku ścieżki znajduje się wiata z wyznaczonym miejscem 
na ognisko. Ścieżka opatrzona jest w 10 przystanków tematycznych 
z tablicami informacyjnymi. W niektórych miejscach pojawiają się 
udogodnienia w postaci schodów i poręczy. Ścieżka oznaczona jest 
białymi kwadratami z czerwonym paskiem pośrodku.
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Cel utworzenia ścieżki
Unikatowe zbiorowiska roślinne pasma Połoni-
ny Wetlińskiej.

Ciekawostki
Symbolem ścieżki jest pełnik europejski, 
który jest rzadko występującą w Polsce ro-
śliną z rodziny jaskrowatych. Jest to roślina 
wieloletnia dorastająca do wysokości 35 cm, 
na szczycie łodygi znajduje się jeden kulisty 
kwiat koloru żółtego o średnicy 3 cm. Zakwi-
ta w czerwcu i lipcu, gdzie można ją spotkać 
m.in. przy szlaku prowadzącym z Przełęczy 
Wyżnej na Połoninę Wetlińską (powyżej 
górnej granicy lasu). Podlega ścisłej ochro-
nie gatunkowej.

Dodatkowe informacje
Ścieżka prowadzi przez całą Połoninę We-
tlińską. Jest to teren górski, trasa jest trudna.  
Różnica poziomów wynosi ok. 550 metrów. 
Ścieżkę pod kątem obserwowania bogactwa 
świata przyrodniczego najlepiej odwiedzać od 
wiosny do jesieni.

Wskazówki dojazdu
Dojazd komunikacją publiczną tylko w sezo-
nie letnim (VII-VIII) od strony Wetliny i Ustrzyk 
Górnych do Brzegów Górnych. Samochodem 
można dotrzeć zarówno od strony Ustrzyk Dol-
nych, jak też Sanoka i Leska w stronę Wetliny 
i dalej do Brzegów Górnych – parking przy szo-
sie głównej dobrze oznakowany.K

S
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Główny odcinek ścieżki 
ma swój początek na 
parkingu w Brzegach 
Górnych (przystanek nr 
1), na którym omówiony 
jest m.in. układ pięter 
roślinno-klimatycznych 
w Bieszczadach. Przy-
stanki nr 2 i 3 poświę-
cone są śladom, jakie 
pozostawiła po sobie 

dawna gospodarka rolno-pasterska. Z kolei na przystanku nr 4 na wil-
gotnej i żyznej glebie rozwinęła się żyzna buczyna karpacka z czosn-
kiem niedźwiedzim. Na wysokości 1050 m n.p.m. znajduje się przy-
stanek nr 5, który omawia roślinność dawniej użytkowanej łąki kośnej 
– carynki. Przystanek nr 6 poświęcony jest zagadnieniu górnej granicy 
lasu w aspekcie historycznym. Na przystanku nr 7 można zapoznać się 
z budową geologiczną bieszczadzkich połonin, zaś przy przystanku nr 
8 znajduje się całoroczne schronisko górskie zwane popularnie „Chat-
ką Puchatka”. Kolejne przystanki nr 9 i 10 poświęcone są aspektom 
botanicznym  - traworośla z trzcinnikiem leśnym oraz traworośla ze 
śmiałkiem darniowym. Na przystankach nr 11 i 12 można obserwować 
proces sukcesji roślinnej (głównie borówczysk) na rumowiskach skal-
nych (grechotach). Po dotarciu do Hnatowego Berda można zapoznać 
się z występującymi tu zaroślami połoninowymi (przystanek nr 13). Ja-
worzyna i buczyna ziołoroślowa są tematami, którym poświęcony jest 
przystanek nr 14. Kolejny przystanek (nr 15) znajduje się na Przełę-
czy Orłowicza, której historia sięga milionów lat, ponieważ powstała 
ona w wyniku długotrwałej erozji mniej odpornych na nią skał fliszu 
karpackiego. Następnie przystanki nr 16 i 17 poświęcone są dawnej 
gospodarce pasterskiej i widocznym po niej po dzień dzisiejszy śladom 
w przyrodzie. Schodząc niżej mijamy przystanek nr 18, przy którym 
występuje kwaśna buczyna z trzcinnikiem, a następnie przechodzimy 
przez skałę ostańcową oraz fragmenty starodrzewu w stanie rozkładu 
(przystanek nr 19). Zaś przy przystanku nr 20 występuje buczyna pa-
prociowa z paprotnikiem kolczystym, wietlicą samiczą oraz paprotni-
cą kruchą. Na kolejnych przystankach poznajemy bardzo różnorodne 
w składzie gatunkowym drzewostany: świerczyny (przystanek nr 21), 
buczynę z popastwiskowymi formami drzew (przystanek nr 22) oraz 
olszynę porolną (przystanek nr 23). Ostatni przystanek nr 24 znajduje 
się przy granicy Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Na terenie Bieszczadz-
kiego PN znajduje się 12 

ścieżek przyrodniczych, 
które w większości biegną 

wzdłuż znakowanych 
szlaków turystycznych lub 

w ich pobliżu.  Pomogą 
nam one w odkrywaniu 
tajemnic bieszczadzkiej 

przyrody fauny i flory. Po-
szczególne przystanki każ-

dej ze ścieżek w terenie 
oznaczone są tabliczkami 
na drewnianych słupkach 

- z kolejnymi numerami 
i symbolem ścieżki. Nato-

miast wszystkie informacje 
zawarte są w specjalnie 
wydanym przewodniku 

książkowym, który oprócz 
tekstu zawiera też rysunki 

i kolorowe zdjęcia. Prze-
wodniki można nabyć 

w punktach kasowych przy 
wejściu do Parku bądź 

też w Ośrodku Informacji 
i Edukacji Turystycznej 
BdPN w Lutowiskach,

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Przy wyjściu na ścieżkę znajduje się płatny parking. Na szczy-
cie Połoniny Wetlińskiej znajduje się schronisko górskie. Na 
trasie spotkamy również  deszczochrony, ławki. Ścieżka prowa-
dzi wzdłuż górskiego szlaku turystycznego koloru czerwonego 
(dwa poziome paski białe i pasek koloru czerwonego pośrodku), 
a przystanki ścieżki przyrodniczej wyznaczone są w formie ma-
łych tablic umieszczonych na drewnianych słupkach z numerami 
kolejnych przystanków i symbolem ścieżki. 
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Cel utworzenia ścieżki
Celem utworzenia ścieżki jest ukazanie bogac-
twa fauny i flory oraz ciekawej rzeźby terenu 
wraz z wychodniami skalnymi. Ścieżka udo-
stępnia dla edukacji i turystyki cenne przyrodni-
czo i kulturowo okolice zamku Kamieniec.

Ciekawostki
Ścieżka zaczyna się i kończy przy ruinach 
zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Budowla 
została wzniesiona za panowania Kazimie-
rza Wielkiego, pochodzi z XIV w. Miała ona 
spełniać funkcję ochronną dla traktu han-
dlowego łączącego Węgry z Polską. Zosta-
ła zniszczona przez najazd wojsk Rakocze-
go i od tamtego czasu już nie wróciła do 
dawnej świetności. W XIX w. posiadłości 
nabył Aleksander Fredro, który na podsta-
wie prawdziwej historii sporu o zamczysko 
napisał „Zemstę”.

Dodatkowe informacje
W okresie wiosennym najpełniej uwidacznia-
ją się walory ścieżki - bujnie rozwija się ro-
ślinność dna lasu z wieloma gatunkami roślin 
chronionych i rzadkich, a las rozbrzmiewa 
głosami ptaków. Zaleca się mieć buty tere-
nowe wędrując ścieżką. Różnica wzniesień 
to 150 m. Przed wejściem na ścieżkę można 
zwiedzić zamek Kamieniec, gdzie obecnie 
działa prywatne muzeum.

Wskazówki dojazdu
Jadąc od Rzeszowa, w Lutczy należy skręcić 
w prawo na Krosno (droga nr 991), następnie 
w miejscowości Czarnorzeki na skrzyżowaniu 
należy skręcić w stronę zamku. 
Jadąc od strony Krosna należy kierować się 
w stronę Odrzykonia (ul. Białobrzeską, na-
stępnie ul. Kamienieckiego) aż do zamku. 
Przy zamku znajduje się parking, gdzie można 
zostawić samochód. Ścieżka tworzy pętlę, za-
czyna się i kończy przy parkingu pod zamkiem. 
Ścieżka położona jest ok. 10 km od Krosna.A

G
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Ścieżka przyrodnicza znajduje się na terenie Czarnorzecko – Strzyżow-
skiego Parku Krajobrazowego i przebiega przez cenne zbiorowiska le-
śne  Pogórza Dynowskiego. Idąc od strony zamku skręcamy w prawo 
wchodząc na polną drogę, która po kilkudziesięciu metrach prowadzi 
wąwozem do wejścia na ścieżkę. Tu znajduje się tablica informacyjna 
- zawierająca opis i szkic ścieżki. Kierujemy się prosto, gdzie udeptana 
ścieżka prowadzi nas do przystanku nr 1. Teren od wejścia na ścieżkę 
charakteryzuje się pięknymi widokami na masyw Królewskiej Góry (541 
m n.p.m.), wieżę telewizyjną na Suchej Górze (531 m n.p.m.) oraz ruiny 
Zamku Kamieniec. Przemierzając trasę ścieżki słyszymy głosy licznych 
ptaków jak np. kosa, sójki, myszołowa zwyczajnego, kruka, dzięcioła, 
pliszki i zięby. W dziuplach lęgowych mieszkają tu sikorki, muchołówki, 
kowaliki i pełzacze. W runie leśnym spotykamy borówkę czarną. Kierując 
się do przystanku nr 2 spotykamy wyraźnie widoczne wychodnie skalne 
- z niewielką grotą - jedna z nich zwana jest „Smoczą Jamą”. Swój kształt 
zawdzięczają wietrznej i wodnej erozji. W drodze do przystanku nr 3 
mijamy z prawej strony niszę osuwiskową, poniżej której rośnie piękny 
młodnik jodłowy, który pozostał po usunięciu starodrzewia. Przechodząc 
przez mostek ukazuje się nam koryto Wgrębnego Potoku z kępami ol-
szyn. Runo leśne zaczyna tutaj być bardziej bogate i urozmaicone. Wy-
stępuje tu sit siny, narecznica samcza oraz kępy mchów i porostów. Przy 
przystanku nr 3 znajduje się nieczynne wyrobisko skalne gdzie możemy 
zaobserwować zjawisko naturalnej sukcesji roślinnej, która zaciera śla-
dy dawnej eksploatacji. W sąsiedztwie wyrobiska rośnie sosna wejmut-
ka wprowadzona tu sztucznie jako gatunek obcy, mało odporny na miej-
scowe warunki. Przechodząc drogą leśną wzdłuż potoku do przystanku 
nr 4 zauważyć można na brzegach rosnący żywiec gruczołowaty i wil-
czomlecz migdałolistny. Po lewej stronie drogi urządzono stanowisko 
czynnej ochrony płazów, tzw. oczko wodne, gdzie obserwować można 
okazy płazów, których identyfikację ułatwia stojąca w pobliżu kolorowa 
tablica. Kontynuując przejście trasą wzdłuż potoku, przy przystanku nr 4, 
po prawej stronie zauważymy wysadzone w czworobok okazałe dagle-
zje będące pomnikami przyrody. Idąc w kierunku przystanku nr 5 poko-
nujemy ostre wzniesienie z wyraźnie widocznym wyrobiskiem skalnym. 
Na tym miejscu zwanym „harcerską polaną” w okresie międzywojennym 
obozowali harcerze Chorągwi Rzeszowskiej. Dzisiaj ten fakt przypomi-
na odtworzony krzyż oraz głaz z wyrytym znakiem „Polski Walczącej” 
poświęcony bohaterom „Szarych Szeregów”. Wychodząc na skraj lasu 
widzimy pojedyncze zabudowania Podzamcza. W runie dominuje rdest 
ostrokończysty dochodzący do 2,5 m wysokości, szczawik zajęczy, 
zawilec gajowy, lepiężnik biały i podagrycznik pospolity. Pokonując 
kładkę kierujemy się na ścieżkę, która pnie się w górę lewą stronę Po-
toku Zamkowego. Bystry obserwator zauważy ukryte nory, naturalne 
kryjówki, gniazda - miejsca bytowania zwierzyny. Wychodząc z lasu 
kierujemy się w stronę zamku, gdzie kończy się trasa ścieżki. 

Z tych samych piaskow-
ców, tj. piaskowca 

ciężkowickiego i isteb-
niańskiego, zbudowane 

są również „Prządki” - re-
zerwat przyrody nieoży-
wionej w Czamorzekach 
oraz 4 pomniki przyrody 
- skałki w Woli Kombor-

skiej. Kształt tych skałek 
uformowany został przez 
wietrzną i wodną erozję.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Ścieżka opatrzona jest 5 przystankami tematycznymi z tablicami in-
formacyjnymi. Na ścieżce znajdują się poręcze, mostki oraz ławeczki 
do odpoczynku. Trasa oznaczona jest znakami ścieżek – kwadrat 
biało-czerwony malowany po przekątnej.
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Cel utworzenia ścieżki
Rezerwat przyrody „Lisia Góra”.

Ciekawostki
Władysław Szafer był światowej sławy pale-
obotanikiem, twórcą polskiej szkoły paleobo-
tanicznej. Pochodził z Mielca, ale w Rzeszo-
wie ukończył gimnazjum, dziś I LO przy ul. 
3 Maja. Był profesorem Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, a także rektorem UJ. Przez jakiś 
czas również dyrektorem ogrodu botanicz-
nego w Krakowie. Ponadto był inicjatorem 
utworzenia w Polsce Ligi Ochrony Przyrody.
W rezerwacie oraz w sąsiadującej czę-
ści zalewu zaobserwowanych zostało 178 
gatunków ptaków.  Rezerwat „Lisia Góra” 
w okresie zimy jest miejscem noclegowym 
dla stad gawronów, które przylatują do tej 
części Europy na zimowiska aż ze Skan-
dynawii. Na okazałych i sędziwych dębach 
stwierdzono także występowanie rzadkiego 
gatunku chrząszcza z rodziny kózkowatych, 
jakim jest kozioróg dębosz.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę warto odwiedzać przez cały rok. Te-
ren płaski. Jedynie sam rezerwat położony 
jest na wysokości 17 m nad poziomem Wi-
słoka, a więc tyle mamy metrów przewyższe-
nia do pokonania.

Wskazówki dojazdu
Początek ścieżki, który znajduje się przy ul. 
Targowej obok Starego Cmentarza położony 
jest od dworca kolejowego i autobusowego 
ok 800 m. Chcąc zostawić samochód/autobus 
można zaparkować na parkingu pod Halą na 
Podpromiu lub na parkingu przy ul. Żeglarskiej. 
Oba znajdują się przy ścieżce, niestety nie na 
jej początku. Wtedy rozpoczniemy wędrować 
ścieżką od pewnego jej punktu. 
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Ścieżka prowadzi brzegiem Wisłoka od 
Starego Cmentarza do wyspy za Lisią 

Górą. Na terenie Starego Cmentarza stwierdzono obecność 52 ga-
tunków ptaków, natomiast spośród roślin można tu spotkać dorodne 
okazy bluszczu pospolitego, pióropusznika strusiego, śnieżyczkę prze-
biśnieg, barwinka pospolitego czy cisa pospolitego. Rosną tu okazy 
wiązu szypułkowego, orzecha czarnego, topoli białej, sosny wejmutki 
czy platana klonolistnego. Za cmentarzem kierujemy się wzdłuż ogro-
dzenia w stronę Wisłoka i w prawą stronę podążamy wzdłuż jego brze-
gu. Po dojściu do rzeki obserwuje się sukcesję łęgu (z wierzbą, olszą 
czarną i szarą, jesionem, topolą) wzdłuż betonowych brzegów Wisłoka. 
Z płazów spotykamy m.in. żabę trawną, ropuchy oraz przedstawiciela 
gadów - jaszczurkę zwinkę. Po drodze mijamy okazałe topole i  jesiona 
wyniosłego, dochodzimy do Parku Kultury i Wypoczynku, gdzie w maju 
wyjątkowo pięknie prezentuje się szpaler głogów dwuszyjkowych oraz 
dąb czerwony, po lewej stronie mijamy szpaler jesionów. Kontynuując 
wycieczkę wzdłuż Wisłoka dochodzimy do zapory. W okresie jesien-
no-zimowym, spotykamy tu masowo m.in. kaczkę krzyżówkę, łabędzia 
niemego oraz mewę śmieszkę. Z zapory rozpościera się widok na do-
linę Wisłoka i zalew, Osiedle Nowe Miasto, a dalej wypiętrzenia Po-
górza Dynowskiego i Pogórza Strzyżowskiego. Kontynuując dalej wy-
cieczkę dochodzimy do najcenniejszego obiektu przyrodniczego, jakim 
jest rezerwat „Lisia Góra”. Jest to fragment stanowiący relikt Puszczy 
Sandomierskiej. Rezerwat leży na lewym brzegu Wisłoka, na wyso-
kości od 200 do 220 m n.p.m., ok. 17 m powyżej poziomu Wisłoka. 
Drzewostan rezerwatu budują: dąb szypułkowy z domieszką graba, 
jesiona wyniosłego, lipy drobnolistnej, klonu jaworu, a niekiedy sosny 
zwyczajnej i klonu jesionolistnego. W lesie rośnie ponad 30 sztuk do-
rodnych pomnikowych dębów i grabów (najgrubszy grab ma 2,30 m 
obwodu, a dąb 5,82 m). Jest to jedno z największych skupisk tak do-
rodnych dębów szypułkowych w naszym województwie oraz w Polsce 
Południowo-Wschodniej. W warstwie runa występuje ok. 156 gatun-
ków roślin zielnych, m.in. gajowiec żółty, miodunka ćma, niecierpek 
pospolity, kokoryczka wielkokwiatowa, łuskiewnik różowy, dąbrówka 
rozłogowa, czosnek wężowy, kopytnik pospolity, glistnik jaskółcze ziele 
i wiele innych. Opuszczając Lisią Górę idziemy obok przystani kajako-
wej, idziemy w kierunku skarpy lessowej o wysokości ok. 30 m, skąd 
rozpościera się przepiękny widok na dolinę Wisłoka, Lisią Górę oraz 
na Pogórza Dynowskie i Strzyżowskie. Idąc w dół w kierunku doliny 
Wisłoka, dochodzimy do potoku Paryja. Ostatni przystanek znajduje 
się przy dawnym przejściu na wyspę. Spotkać tutaj możemy ślady 
bytności bobra europejskiego.

stary cmantarz w rze-
szowie przy ul. Targowej 

został uznany w cało-
ści w 1968 r. za obiekt 
zabytkowy. U wejścia 

na cmentarz stoi klasy-
cystyczny, ozdobiony 

czterokolumnowym 
portykiem kościółek pw. 

Świętej Trójcy, wybu-
dowany w 1720 r. Na 

cmentarzu zachowało się 
jeszcze ok. 200 nagrob-

ków, a najstarsze pocho-
dzą z końca XVIII w.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Pierwsza tablica i zarazem początek ścieżki znajduje się na Sta-
rym Cmentarzu przy ul. Targowej. Na całej trasie znajduje się 9 
przystanków. Ponadto w rezerwacie przyrody „Lisia Góra”, który 
leży na ścieżce, znajduje się kilka tablic informacyjnych pokazują-
cych główne osobliwości przyrodnicze tego rezerwatu. Przy ścież-
ce znajduje się wiele miejsc do odpoczynku, miejsca na grilla, plac 
zabaw, wypożyczalnia sprzętu wodnego.
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Cel utworzenia ścieżki
Walory przyrodniczo-historyczne tego tere-
nu wraz z udostepnieniem najbardziej war-
tościowych przyrodniczo obszarów objętych 
ochroną w postaci rezerwatów przyrody „Góra 
Chełm” oraz „Herby”.

Ciekawostki
Na szczycie góry Chełm znajduje się za-
bytkowa kapliczka. Wyryty na niej napis 
mówi, że została ona odnowiona w 1887 
r. Wewnątrz znajduje się wotywny obraz 
Matki Bożej Leżajskiej. Kapliczka wciąż 
jest licznie odwiedzana, świadczą o tym 
wpisy w znajdującym się w jej wnętrzu 
„zeszycie próśb”. Wielką osobliwością jest 
rosnąca tuż obok zagadkowa lipa (niegdyś 
były dwie) o obwodzie ponad 300 cm. Le-
genda mówi, że wyrosła ona przed laty koło 
kościoła, który na tej górze się znajdował. 
W okresie reformacji kościół zniszczono 
a dwa pnie lipowe rozdzieliły się, symboli-
zując podział chrześcijaństwa.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę warto odwiedzić cały rok. Można ją 
przejść w całości lub w etapach, dokładnie po-
znając kolejne ścieżki dydaktyczne. Ze wzglę-
du na charakter terenowy ścieżki należy pa-
miętać o obuwiu terenowym.

Wskazówki dojazdu
Jadąc od Rzeszowa drogą krajową nr 9 na po-
łudnie, w Połomi skręcamy na Strzyżów, w dro-
gę wojewódzką nr 988 aż do Cieszyny. Można 
rozpocząć wędrówkę w Pułankach, w miejscu 
parkingowym po prawej stronie oddalonym od 
drogi głównej Rzeszów-Krosno kilkadziesiąt 
metrów. Można spacer rozpocząć w Stępinie 
i tam zostawić samochód – wtedy w Cieszynie 
skręcamy w prawo. Decydując się na dojazd 
samochodem do ścieżki „Góra Chełm”, w miej-
scowości Cieszyna należy skręcić w prawo na 
Stępinę, a następnie w prawo na Jaszczurów-
kę. Samochód można zostawić w Chytrówce 
pod lasem lub przy drodze.K
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Szlak Edukacji Ekologicz-
nej obejmuje swym za-
sięgiem północną część 
gminy Frysztak, która leży 
na terenie Czarnorzecko
-Strzyżowskiego Parku Kra-
jobrazowego. W jego skład 
wchodzą 3 ścieżki dydak-
tyczne. Pierwsza z nich to 
ścieżka przyrodniczo-geo-
logiczna „Herby” położona 
w niezwykle urozmaiconym 
pod względem przyrodni-
czym i krajobrazowym ob-
szarze rezerwatu „Herby”. 
Rozpoczynając wędrówkę 
od tej właśnie ścieżki, tym 
samym rozpoczynamy wę-
drówkę po „Szlaku edukacji 
ekologicznej”. Trasa liczy 
niespełna 2 km i daje moż-

liwość poznania budowy geologicznej terenu – liczne wąwozy, jary, 
wyrobiska skalne z charakterystycznym dla Karpat fliszem. Czas 
przejścia około 1,5 godziny. Szlak oznaczony jest kolorem żółtym. 
Druga z nich, będąca kontynuacją całego szlaku to ścieżka historycz-
no – przyrodnicza „Schrony” i stanowi środek „Szlaku edukacji eko-
logicznej”. Można tutaj dotrzeć idąc od rezerwatu „Góra Chełm” lub 
od rezerwatu „Herby”. Trasa ścieżki prowadzi po terenie kompleksu 
schronowego Cieszyna – Stępina, czyli kwatery ANLAGE SÜD Adol-
fa Hitlera z czasów II wojny światowej. Ścieżka „Schrony” ma długość 
około 2 km. Trasa oznaczona kolorem czarnym. Ostatni odcinek szla-
ku to ścieżka  przyrodniczo – geologiczna „Góra Chełm”  w całości 
położona na terenie leśnego Rezerwatu „Góra Chełm”. Celem ochro-
ny rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycz-
nych i krajobrazowych lasów bukowych porastających górę Chełm 
(528 m n.p.m.) oraz wspaniałych terenów źródliskowych (w tym wód 
mineralnych). W rezerwacie występują m.in. rośliny chronione: waw-
rzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, kruszczyk siny, listera jajowata, 
gnieźnik leśny. Dogodne warunki życia znalazło tu wiele gatunków 
zwierząt, m. in.: sarny, dziki, borsuki, jastrzębie, krogulce, sowy 
uszate, grubodzioby. Trasa licząca niespełna 2,5 km pozwala nie 
tylko wypocząć, ale również daje możliwość poznania walorów le-
śnego środowiska. Czas przejścia około 2 godziny. Ścieżka ozna-
czona kolorem zielonym.

Kompleks w stępi-
nie został zbudowany 

w latach 1940–1941 
przez Organizację Todt. 
W jego skład wchodziło 

kilkadziesiąt obiektów 
o różnym przeznaczeniu 

(schrony, bunkry straż-
nicze, kwatery, budynki 
zaplecza technicznego 

itp.), z których zachowa-
ło się siedem budowli 

o konstrukcji żelbetowej, 
w tym największa z nich, 
naziemny tunel schrono-
wy dla pociągów sztabo-
wych Hitlera, wchodzący 
w skład kwatery głównej 

Hitlera „Anlage Süd” 
z okresu II wojny świa-
towej. Schron udostęp-

niony jest do zwiedzania 
- więcej na stronie  

www.schronkolejowy.pl

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Każda ścieżka ma inny kolor oznaczenia szlaku: „Herby” – żółtym, 
„Schrony” – czarnym, a „Góra Chełm” – czerwonym. Na ścieżkach 
rozmieszczone są tablice informacyjne, z których dowiemy się na te-
mat różnych osobliwości przyrody tej okolicy. Do dyspozycji turysta 
ma również ławki i deszczochrony.

K
K
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Cel utworzenia ścieżki
Ukazanie przełomowego odcinak rzeki Wetli-
na objętego ochroną w rezerwacie „Sine Wiry” 
oraz pozostałości dawnej wsi Zawój

Ciekawostki
Nazwa „Sine Wiry” została nadana temu 
miejscu przez dawnych mieszkańców. Na 
terenie obecnego rezerwatu znajduje się 
pięć brodów i pięć głębin nazywanych daw-
niej wirami, zaś najgłębszy z nich nazywał 
się właśnie „sinym wirem”. W miejscu tym 
znajduje się największy przesmyk w korycie 
rzeki Wetlina, w którym po opadach woda 
mocno zbierała krusząc brzegi skalne i po-
wstawały wysokie, pieniące się wiry, które 
przypominały kolor siny.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę można odwiedzać we wszystkie pory 
roku, jednak najlepiej wiosną z uwagi na kwit-
nące rośliny runa oraz jesienią  z uwagi na ko-
lory lasów. Trasa prowadzi przez przełomowy 
odcinek górskiej rzeki z urwiskami skalnymi 
oraz wypłaszczony fragment doliny po dawnej 
wsi Zawój. Trasa ścieżki nie jest trudna, jednak 
trzeba mieć buty terenowe. Ro rezerwatu moż-
na dojechać również rowerem.

Wskazówki dojazdu
Dojazd od strony Cisnej jadąc w stronę Wetliny, 
w miejscowości Dołżyca należy skręcić w lewo 
w kierunku Terki, w osadzie Polanki znajdu-
je się bezpłatny parking leśny; stąd przejście 
utwardzoną leśną drogą ok. 2 km / 40 min. do 
początku pierwszej ścieżki.A
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Początek pierwszej ze  ścieżek przyrodniczych (krótszej) znajduje się 
tuż przy samej drodze z Kalnicy do Polanek, obok wiaty ogniskowej. 
Znajduje się tu także tablica informacyjna, na której pokazany jest pro-
fil podłużny rzeki Wetlina. Jak się okazuje na odcinku o długości 32 
km wody rzeki Wetlina spadają z wysokości 1200 m n.p.m. na 450 m 
n.p.m. Poniżej tej ścieżki dawnej znajdowało się pokaźne rozlewisko 
nazywane „Jeziorkiem Szmaragdowym” o powierzchni 1 ha, taką na-
zwę można nadal odnaleźć na starszych mapach. Nazwę nadali mu 
turyści, za sprawą koloru wody, która do złudzenia przypominał ten 
kolor. „Jeziorko Szmaragodwe” powstało w 1980 roku po ulewnych 
lipcowych opadach deszczu, w wyniku których tak mocno osunęło 
się zbocze góry Połoma, że 
zatarasowało potok. Nieste-
ty uległo ono już zamuleniu. 
Natomiast nadal można po-
dziwiać rozległą i kamienistą 
kaskadę, która znajduje się 
poniżej dawnego jeziorka. 
Ścieżka znajduje się na tere-
nie rezerwatu przyrody „Sine 
Wiry”, który został utworzony 
w 1988 roku na powierzchni 
450,49 ha. Prawie 90% po-
wierzchni rezerwatu pokrywają lasy i głównie jest to buczyna karpacka, 
ale także można znaleźć fragmenty borów jodłowych, a także jawo-
rzynę karpacką z języcznikiem zwyczajnym w runie. Oprócz tego na 
otwartych terenach rezerwatu występują m.in. goździk skupiony, tojad 
wschodniokarpacki i lulecznica kraińska. Stwierdzono też gnieżdżenie 
się rzadkich gatunków ptaków, w tym orła przedniego i orlika krzykliwe-
go. Lasy zamieszkują także wilki, niedźwiedzie i rysie. Wędrując leśną 
drogą niespełna kilometr dalej znajduje się początek drugiej, dłuższej 
trasy ścieżki przyrodniczej. Początek trasy wyznacza murowana wia-
ta, gdzie znajdują się też ławki oraz stojak na rowery. Trasa ścieżki 
prowadzi wzdłuż dawnej drogi w kierunku rzeki Wetlina przez dawną 
wieś Zawój. Po dawnej wsi pozostały jedynie piwnice, studnie, podmu-
rówki domów. Zachowało się także kilka nagrobków cmentarnych, 
a także podmurówka cerkwi, która stała na wzgórzu – początek ścieżki 
przy drodze utwardzonej. Przetrwały także stare drzewa na cmenta-
rzu przycerkiewnym, w tym lipa o obwodzie przeszło 6 metrów. Jest 
to największy okaz tego gatunku drzewa na Podkarpaciu. Na końcu 
ścieżki, przy rzece Wetlina ustawiono wiatę z miejscem na ognisko.

Niedaleko rezerwatu Sine 
Wiry, znajduje się cerkiew 

w opuszczonej wsi łopien-
ka. Droga do Łopienki jest 

dostępna dla zmotoryzo-
wanych, warto jednak ten 

kawałek przejść pieszo lub 
przejechać rowerem. Dzię-

ki obecności w tutejszej 
cerkwi od połowy XVIII w. 
cudownego obrazu Matki 

Boskiej, stała się ośrod-
kiem kultu maryjnego. Na 
odbywające się kilka razy 

w roku odpusty ściągały do 
łopieńskiej cerkwi rzesze 

wiernych z bliższej i dalszej 
okolicy. Po wysiedleniu 

wsi, cerkiew zaczęła po-
padać w ruinę. Pod koniec 
lat 60-tych jednym śladem 

po wiosce były już tylko 
mury pozbawionej dachu 

świątyni. Dziś pięknie odre-
montowana.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na trasie ścieżki znajdują się tablice informacyjne. Do dyspozycji 
turysta ma również wiatę ogniskową, gdzie można również znaleźć 
schronienie w deszczowe dni.  Do dyspozycji mamy dwie ścieżki od-
dalone od siebie o ok. 1 km, pierwsza krótsza liczy ok.1 km/ 40 min, 
druga dłuższa 2,5 km / 1 godz.; czas przejścia obydwu tras w obie 
strony zajmuje ok. 3 godz. Na trasie ścieżki znajdują się umocnienia 
w postaci poręczy, czy schodków w miejscach stromych, które po 
deszczach mogą być bardzo śliskie.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka udostępnia miejsca w rezerwacie „Sło-
twina”, które stanowią naturalne stanowisko 
dla pióropusznika strusiego – paproci sięgają-
cej nawet 1,5 m.

Ciekawostki
Ta efektowna, rzadko występująca w kraju 
paproć – pióropusznik strusi, przypomina 
z wyglądu pióro strusia, co znalazło swój 
wyraz w nazwie.

Dodatkowe informacje
Ścieżka jest łatwa do przejścia, teren jest pła-
ski bez podejść. Warto mieć terenowe buty ze 
względu na momentami podmokłe miejsca. 
Najlepiej przyjechać tu na wiosnę oraz lato, by 
zobaczyć tą paproć w pełnej okazałości.

Wskazówki dojazdu
Jadąc od Pilzna drogą krajową nr 4 w stronę 
Tarnowa, po ok. 7 km za Pilznem skręcamy 
w lewo za „Doliną pstrąga”, na skrzyżowaniu 
z drogowskazem: Podlesie Machowskie 2 km. 
Po około 300 m po prawej stronie znajduje się 
parking oraz początek ścieżki.
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Rezerwat florystycz-
ny „Słotwina”, został 
utworzony w 1987 r. na 
powierzchni ok. 3 ha. 
Powstał w celu zabezpie-
czenia naturalnego sta-
nowiska, objętej ochroną 
gatunkową, paproci - 
pióropusznika strusiego. 
Liście płonne tej paproci 
wyrastają do 1,5 m wyso-
kości i są podwójnie pie-
rzaste, ustawione w taki 
sposób, że tworzą u na-
sady wąski i głęboki lejek. 
Liście płonne zasychają 
wcześniej, pozostawia-

jąc na zimę tylko brunatne liście zarodnikowe. Najliczniej rośnie 
wzdłuż Machowskiego potoku, który wije się powoli poprzez las, 
wśród zwalonych drzew i zmurszałych pni. Czysta woda, piasz-
czyste dno i ten niepowtarzalny klimat. 
Wyjście na ścieżkę znajduje się po przeciwnej drogi – wycho-
dząc z parkingu przecinamy drogę na wprost i wchodzimy za 
szlaban, który zamyka leśny dukt. Tutaj zaczyna się ścieżka. 
Trasa ma charakter liniowy – tą samą drogą trzeba będzie 
wrócić. Na trasie znajdują się 4 przystanki z tablicami informa-
cyjnymi: początkowa objaśniająca zasady zachowania się na 
ścieżce. Drugi przystanek pn. „Młody las” informuje nas o ziem-
nym pasie przeciwpożarowym  w postaci spulchnionego pasu 
terenu, bez ściółki. Tutaj obserwujemy dorodną grupę świer-
ków w wieku ok. 30 lat. Kolejny przystanek „Rezerwat przyrody 
Słotwina” znajduje się przy samym wejściu do rezerwatu. Na 
tym przystanku mamy do dyspozycji ławki i stoły gdzie możemy 
zrobić sobie przerwę na odpoczynek. Dalej naszym oczom uka-
rzą się całe połacie pióropusznika strusiego. Spacerując wśród 
nich, mijając zwalone spróchniałe konary drzew, mamy wraże-
nie że przedzieramy się przez dziką puszczę. Idąc dalej docho-
dzimy do przystanku nr 4, gdzie znajduje się głaz polodowcowy. 
Tutaj ścieżka się kończy i należy wrócić tą samą drogą.
Oprócz pióropusznika strusiego z interesujących roślin występują 
tu: ciemiężyca zielona, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, 
kalina koralowa. Z ciekawych osobliwości fauny można tu wymie-
nić bociana czarnego, który tutaj ma swoje miejsce lęgowe.

Na kłączach i nasadach li-
ści (najczęściej martwych) 

pióropusznika strusiego 
występuje tu rzadki ga-

tunek grzyba z gromady 
podstawkowych - dzba-
nuszek pióropuszniko-

wy. W tym rezerwacie jest 
najbogatsze stanowisko 

tego grzyba w Polsce.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na początku ścieżki, przy samej drodze znajduje się parking. Tu-
ryści mają tutaj do dyspozycji ławki, stoliki, wiaty. Ścieżka ozna-
czona jest białym kwadratem 10x10 cm z zielonym paskiem po 
przekątnej. Na ścieżce w wymaganych, podmokłych miejscach 
znajdują się pomosty ułatwiające poruszane się po ścieżce. Przy 
przystanku nr 3 również są ławki i stoły do odpoczynku.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka pokazuje historię nieistniejącej już 
wsi, kulturę jej mieszkańców oraz przyrodę 
i procesy  przyrodnicze, które cały czas za-
chodzą w dolinie.

Ciekawostki
Świerzowa Ruska jest to wieś w Beski-
dzie Niskim. Jest położona w dolinie po-
toku Świerzówka na wysokości 470-530 m 
n.p.m. Od północy otoczona jest Magurą 
Wątkowską (846 m), Majdanem (768 m) 
i Ostryszem (635 m) a od południa Ma-
reszką (801 m). Przed II wojną światową  
wieś liczyła 450 mieszkańców.  Było w niej 
66 domów, dwie cerkwie i jednoklasowa 
szkoła z ukraińskim językiem nauczania. 
Po 1947 r. wieś całkowicie opustoszała. 
Do dziś jest niezamieszkana. O istnieniu 
wsi świadczą kamienne krzyże i figury 
rozmieszczone wzdłuż  drogi, fragmenty 
fundamentów domów i kamiennych piwnic 
oraz zdziczałe drzewa owocowe.

Dodatkowe informacje
Trasę ścieżki warto odwiedzić o każdej po-
rze roku. Teren nie jest trudny. Jednak warto 
mieć na uwadze, że droga może być błotnista, 
szczególnie po opadach deszczu lub rozto-
pach. Warto zapoznać się ze szczegółowym 
przewodnikiem po ścieżce z opisem poszcze-
gólnych przystanków, którego wersję elektro-
niczną można znaleźć na stronie Magurskiego 
PN www.magurskipn.pl., w zakładce edukacja/ 
oferta edukacyjna/ ścieżki przyrodnicze.

Wskazówki dojazdu
Jadąc od strony Jasła należy kierować się 
drogą wojewódzką nr 992 na Nowy Żmigród. 
Tutaj trzymamy się tej samej drogi 992 jadąc 
na Krempną. W Krempnej na skrzyżowaniu 
skręcamy w prawo, trzymając się drogi głów-
nej. Za mostem na Wisłoce, skręcamy w prawo 
na Świątkową Wielką.A
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Trasa ścieżki biegnie pomiędzy wsią Świątko-
wa Wielka a Przełęczą Majdan położoną nieda-
leko Bartnego. Ścieżka poprowadzona została 

wzdłuż potoku Świerzówka, na terenie nieistniejącej już łemkowskiej 
wsi Świerzowa Ruska. Kończy się ona na Majdanie. Na przystanku 
nr 1 dowiemy się na temat historii wsi Świerzowa Ruska. Jej nazwa 
pochodzi prawdopodobnie od nazwiska jej zasadźcy – Świrża. War-
to się zadumać nad historią tych terenów. Kolejny przystanek znów 
zwróci naszą uwagę na aspekt historyczny ścieżki, gdzie poznamy 
cerkwisko i cmentarz, na którym pozostało jeszcze 20 trójramiennych, 
kamiennych, nagrobnych krzyży. Najstarszy pochodzi z 1883 r. Wę-
drując dalej ścieżką dotrzemy do przystanku nr 3, gdzie znajdziemy 
stary sad, który jest jedną z pozostałości po łemkowskich wsiach.  
Poza walorami krajobrazowymi i kulturowymi stanowią one bank ge-
nów. Oprócz tego stanowią źródło pożywienia dla niedźwiedzia bru-
natnego oraz bazę żerową dla ptaków. Dalej dowiemy się na temat 
zjawiska sukcesji wtórnej. Teren wsi był kiedyś mocno użytkowany 
i wykorzystywany rolniczo przez zamieszkujących tutaj Łemków. Po 
ich wysiedleniu przyroda rządzi się tutaj swoimi prawami- roślinność 
powraca na utracone pozycje. Przystanek nr 5 mówi o budownictwie 
łemkowskim. Drewniany budynek mieszkalno-gospodarczy, w którym 
mieszkali Łemkowie, nazywany jest chyżą. Miejsce jej budowania 
Łemkowie dobierali bardzo starannie, nie budowali też domu na miej-
scu gdzie wydarzyło się kiedykolwiek jakieś nieszczęście lub uderzył 
piorun. Dziś pozostałością są tylko podmurówki czy zrujnowane piwni-
ce. Niezwykle urokliwym elementem kulturowego krajobrazu są krzyże 
i kapliczki przydrożne – niemi świadkowie przeszłości. Budowano je 
najczęściej dla upamiętnienia ważnych wydarzeń lub jako podziękowa-
nie za otrzymane łaski. Większość krzyży przydrożnych i cmentarnych 
w Świerzowej wyszła spod dłuta Wasyla Graconia z Bartnego. Czas 
na element przyrodniczy ścieżki. Na kolejnym przystanku zapoznamy 
się ze zjawiskiem erozji rzecznej, które możemy obserwować na poto-
ku Świerzówka. Potok ten stanowił oś niegdysiejszej wsi. W miejscu, 
w którym się znajdujemy doskonale widoczny jest efekt erozji bocznej, 
czyli podcinania brzegów przez rzekę. Na koniec naszej wędrówki ta 
ścieżką mamy okazję zapoznać się z piękną łąką, która reprezentuje 
zbiorowisko nieleśne. Łąki są utrzymywane przez Park poprzez co-
roczne wykaszanie. W dolnej części znajduje się zbiorowisko łąki mie-
tlicowo-mieczykowatej. Spotkać tu możemy licznie przywrotnika czy 
mieczyka dachówkowatego. Wyżej znajdziemy siedlisko wilgotnej łąki 
ostrożeniowej z ostrożeniem łąkowym.

cerkiew w Świerzowej 
ruskiej była cerkwią grec-

kokatolicką pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela. 

Wzniesiona w 1894 roku 
(przez majstrów: Petra 

Szczerbę, Michała Czulika 
i Michała Bawolaka) na 
wzgórzu nad potokiem 

Świerzówka, była jedną 
z typowych cerkwi, jakie 

budowano w tym regionie. 
Świątynia ta o budowie 

zrębowej stanowiła przy-
kład stylu budownictwa 

sakralnego Łemków, 
stylu, który został nazwany 

łemkowskim lub ściślej 
zachodniołemkowskim. Na 
Łemkowszczyźnie wyzna-

wano zasadę, że „Dom 
Boga” musi stać wyżej od 
domów ludzkich, dlatego 

cerkwie budowano zwykle 
na wzniesieniu w środku 

wsi, a wokół nich sadzono 
dęby i lipy. Jedna z takich 

lip do dzisiaj rośnie na 
cerkwisku, jej obwód na 

wysokości 1,30 m wynosi 
480 cm. Po cerkwi został 

dziś tylko fragment kopuły 
leżący wśród drzew.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Ścieżka opatrzona jest 8 przystankami z tablicami informacyjnymi. 
Przejście ścieżki Świerzowa Ruska ułatwią przygotowane ławki, 
mostki oraz deszczochron. Ścieżka ma charakter liniowy, tą samą 
trasą trzeba będzie wrócić. Z ostatniego przystanku ścieżki można 
dojść żółtym szlakiem do majdanu, przez który biegnie fragment 
czerwonego szlaku łączącego szczyt Magury Wątkowskiej ze schro-
niskiem turystycznym w Bartnem. Ścieżka pokrywa się tutaj ze szla-
kiem rowerowym. 
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Cel utworzenia ścieżki
Największe w Bieszczadach torfowisko wyso-
kie, widoki na bieszczadzkie połoniny, dolina 
rzeki San przy granicy z Ukrainą.

Ciekawostki
Nazwa torfowisko wysokie pochodzi od 
tego, że tego typu ekosystemy są kilka-kil-
kanaście metrów wypiętrzone ponad oto-
czenie. Torfowiska te zaczęły się tworzyć 
w Bieszczadach pod koniec ostatniej epoki 
zlodowacenia, ponad 10 tys. lat temu.

Dodatkowe informacje
Najlepszą porą na zwiedzanie jest wiosna 
(V-VI) i jesień (X). Teren jest płaski, a tra-
sa bardzo łatwa. Zwiedzanie możliwe jest 
dzięki drewnianym pomostom umieszczo-
nym nad torfowiskiem.

Wskazówki dojazdu
Brak regularnej komunikacji autobusowej. Do-
jazd samochodem od strony Ustrzyk Dolnych 
w kierunku Ustrzyk Górnych, w Stuposianach 
należy skręcić w lewo w stronę Mucznego 
i Tarnawy Niżnej (tu należy się zatrzymać 
i wykupić bilet wstępu do BdPN naprzeciwko 
„Hoteliku nad Roztoką”) i dalej kontynuować 
podróż w stronę Bukowca. Po ok. 5 km po pra-
wej stronie szosy znajduje się wyraźnie ozna-
kowane miejsce parkingowe.M
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Już z parkingu roztacza się piękna panorama na bieszczadzkie 
szczyty – Halicz i Kopę Bukowską, a z drugiej strony kilkadziesiąt 
metrów za drogą wije się San, który stanowi tutaj granicę z Ukra-
iną. Z miejsca parkingowego można udać się na jedną z dwóch tras. 
Trasa dłuższej ścieżki prowadzi od parkingu w lewo, najpierw kilka-
set metrów ścieżką polną, następnie przez drewniany mostek na 
drugi brzeg. W cieku wodnym widoczne są bardzo wyraźne ślady 
obecności bobrów – ścięte drzewa, czasami także tamy i rozlewiska. 
Następnie wchodzi się na drewniany pomost, który jest zbudowany 
w kształcie pętli umożliwiając przejście wokół większego z torfowisk 
wysokich. Początek to otwarte tereny porośnięty tylko niskimi krze-
winkami (borówka bagienna, borówka czarna i borówka brusznica) 

oraz kępy mchów oraz wełnianka. Torfowiska to siedliska bardzo 
kwaśne i ubogie w związki azotu i wapnia. Zasilane są głównie przez 
wody opadowe. Masa torfowa powstaje na skutek powolnego zwę-
glania roślin w środowisku bardzo ubogim w tlen. Następnie trasa 
ścieżki prowadzi przez luźny drzewostan złożony głównie z sosny 
zwyczajnej i brzozy. Występowanie tego pierwszego gatunku drzewa 
jest szczególnie interesujące, ponieważ nie jest to gatunek rodzimy 
dla Bieszczadów. Zdaniem wielu naukowców torfowiska wysokie są 
jedynym miejscem w tym regionie, gdzie sosny występują w sposób 
naturalny, a nie wskutek zasadzenia przez człowieka. W tej części 
w runie występuje także bagno zwyczajne, żurawina czy modrzew-
nica. Przy końcowej pętli pomostu widać ślady zasypanych rowów 
melioracyjnych z okresu działania dużego gospodarstwa rolnego 
w latach 80., a także rozległe łany ziołorośli z wiązówką błotną. Ścież-
ka wraca do początku pętli i dalej pomostem wraca tą samą trasą 
do parkingu. Stąd na prawo znajduje się druga (krótsza) ścieżka, 
także z drewnianym pomostem i pętlą na końcu. Teren jest zupeł-
nie otwarty, tylko z rzadka porośnięty świerkami i brzozami. Bardzo 
licznie występują tu kępy borówki bagiennej oraz wełnianki pochwo-
watej. Zataczając łuk po ok. 20 min. wraca się do początku ścieżki.

Wędrując przez torfowi-
ska wysokie w Tarnawie 
Niżnej da się zauważyć 
współczesną ingerencję 

człowieka polegającą 
m.in. na wycinaniu liścia-

stych drzew i krzewów, 
szczególnie dotyczy to 

brzozy. Otóż jak się oka-
zuje brzoza jest jednym 

z gatunków o największej 
transpiracji (parowaniu 

wody) i przyczynia się do 
zbyt szybkiego ubywania 

wody z i tak już prze-
suszonych w latach 80. 
torfowisk, stąd pracow-

nicy parku starają się 
powstrzymać ten bardzo 

niekorzystny dla torfowisk 
wysokich proces. 

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na początku ścieżki znajduje się parking z tablicą informacyjną 
oraz wiata odpoczynkowa z ławkami i stołem. Na ścieżce zwiedza-
nie umożliwią nam drewniane pomosty prowadzące przez torfowi-
ska wysokie. Wejście na obie trasy, zarówno dłuższą jak i krótszą, 
są widoczne z miejsca parkingowego. 
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka została utworzona w 2007 r. przez To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej. Prowa-
dzi przez najciekawsze  punkty pod względem 
historycznym, kulturowym i przyrodniczym – 
w tym dwa rezerwaty przyrody.

Dodatkowe informacje
Ze względu na charakter trasy doradzamy, 
aby nie planować przejście całej pętli szla-
ku (choć oczywiście jest to możliwe) w ciągu 
jednego dnia. Polecamy spędzić tutaj kilka 
dni i podzielić go na krótsze odcinki w zależ-
ności od możliwości kondycyjnych uczestni-
ków wycieczki, np.:

 Wybrzeże – Słonne (bez schodzenia do 
Piątkowej) o długości trasy 8 km.

 Rezerwat „Kozigarb”- rezerwat „Brodu-
szurki” (odcinek edukacyjny) o długości 
trasy 4,5 km.

 Dubiecko - Rezerwat „Broduszurki” o dłu-
gości trasy 4 km (możliwy dojazd rowerem).

 „Mała pętla piątkowska” od cerkwi w Piąt-
kowej do miejsca widokowego na wzniesie-
niu 433 m n.p.m. i z powrotem o długości 
trasy 5,5 km.

Wskazówki dojazdu
Dojazd samochodem/autobusem od Dynowa 
w kierunku Przemyśla (14 km). Najlepiej samo-
chód zostawiać w Dubiecku, gdzie ścieżka ma 
swój początek i gdzie po zapętleniu wraca.M

D
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Wędrowanie proponujemy rozpocząć w Dubiecku. Na Rynku znajdu-
je się pierwsza tablica pokazująca przebieg trasy. Należy kierować 
się na zachód (w stronę Dynowa), by przed Kresowym Domem Sztu-
ki skręcić w lewo na drogę prowadzącą do Wybrzeża. W czasie II 
wojny światowej hitlerowcy wybrukowali spory odcinek tej drogi z Du-
biecka do Wybrzeża płytami nagrobnymi z cmentarza żydowskiego. 
Tutaj przechodzimy przez kładkę na drugi brzeg Sanu  i skręcamy 
w prawo. Na uwagę zasługuje wierzchołek wzgórza wznoszący się 
65 m nad poziom rzeki. Jest to grodzisko, które zostało zniszczone 
prawdopodobnie w 1260 r. podczas odwrotu wojsk tatarskich. Mijamy 
grodzisko i idąc trasą szlaku dochodzimy do polany śródleśnej, na 
skraju której znajduje się duży drewniany krzyż. Pniemy się w górę, 
by po około 30 minutach przez las i wąwozy dojść do rozległych pól 
- teren po byłej wsi Górna Połchowa. Jedną z nielicznych pamiątek 
po wsi jest kapliczka, którą spotkamy na naszej trasie. Opuszczamy 
rozległe pola i łąki i wchodzimy ponownie w głąb lasu, gdzie dotrzemy 
do stanicy turystycznej. Kontynuując dalej wędrówkę wspinamy się 
na najwyższy punkt w okolicy – Górę Łubienkę (449 m n.p.m.). Skrę-
camy w prawo w kierunku Piątkowej gdzie warto zobaczyć cerkiew 
parafialną pw. św. Dymitra z 1732 r. 
Wychodząc z drogi spod cerkwi na drodze asfaltowej skręcamy 
w lewo, by po ok. 800 m stromo pod górę skręcić w prawo w kamieni-
stą drogę. Na szczycie polany na skraju lasu szlak rozchodzi się na: 
Słonne i Wybrzeże. Idąc prosto, schodzimy drogą leśną stromo w dół, 
która zaprowadzi nas do kładki nad Sanem do Słonnego. Przecho-
dzimy przez kładkę i skręcamy w lewo, by wędrować wzdłuż Sanu. 
Droga przechodzi w szutrową. Ścieżka skręca w prawo stromo pod 
górę do rezerwatu „Kozigarb”. Na tym odcinku spotkamy wiele cieka-
wych tablic edukacyjnych opisujących życie lasu. Szczególnie intere-
sującym miejscem na obrzeżach rezerwatu jest aleja dębowa, którą 
wiedzie nasza trasa. Dochodzimy do miejscowości Podbukowina 
gdzie szlak prowadzi nas do torfowiskowego rezerwatu „Broduszur-
ki”. W rezerwacie urządzona jest ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza 
„Winne-Podbukowina”. Z rezerwatu, drogą wiodącą przez wieś Win-
ne, dochodzimy do podnóża wzniesienia zwanego Łysą Górą. Przy 
kapliczce, znajdującej się przy skrzyżowaniu dróg, skręcamy w lewo, 
po prawej mijamy północny stok Łysej Góry. Zaraz ukaże się widok 
na Dubiecko - na pierwszym planie kościół parafialny i Kresowy Dom 
Sztuki. Skręcamy w prawo i polną drogą dochodzimy do cmentarza 
„ruskiego”. Stąd dochodzimy do drogi asfaltowej Dubiecko – Wy-
brzeże zamykając pętlę naszej trasy.

Trasa prowadzi przez 
m.in. teren młodego, bo 
utworzonego w 2012 r., 
rezerwatu „kozigarb”.  
Głównym przedmiotem 

ochrony jest góra mean-
drowa z bogatą mikro-
rzeźbą terenu. Szcze-

gólnie interesującym  
miejscem na obrzeżach 

rezerwatu jest aleja dębo-
wa, którą wiedzie nasza 

ścieżka. Wzdłuż alei znaj-
duje się 31 drzew, w tym 
28 okazałych dębów i 3 

buki w wieku ok. 150 lat.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Szlak jest znakowany znakami graficznymi, tj. kwadratami o barwie 
biało – czerwonej po przekątnej. Na trasie znajdują się tabliczki kie-
runkowe oznaczone jako Szlak TPZD (Szlak Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Dubieckiej). Ponadto trasa opatrzona jest licznymi tablicami 
informacyjnymi, których najwięcej znajduje się na trasie pomiędzy 
rezerwatem „Kozigarb” a rezerwatem „Broduszurki”. W okolicach 
najwyższego wzniesienia tj. Góry Łubienki, na terenie Nadleśnictwa 
Dynów znajduje się stanica turystyczna. 
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka pokazuje dwa aspekty – przyrodniczy 
i historyczny. Z jednej strony piękno przyrody, 
zagadnienia związane z jej ochroną – stano-
wiąc miejsce odpoczynku dla mieszkańców 
okolicy. Z drugiej strony pokazuje i upamięt-
nia miejsce tragicznych wydarzeń roku 1944 
i związanych z nimi ofiar NKWD. 

Dodatkowe informacje
Na przystanku nr 10 przy szkółce leśnej znaj-
duje się zielona klasa, gdzie po uzgodnieniu 
z leśniczym, można przeprowadzić zajęcia 
z młodzieżą (teren jest zamknięty i ogrodzony). 
Oprócz udogodnień w postaci ławek, stołów, 
zadaszenia i miejsca na ognisko, znajduje się 
również toaleta

Ważną informacją dla miłośników dwóch kółek 
jest to, że po ścieżce można poruszać się nie 
tylko pieszo ale i rowerem. Trzeba mieć tylko 
na uwadze, że niektóre fragmenty ścieżki są 
mocno piaszczyste i poruszanie się rowerem 
może wymagać więcej wysiłku.

Wskazówki dojazdu
W Sokołowie Małopolskim skręcamy na Ra-
niżów, w drogę wojewódzką nr 875. Po ok 3 
km, za tabliczką informująca o końcu miej-
scowości Turza, po prawej stronie znajduje 
się wjazd na parking leśny. Tutaj znajduje 
się przystanek nr 1, z którego możemy roz-
począć naszą wędrówkę – albo na trasę 
północną, albo na trasę południową.  Można 
tutaj też dojechać busem, który jeździ na tra-
sie Sokołów Małopolski – Kolbuszowa, przy-
stanek znajduje się w Turzy, w odległości od 
przystanku nr 1 na ścieżce ok. 700 m. M

D
-4



WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ścieżka została utworzona przez Nadle-
śnictwo Głogów Małopolski.  Ta ścieżka 
przyrodniczo-historyczna w kształcie 
ósemki została wyposażona w 20 przy-
stanków. W punktach przystankowych 
opisane są ciekawsze elementy przyro-
dy, zabiegi hodowlane prowadzone w le-
sie, zagadnienia ochrony przyrody, roślin 
leczniczych, ale też miejsca związane 
z historią. Pierwszy przystanek „Ochrona 
przyrody”, pokazuje m.in. 160-letniego 

buka, który ma cechy pomnika przyrody. Na kolejnym przystanku tra-
sy północnej „Zbieramy grzyby” pamiętając przy tym, że trzeba się 
znać na grzybach bo występują tutaj również grzyby trujące – waż-
na zasada: żadnego nie niszczymy.  Pożary lasów są zaliczane do 
najczęściej występujących klęsk żywiołowych o czym mówi następny 
przystanek „Ogień i las”. Wędrując dalej ścieżką poznamy „Rośliny 
lecznice”, ale zbierając zioła pamiętajmy, że tak jak z grzybami – trze-
ba się znać, ponieważ możemy trafić też na rośliny trujące. „Gospo-
darka łowiecka” oraz „Pielęgnowanie upraw” to kolejne przystanki 
na naszej ścieżce, po których trafimy do drewnianej „Kapliczki św. 
Huberta” wybudowanej w 1983 r. Na ścieżce dowiemy się również na 
temat „Pielęgnowania drzewostanów leśnych” i roli „Wody w lesie”. 
Kolejny przystanek nr 10 to „Szkółka leśna”, gdzie warto skorzystać 
z infrastruktury turystycznej i zrobić sobie czas na odpoczynek, bo tyl-
ko jeden przystanek – „Ochrona upraw leśnych” dzieli nas od powrotu 
do przystanku nr 1, gdzie ścieżka zapętla. Gdy starczy nam sił warto 
kontynuować wędrówkę na trasie południowej. Pierwszy przystanek 
na tej trasie (a 12 z 20) to „Śmieci w lesie”, który podejmuje ten wciąż 
istniejący problem – a rozwiązywany poprzez akcje sprzątania prze-
cież z naszych podatków. Na kolejnym przystanku dowiemy się na 
temat „Siedlisk leśnych” terenów nizinnych. Gdy dojdziemy do przy-
stanku nr 14 „Pomnik pomordowanych” warto przystanąć i pochylić 
głowę nad wydarzeniami historii. Wędrując dalej poznamy „Główne 
gatunki lasotwórcze” takie jak sosna, świerk, jodła, dąb czy buk oraz 
spotkamy „Przydrożny Krzyż w lesie sosnowym”, który owiany jest 
legendą. Następne przystanki pokażą „Fazy rozwojowe lasu”, jak wy-
gląda „Zakładanie upraw leśnych” oraz co to jest „Zmiana pokoleń” 
w kontekście hodowli lasu.
Na całej trasie rozlokowane są ławki i stoły pozwalające na odpo-
czynek. Ustawiono również kosze na śmieci.

Najbardziej unikalnym 
miejscem na ścieżce, 
jest przystanek nr 14 
poświęcony ofiarom 

sowieckiego terroru, 
jaki miał miejsce w 1944 
r. Znajduje się tam rów-
nież wyjątkowy pomnik 

poświęcony ofiarom 
tamtego tragicznego 

wydarzenia wzniesiony 
w 1995 r, projektu Piotra 

Kidy. Miejsce to powin-
niśmy uczcić chwilą za-

dumy nad nie tak dawną 
historią oraz ogromem 

cierpień naszego narodu.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Punktem centralnym trasy jest parking leśny przy drodze Raniżów 
– Sokołów w pobliżu Turzy. Na parkingu są usytuowane stoły, wia-
ta chroniąca przed niekorzystnymi warunków atmosferycznych oraz 
punkt ogniskowy. Tu, na początku ścieżki znajdują się tablice infor-
macyjne. Na całej ścieżce znajduje się 20 tablic przystankowych – 11 
na trasie północnej i 9 na trasie południowej.
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Cel utworzenia ścieżki
Prezentowanie najciekawszych fragmen-
tów bieszczadzkich lasów po obu stronach 
łuku Karpat,  doliny dawnych wsi Balnica 
i Solinka oraz rezerwat przyrody „Udava” 
po stronie słowackiej.

Ciekawostki
W części słowackiej ścieżki znajduje się 
rezerwat przyrody „Udava”, który chroni 
dobrze zachowane fragmenty naturalnych 
lasów bukowo-jodłowych z wieloma stary-
mi okazami, szczególnie dorodnych jodeł. 
W jego pobliżu stwierdzono występowanie 
rzadkiego gatunku ptaka drapieżnego – 
orzełka włochatego.

Dodatkowe informacje
Ścieżka została wytyczona z inicjatywy pol-
skich i słowackich leśników.Składa się z trzech 
odcinków: Osadne – Balnica (trasa o dł. ok. 
2,5 km na terenie Słowacji), Doliną byłej wsi 
Balnica (trasa o dł. ok. 7 km) i Solinka (trasa 
w formie pętli o dł. 4,5 km).  Ścieżkę warto od-
wiedzać cały rok.

Wskazówki dojazdu
Dojazd komunikacją publiczną od strony Ci-
snej lub Zagórza w kierunku Woli Michowej; 
przystanki w  Żubraczem (wejście na trasę do 
Solinki) i w Manowie (na trasę do Balnicy). Par-
kingi przy wjazdach na drogi leśne w Balnicy 
i Solince, zlokalizowane tuż przy szosie.M
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Pierwsza z tras po polskiej 
stronie doliną byłej wsi 
Balnica rozpoczyna się na 
parkingu pomiędzy Manio-
wem a Wolą Michową i pro-
wadzi wzdłuż drogi leśnej 
do Balnicy. Na odcinku ok. 
7 km ustawiono kilkana-
ście tablic informacyjnych 
poświęconych różnym za-
gadnieniom gospodarki le-
śnej, przyrody oraz historii. 
Na tablicach znajdziemy 
informację m.in. na temat 
działalności bobrów u źró-
deł Osławy, kosaćca sy-
beryjskiego, mieszkańców 
lasów nad górną Osławą, 
nadpotokowych skupisk 
ciemiężycy zielonej czy 
zjawiska sukcesji wtórnej.
Płynie tędy również potok 
o tej samej nazwie Balnica. 

Na całej trasie można zobaczyć różne aspekty związane z leśnic-
twem. Wzdłuż drogi można zobaczyć kilka aspektów związanych 
z pozyskaniem drewna. Bardzo często znajdują się tu ułożone stosy 
tzw. metrówek, czyli pociętych w 1-metrowej długości kłody cienkiego 
drewna, zazwyczaj  jest to sosna oraz buk. Wzdłuż trasy wędrów-
ki często natrafiamy na miejsca gdzie trwa tzw. przebudowa drze-
wostanów na gruntach porolnych. Otóż do 1947 roku dolina była za-
mieszkała i wzdłuż potoku znajdowały się użytkowane pola i łąki. Po 
wysiedleniu ludności użytkowanie rolnicze zostało zaprzestane. Po-
stanowiono zalesić je i doprowadzić do powstania lasu. W pierwszym 
rzędzie sadzono sosny i świerki, gdyż są to gatunki światłożądne, 
czyli mogą rosną na otwartym terenie. Teraz po kilkudziesięciu latach 
sukcesywnie wycina się je i wprowadza pod ich okapem tzw. gatunki 
docelowe, czyli takie które zgodnie z tutejszym siedliskiem powinny 
tworzyć dojrzały las, a są nimi głównie buk i jodła, z domieszką ja-
wora i jesiona. W połowie trasy znajduje się miejsce, w którym stała 
cerkiew oraz zlokalizowany był cmentarz. Z kolei na końcu trasy za-
chował się stary krzyż pańszczyźniany. Druga z tras o długości 4,5 
km w dolinie Solinki, także prowadzi wzdłuż nieistniejącej już osady 
oraz rzeki o tej samej nazwie. Przez większą część trasy prowadzą 
także tory funkcjonującej współcześnie kolejki wąskotorowej, który 
pierwotnie była tu budowana w celu wywozu drewna.

Na ścieżce znajdziemy 
nadpotokowe skupiska 
ciemiężycy zielonej. 
Jest to okazała bylina 

dorastająca nawet do 1,5 
m wysokości, spotykana 
w miejscach wilgotnych, 

preferująca podmokłe 
tereny, czy źródliska 

i brzego potoków. Wystę-
puję głównie w górach, 
a w Karpatach sięga do 

2000 m n.p.m. Tworzy 
skupiska dochodzące do 

kilkudziesięciu osobni-
ków. Jest rośliną silnie 
trującą, objętą ochroną 

gatunkową.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Oznakowanie ścieżki w formie strzałek kierunkowych. Na ścieżce 
znajdują się tablice przystankowe, które przybliżają tajemnice świata 
przyrody. Do dyspozycji turysty są dwa miejsca parkingowe z tablicami 
z przebiegiem ścieżki, wiata w Solince, platforma widokowa w Balnicy.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka udostępnia dla odwiedzających teren 
rezerwatu przyrody „Przełom Jasiołki”.

Ciekawostki
Teren, w którym się znajdujemy był świad-
kiem krwawych walk o Przełęcz Dukielską. 
Przy obecnej ścieżce rozmieszczone były 
stanowiska ciężkich dział. Aby umożliwić 
ostrzał wycięto całe połacie lasu w kierun-
ku zachodnim i południowym. Dziś jeszcze 
można „czytać” ślady walk po zniszcze-
niach w drzewostanie. Wiele drzew ciągle 
żyje z odłamkami pocisków. Rosnące po-
niżej zagajniki brzozowe to efekt natural-
nej sukcesji na gruncie kiedyś wylesionym 
przez walczące wojska. Przywrócenie na 
tym terenie zdrowego, wielogatunkowego 
lasu to długi proces, który potrwa jeszcze 
kilkadziesiąt lat.

Dodatkowe informacje
Trasa ścieżki prowadzi wzdłuż przełomowego 
odcinka rzeki Jasiołka, teren trudny spadzisty 
o kamienistym podłożu, różnica wzniesień wy-
nosi 250 m. Ścieżkę warto odwiedzić każdą 
porą roku - wiosna, lato – wtedy kwitną rośliny, 
jesienią ze względu na kolorowe drzewa i owo-
costany miesięcznicy trwałej. 

Wskazówki dojazdu
Z drogi nr 19 należy skręcić na skrzyżowaniu 
w Tylawie na drogę nr 897 w kierunku Komań-
czy. Po ok. 2 km przed mostem po prawej jest 
zjazd na parking i pole namiotowe „Stasiane” 
z początkiem ścieżki.A

G
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ścieżka przyrodnicza prowadzi przez rezerwat przyrody „Przełom 
Jasiołki”, który został utworzony w 1976 r., wzdłuż przełomowego 
odcinka rzeki Jasiołka. O tym mówi przystanek nr 1. Zaraz na począt-
ku wędrówki znajdują się liczne stanowiska smotrawy okazałej oraz 

tojadów – mołdawsk-
siego i wiechowatego. 
Większość trasy prze-
chodzi przez tereny 
leśne – żyzna buczyna 
karpacka z miesiącz-
nicą trwałą w runie. 
Z drzew na tym ob-
szarze występują tu 
jeszcze jawory, wiązy 
i jodły. Na przystanku 
nr 2 spotkamy okopy 
pozostałe po walkach 
o Przełęcz Dukielską. 
Następny przystanek 
nr 3 przybliży nam te-
mat geologii terenu. 

Na zboczu góry Ostra wytworzyły się gołoborza złożone z pokruszo-
nych w wyniku naturalnej erozji piaskowców. W tym miejscu wytwo-
rzyło się także niezwykle cenne zbiorowisko leśne złożone głównie 
z jaworów z domieszką buków i wiązów górskich oraz jodły i brzozy 
– jaworzyna górska z języcznikiem zwyczajnym. Jest to jedno z naj-
większych stanowisk tej rzadkiej paproci w Polsce (ok. 1/10 krajowej 
populacji tego gatunku), o czym przekonamy się na tym przystanku 
nr 4. W runie można spotkać m.in. żywiec gruczołowaty, żywokost 
sercowaty oraz paprocie – rozchodnik skalny i paprotkę zwyczajną. 
W tam małym rezerwacie stwierdzono występowanie aż 300 gatun-
ków roślin naczyniowych, m.in. lilii złotogłów, ciemiężycy zielonej, pa-
rzydła leśnego i wawrzynka wilczełyko. Dalsza wędrówka odbywa się 
starą drogą łemkowską, przy której znajduje się przystanek nr 5. Uła-
twia ona zejście ze zbocza góra Ostra. Po obu stronach rozciąga się 
drzewostan mieszany - grąd, złożony z buka, jawora, wiąza górskie-
go, graba, lipy, olszy szarej i jodły pospolitej oraz jesiona wyniosłego. 
Poznamy go na przystanku nr 6.  W runie występują tu m.in. gajowiec 
żółty, kopytnik pospolity i szczyr trwały. Następnie ścieżka prowadzi 
do ostatniego przystanku nr 7, miejsca w którym Jasiołka przeciska 
się bardzo wąskim przesmykiem pomiędzy szczytami Piotruś (728 
m) i Ostra (687 m). Miejscami szerokość rzeki nie przekracza 20 
metrów, a wysokość urwisk skalnych sięga 30 metrów.

W rezerwacie „Prze-
łom Jasiołki” występuje 
największe w polskich 
Karpatach stanowisko 

smotrawy okazałej, która 
należy do roślin wschod-
niokarpackich. Pierwszy 

człon jej nazwy pocho-
dzi od ukraińskie słowa 

„smotri”, czyli patrzy, zaś 
drugi „okazała” z powodu 
jej pokaźnych rozmiarów, 

ponieważ dorasta do 2 
m wysokości. Kwietnie 

od czerwca do sierpnia. 
Potocznie bywa też nazy-

wana „bawole oko”. 

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Na początku ścieżki znajduje się pole namiotowe „Stasiane” należą-
ce do Nadleśnictwa Dukla, a przy nim  miejsce na ognisko. Ścieżka 
opatrzona jest 7 przystankami z tablicami informacyjnymi.  Dostępna 
również zadaszona wiata z ławą  i stołem. Ścieżka ma charakter pę-
tli. W miejscach wymaganych znajdują się poręcze i umocnienia na 
ścieżce. Ścieżka oznakowana jest biało-zielonym kółkiem. 
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka udostępnia najcenniejsze elemen-
ty rezerwatu przyrody „Broduszurki”, który 
chroni rzadko spotykane na Podkarpaciu tor-
fowisko typu wysokiego i przejściowego  oraz 
bór bagienny.

Ciekawostki
Torf należy do cennych kopalin użytkowych 
pozyskiwanych na obszarach leśnych. Sta-
nowi on masę obumarłych organizmów ro-
ślinnych, które uległy procesowi storfienia 
w środowisku wodnym, przy udziale drob-
noustrojów. Torfowiska zajmują około 5 % 
powierzchni kraju. Odbudowa torfowisk tzn. 
narastanie nowej warstwy torfu, odbywa się 
z szybkością 1 mm na rok, a więc na odtwo-
rzenie 1 m potrzeba 1000 lat. 

Dodatkowe informacje
Ścieżkę najlepiej odwiedzić na wiosnę, kie-
dy kwitnie niezwykle piękna roślina bobrek 
trójlistkowy oraz bagno zwyczajne, które wy-
dziela piękny zapach.

Wskazówki dojazdu
Ścieżka leży na trasie Przemyśl – Dynów, 30 
km od Przemyśla, dojazd samochodem i auto-
busem PKS do Dubiecka. Samochodem moż-
na podjechać pod samo wyjście na ścieżkę, 
gdzie znajduje się mały parking. M

D
-3



WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Trasa ścieżki rozpoczyna się we wschodniej części rezerwatu, na nie-
wielkim wzniesieniu. W pobliżu przystanku nr 1 znajdują się doły po 
wydobyciu torfu, który był kiedyś tutaj mocno eksploatowany. W ich 
pobliżu znajdują się zarośla krzewiaste z dominacja wierzb, brzóz i so-
sen oraz roślinnością wodną, w tym pałką, trzciną, turzycami i sitem. 
Wędrując łąką napotyka się na zbiorowisko złożone z jaskrów rozłogo-
wych. Wędrując do przystanku nr 2 w sezonie lęgowym (V-VII) często 
słychać śpiewające samce strumieniówki, która preferują krzewiaste 
zarośla. Na tym przystanku znajdują się informacje o różnych gatun-
kach drzew i krzewów, w tym wierzb – szarej (łoza), uszatej i pięcioprę-
cikowej. Rosną tu także olsze szare, brzozy, osiki, sosny i dęby szy-
pułkowe. W warstwie runa można zauważyć m.in. pałkę szerokolistną, 
turzycę prosową i knieć błotną. Dalej znajduje się łąka trzęślicowa, któ-
rej główny rozwój przypada na lato. Przystanek nr 3 jest zlokalizowany 
nad rozległym wypełnionym wodą po torfie, wokół którego rosną mchy 
torfowce i żurawina błotna. Kolejny przystanek nr 4 jest zlokalizowany 
w zbiorowisku boru bagiennego, czyli lasu sosnowego występującego 
na mokrych i kwaśnych glebach torfowych. Grubość torfu wynosi tu 7 
metrów. Rezerwat „Broduszurki” to jedyny przykład torfowiska wyso-
kiego na Pogórzu Przemyskim. Z powodu trudnych warunków siedli-
skowych rosnące tu drzewa mają mały pokrój. Poza sosną występuje 
tu także brzoza, osika i kruszyna. W runie spotykamy m.in. borówkę 
bagienną, borówkę czarną, borówkę brusznicę i bagno zwyczajne, 
a także wełniankę. Do ostatniego przystanku wędruje się obok stawów. 
Przystanek nr 5 to doskonałe miejsce na obserwację ptaków, w tym 
kaczek krzyżówek i kurek wodnych i czapli siwych. Nad wodą unoszą 
się także owady, m.in. ważki, łątki, jętki i nartniki.

Na torfowisku „Brodu-
szurki” występuje chro-
niona roślina, jaką jest 

rosiczka okrągłolistna. 
Można ją spotkać m.in. 

obok przystanku nr 3. Są 
to rośliny owadożerne, 

które za pomocą lepkich 
i gruczołowatych wło-

sków umieszczonych na 
liściach przywabiają i ła-
pią owady. Liść zamyka 

się ok. 3 h. Po strawieniu 
ofiary liść otwiera się, 
a pozostałości zwykle 

są zdmuchiwane przez 
wiatr. Ponowne otwarcie 

następuje po 24 godzi-
nach. Owady są dla nich 

ważnym źródło azotu, 
którego bardzo brakuje 
w kwaśnym środowisku 

torfowiska wysokiego.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Parking utwardzony z tablicą informacyjną, wiata i miejsce na ognisko. 
Ścieżka zaopatrzona jest w 5 tablic przystankowych oraz tablicę in-
formacyjną przy wejściu rezerwatu „Broduszurki”. Ścieżka oznaczona 
w standardzie ścieżek przyrodniczych. Pokrywa się w części z trasą 
turystyczną „Trzy ścieżki tożsamości - środowisko, historia, kultura”.
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Cel utworzenia ścieżki
Ścieżka prowadzi do najokazalszego pomnika 
przyrody nieożywionej na terenie Czarnorzec-
ko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego – 
„Wodospadu Trzy Wody”. 

Ciekawostki
„Wodospad Trzy Wody”, do którego prowa-
dzi ścieżka przyrodnicza został ustanowiony 
pomnikiem przyrody w 2008 r. z inicjatywy 
Zespołu Karpackich Parków Krajobrazo-
wych w Krośnie oraz Nadleśnictwa Kołaczy-
ce.  Jest to jeden z nielicznych wodospadów 
skalnych objętych ochroną prawną na tere-
nie województwa podkarpackiego.

Dodatkowe informacje
Ścieżkę warto odwiedzać przez cały rok. 
Z uwagi na, to że główną jej atrakcją jest wodo-
spad, w którym ilość przepływającej wody jest 
zmienna, warto wybrać się w okresie wiosen-
nych roztopów. Wiosną również będziemy mie-
li szansę podziwiać ciekawe rośliny runa leśne-
go. Więcej informacji na temat ścieżki można 
znaleźć na stronie Zespołu Parków Krajobra-
zowych w Krośnie www.parkikrosno.pl.

Wskazówki dojazdu
Jadąc od Rzeszowa drogą E371 na południe. 
W miejscowości Kombornia skręcamy w pra-
wo przy kierunkowskazie Kombornia 3. Wyj-
ście na ścieżkę znajduje się po prawej stronie 
drogi łączącej Kombronię z Korczyną, w przy-
siółku Mroczki, obok przejściowego składu 
drewna Kombornia.B

K
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WARTO 
WIEDZIEĆOpis ścieżki

Ścieżka przyrodnicza zlokali-
zowana jest na terenie Czar-
norzecko  -  Strzyżowskiego 
Parku Krajobrazowego. Wo-
dospad znajduje się na pół-
nocnym stoku pasma Działu. 
Ścieżka swój bieg rozpoczyna  
obok przejściowego składu 
drewna Kombornia, gdzie 
umieszczona została tabli-
ca informacyjna z ogólnymi 
informacjami o trasie ścieżki 
oraz wyznaczonych na niej 
trzech przystankach.  Pierw-
szy przystanek „Zaginione 
skałki” pokazuje wychodnie 
skalne wyraźnie zaznaczają-

ce się w topografii terenu. Jest to grupa skał ciągnących się w obrę-
bie wierzchowiny na przestrzeni około 200 m. Największa z nich ma 
długość około 40 m i  wysokość 3 - 7 m.  Wędrując ścieżką można 
zobaczyć, na niektórych starych sosnach, ślady nacięć wykonane ja-
kimś ostrym, wąskim narzędziem. Głębokie rowki znajdują się w dolnej 
części pni żywych drzew na szerokiej powierzchni pozbawionej kory. 
Nie jest to oczywiście akt wandalizmu, ale stare ślady żywicowania. 
Następnie w okolicach przystanku nr 2 dotrzemy do grupy okazałych 
modrzewi, a następnie schodząc w dół przez drągowinę jodłową napo-
tykamy na stanowisko sosny czarnej, gdzie zobaczymy ich kilkanaście 
sztuk. Wędrując dalej ścieżką dochodzimy do potoku, gdzie słychać 
już szmer wody spływającej ze skały. Jest to punkt kulminacyjny ścież-
ki, którym jest „Wodospad Trzy Wody” w Komborni. Jest to największy 
i najbardziej malowniczy wodospad położony w  Czarnorzecko -Strzy-
żowskim Parku Krajobrazowym. Wodospad uformował się w korycie 
niewielkiego potoku na wychodni piaskowca ciężkowickiego. Próg wo-
dospadu osiąga wysokość około 5 m, szerokość u podstawy ok. 6 m, 
natomiast w górnej 
części 2 m. Ułożony 
jest z dużych bloków 
piaskowcowych. Do-
lina potoku ma typo-
wy dla tych terenów 
kształt litery V. Ilość 
przepływającej wody 
przez wodospad jest 
okresowo zmienna, 
zależy od zasobów 
wodnych otaczają-
cych go cieków. 

Modrzew jest jedy-
nym naszym drzewem 
iglastym zrzucającym 
liście na zimę. Igły są 

jasnozielone, delikatne, 
niekłujące, długości 

2- 4 cm. Kwiaty męskie 
na kilkuletnich krót-

kopędach jasnożółte. 
Żeńskie na starszych 

uiglonych krótkopędach 
mają barwę purpuro-

wo-czerwoną – potem 
zielenieją. Szyszki mają 
owalny kształt, dojrzała 

ma długość do 5 cm, 
szerokość do 3 cm. Mło-

de szyszki są zielone, 
dojrzałe jasnobrunatne 

z łuską na brzegach. Po 
wysianiu nasion opada-
ją. Modrzew jest gatun-

kiem długowiecznym, 
rośnie szybko, żyje do 

600 lat.

Infrastruktura turystyczna na ścieżce
Ścieżka zaopatrzona jest w trzy przystanki z tablicami informacyjnymi. 
Ścieżka oznaczona w standardzie ścieżek przyrodniczych.

M
D

ar
ch

. Z
K

P
K

 w
 K

ro
śn

ie

ar
ch

. Z
K

P
K

 w
 K

ro
śn

ie

ar
ch

. Z
K

P
K

 w
 K

ro
śn

ie



w
o

je
w

ó
d

z
t
w

o
 p

o
d

k
a

r
p

a
c

k
ie

osoBliwoŚci 
GeoloGiczne 
podkarpacia

142

A
G





Geo - 
- karpaty

w
o

je
w

ó
d

z
t
w

o
 p

o
d

k
a

r
p

a
c

k
ie

144

Cel utworzenia ścieżki
Karpaty swoim łukiem łączą wiele krajów. Ge-
nezę utworzenia się tego długiego na ponad 
1000 km łańcucha górskiego, można śledzić 
i poznawać poprzez geologię tego masywu. 
Teren ten to też historia związana z wydoby-
ciem i przetwórstwem ropy naftowej. Kolebka 
światowego przemysłu naftowego to przecież 
tereny okolic Krosna czy Sanoka. Tutaj za 
sprawą Ignacego Łukasiewicza narodził się 
przemysł naftowy, który jak się później okazało 
stanowił główną siłę napędową rozwoju ludz-
kości przez kolejne dziesięciolecia. 
Na terenie województwa podkarpackiego na 
szlaku GEO – KARPATY znalazło się 12 cieka-
wych pod względem geologicznym obiektów, 
które stanowią element przyrody nieożywionej.

Dodatkowe informacje
Miejsca te oznaczone są punktowo tablicami 
informacyjnymi na ternie województwa wzdłuż 
łuku Karpat. W związku z charakterem trasy 
poruszanie się po szlaku zalecane jest środka-
mi  lokomocji. 
Wiele cennych informacji i szczegółowe opisy 
na temat szlaku znajduje się na portalu www.
geokarpaty.net

Punkty na szlaku
W ramach szlaku geoturystycznego, na te-
renie naszego województwa zostało wytypo-
wanych 12 miejsc wyjątkowo ciekawych pod 
względem geologicznym. Kilka z nich przed-
stawiono poniżej.A

G
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Skałki Zamku Kamieniec w Odrzykoniu 
wskazówki dojazdu: ok. 2,5 km z drogi krajowej 
991 w Czarnorzekach na zachód w kierunku Po-
dzamcza i Odrzykonia.

opis: Skałki Zamku Kamieniec są przedłuże-
niem rezerwatu Prządki, znajdującego się po 
drugiej stronie drogi 991. Piaskowce ciężko-
wickie budujące te skałki to wczesnoeoceńskie 
osady gęstych, podmokłych prądów zawiesi-
nowych, które spływały po skłonie kontynentu. 
Prądy te  rzeźbiły w skłonie kontynentalnym 
rozległe kaniony, u wylotu których nagroma-
dzone osady tworzyły podmorskie stożki lub 
rozległe pokrywy na dnie morza. Jak daleki był 
zasięg tej pokrywy świadczy oddalone od rezer-
watu Prządki o ok. 60 km Skamieniałe Miasto 
w Ciężkowicach. Są to dwa najbardziej znane 
wystąpienia piaskowców ciężkowickich. Grubo-
ziarniste piaskowce ciężkowickie są dobrą skałą 
zbiornikową dla złóż ropy naftowej.

Skałki rezerwatu Prządki w Czarnorzekach 
wskazówki dojazdu: drogą krajową 991, przy 
której w Czarnorzekach znajduje się parking, przy 
wyjściu do rezerwatu.

opis: Prządki stanowią przedłużenie piaskowców 
ciężkowickich, które odsłaniają się przy zamku Ka-
mieniec, a więc zbudowane tak samo. Na ścianach 
skałek widoczne są struktury erozyjne, wyżłobione 
przez płynący po wcześniej osadzonym materiale 
prąd zawiesinowy. Kształt skałek powstał w wyniku 
erozji bardzo  grubych, masywnych, gruboziarni-
stych ławic piaskowców stromo nachylonych ku po-
łudniowi, w których na skutek odprężenia pojawiły 
się pionowe szczeliny.

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 
wskazówki dojazdu: od drogi E371 prowadzą-
cej do Barwinka, w miejscowości Rogi skręcamy 
na zachód drogą gminną do Bóbrki i Wietrzna. 
Odsłonięcie w miejscowości Rogi tuż przy trasie 
E371. Muzeum znajduje się ok 1,5 km dalej ku 
zachodowi.

opis: Bóbrka jest miejscem, gdzie po raz pierwszy 
na przemysłową skalę eksploatowano ropę naf-
tową. W tej miejscowości znajduje się niezwykle 
ciekawe muzeum, gdzie zobaczyć możemy urzą-
dzenia przemysłu naftowego, XIX-wieczny szyb-
-kopankę ropy, który jest czynny do dzisiaj oraz 
pawilon z nowoczesną multimedialną prezentacją 
tematyki związanej z ropą naftową.
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Źródło Bełkotka w Iwoniczu Zdroju 
wskazówki dojazdu: jadąc od Krosna drogą kra-
jową nr 28, skręcamy w prawo na Iwonicz Zdrój. 
Samochód zostawiamy w centrum, natomiast do 
samego źródła udajemy się piechotą z centrum 
uzdrowiska aleją im. Wincentego Pola.

opis: Iwonicz Zdrój to miejscowość uzdrowiskowa 
położona nad złożem ropy naftowej. To złoże wy-
stępuje w antyklinie zbudowanej z utworów eocenu 
i oligocenu. Wody mineralne podścielające złoże 
mają właściwości lecznicze. Źródło Bełkotka, to 
źródło z bąbelkami metanu. Jeszcze w XIX w. pło-
mień zapalonego gazu sięgał blisko 1 m!. Na sku-
tek eksploatacji ropy wypływ gazu znacznie zmalał. 
Metan Bełkotki powstał w wyniku przeobrażenia 
materii organicznej zawartej w eoceńskich osa-
dach morskich.

Ściana Olzy W Rudawce Rymanowskiej 
wskazówki dojazdu: od Sieniawy drogą wojewódz-
ką nr 889 do Szczawnego w dolinie Osławy. Po 5 
km, począwszy od skrętu z drogi krajowej nr 28 w 
drogę 889 należy skręcić w stronę wsi Pastwiska 
i jechać dalej w górną część doliny Wisłoka. Ścia-
na Olzy widoczna jest z głównej drogi. Aby dojść do 
ściany trzeba  będzie przekroczyć koryto Wisłoka.

opis: Ściana Olzy jest największym odsłonięciem 
oligoceńskich łupków menilitowych w polskich Kar-
patach, które dzięki nagromadzeniu materii orga-
nicznej, zachowanej w beztlenowym środowisku 
sedymentacji stały się skałą macierzystą dla ropy 
naftowej. Osiąga ona 30 m wysokości. Nazwa me-
nilitowe związana jest z występowaniem w nich 
menilitu, brunatnoszarego opalu opisanego z Mé-
nilmontant we Francji. Opal ten to bezpostaciowa 
forma krzemionki, która pochodzi ze ścian komór-
kowych planktonicznych okrzemek.

Leski Kamień 
wskazówki dojazdu: od strony Leska w kierunku 
Ustrzyk Dolnych, ok. 2,5 km drogą krajową nr 84, po 
prawej stronie znajduje się parking.

opis: Kamień Leski to grzęda skalna długości ok 
220 m. Pierwotny kształt skały zachowany jest tyl-
ko w górnej części odsłonięcia w formie 8-metrowej 
baszty. Jest ona otoczona głębokim wyrobiskiem 
kamieniołomu, z którego pozyskiwano materiału do 
budowy m.in. zamku, kościoła i synagogi w Lesku. 
Materiał wykorzystywany był również do budowy 
twierdzy Przemyśl. Kamień Leski zbudowany jest ze 
średnioziarnistych, słabo wysortowanych, oligoceń-
skich piaskowców warstw krośnieńskich, tworzących 
południowo-zachodnie skrzydło anytkliny Sanoka.A
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Szlak geo - karpaty 
jest szlakiem międzyna-
rodowym, ciągnie się on 
jeszcze przez ukraińską 
stronę Karpat. Na Ukra-
inie zostało wytypowa-

nych do szlaku 16 takich 
miejsc. Obiekty po stronie 

ukraińskiej to podobnie 
jak  w Polsce różnego 

rodzaju skały, odsłonię-
cia oraz ślady związane 
z przemysłem naftowym 
w rejonie Bitkowa, Bory-

sławia czy Staruni. Dzięki 
temu można powędrować 
przez ponad 500 km i dwa 

kraje, a przy tym poznać 
choć fragment ciekawego 

pasma górskiego, jakim są 
magiczne Karpaty.
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Flisz węglanowy w Huwnikach 
wskazówki dojazdu: jadąc od Przemyśla na południe drogą woje-
wódzka nr 885, skręcamy prze miejscowością Nehrybka na Kalwarię 
Pacławską (klasztor).  Flisz węglanowy znajduje się w centralnej wsi 
Huwniki na prawym brzegu rzeki Wiar, widoczny z drogi.

opis: Na północnym zakończeniu grzbietu góry Ubocz, na stromym 
prawym brzegu Wiaru, na odcinku blisko 150 m odsłaniają się war-
stwy fliszowe późnej kredy – warstwy inoceramowe płaszczowiny 
skolskiej. Spośród zachowanych skamieniałości można znaleźć tutaj 
otwornice i małże.

Ropa w Uhercach Mineralnych 
wskazówki dojazdu: wycieki ropy na polach w górnej części wsi 
Uherce od strony Orelca na południe od drogi wojewódzkiej nr 895 
Uherce - Myczków. 

opis: Na terenie wsi Uherce Mineralne znajdują się naturalne wy-
pływy ropy. Powstała ona z materii organicznej łupków menilitowych, 
w warunkach podwyższonych do ok. 90 st. C - temperatur, jakie pa-
nują na głębokości ok 3 km. W 1880 r. spółka której udziałowcem 
był I. Łukasiewicz, posiadała tu 9 szybów o wydajności 120 ton ropy. 
Piętnaście lat później kopalnie w Uhercach liczyła już 18 szybów, 
które uległy zniszczeniu po pożarze. Tuż przed I wojną światową 
działalność związaną z wydobyciem ropy zaczęła tutaj angielska fir-
ma, która wstrzymała prace wraz z wybuchem wojny.



Zabawy 
na świeżym 
powietrzu 
z przyrodą 

w tle

Będąc samemu na ścieżce, z rodziną czy też większą grupą zorga-
nizowaną można pokusić się o zrobienie jeszcze jednego kroku na 
ścieżce – kroku zbliżającego nas do natury. 
W tym rozdziale znajduje się kilka propozycji zabaw, jakie możemy 
urządzić w terenie, takie, które nie wymagają specjalnego przygoto-
wania, są proste do wykonania, nie zajmują dużo czasu, a bez wąt-
pienia uwrażliwią nas na piękno przyrody i mogą stać się ciekawym 
elementem edukacji przyrodniczej nie tylko wśród najmłodszych.
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Propozycje zabaw zostały zaczerpnięte z publikacji „Games for Nature” opracowanej przez Youth and Environment Europe. 
Więcej gier i zabaw znajdziecie skanując kod QR lub na stronie www.oakrakow.pttk.pl
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DOTYKAJ – ODKRYWAJ
Zabawa: odkrywanie przyrody poprzez dotyk
Lokalizacja: świeże powietrze
Liczba uczestników: bez limitu
Wiek uczestników: bez limitu
Czas przygotowania: niewymagany
Potrzebne materiały: niewymagane
Długość zabawy: 20 min i więcej

Uczestników należy podzielić w taki sposób, aby każdy miał kogoś do pary. Jedna osoba zasła-
nia sobie oczy (można użyć np. chustki, szalika, albo po prostu zamknąć oczy i nie podglądać!), 
podczas gdy druga osoba prowadzi ją do wybranego przez siebie elementu krajobrazu (np. drze-
wa, skały, rośliny) żeby mu ją „pokazać” poprzez dotyk. Osoba z zawiązanymi oczami, dotykając 
danej rzeczy przez parę minut stara się ją zapamiętać. Obie osoby wracają do punktu wyjścia. 
Osoba, która do tej pory miała zawiązane oczy – odkrywa je i stara się odnaleźć ten element 
krajobrazu, który poznawała przed chwilą przez dotyk. Później następuje zamiana ról.

Złota zasada: 
osoba, która ma 
zasłonięte oczy za-
wsze musi trzymać 
kogoś za rękę, nie 
może być pozosta-
wiona samej sobie.
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Złota zasada: 
osoba, która ma 
zasłonięte oczy 
zawsze musi 
trzymać kogoś za 
rękę, nie może 
być pozostawiona 
samej sobie.
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SPOTKAJ DRZEWO
Zabawa: odkrywanie przyrody wszystkimi zmysłami
Lokalizacja: świeże powietrze
Liczba uczestników: bez limitu
Wiek uczestników: min. 8 lat
Czas przygotowania: niewymagany
Potrzebne materiały: chustka do zawiązania oczu
Długość zabawy: 20 min i więcej

Grupę należy podzielić w pary. Jedna osoba zawiązuje oczy, używając do tego szalika, chustki 
czy apaszki. Druga osoba zaprowadza ją do wybranego przez siebie drzewa. Dystans zależy od 
wieku uczestników i zdolności ich orientacji. Dla dzieci nie powinno to być więcej niż 20–30 m. 
Osoba, która  pełni rolę „przewodnika” powinna pomóc tej drugiej w odkrywaniu tego drzewa 
poprzez sugestie. Jeśli powiemy tej osobie „Odkryj drzewo!” może nie być takiego odzewu 
i zainteresowania jakbyśmy użyli na przykład kilku pytań, typu: „Czy to drzewo jeszcze żyje?”, 
„Czy możesz poczuć strukturę kory na policzku?”, „Czy jesteś w stanie objąć drzewo swoimi ra-
mionami”?, „Czy myślisz, że drzewo jest starsze niż ty?”, Czy możesz dosięgnąć gałęzi ponad 
głową?”, „Czy rosną na nim jakieś rośliny?” itp. Takie pytania ułatwią odkrywanie tego drzewa.
Kiedy osoba skończy odkrywać drzewo, druga osoba „przewodnik” odprowadza ją na miejsce 
– w celu podniesienia stopnia trudności nie musi być to najkrótszą drogą. Odkryj oczy i spróbuj 
odnaleźć swoje drzewo.



LIŹNIACZE WZORY W NATURZE
Zabawa: obserwowanie przyrody, odnajdywanie różnych 
wzorów stworzonych przez naturę.
Lokalizacja: świeże powietrze
Liczba uczestników: bez limitu
Wiek uczestników: bez limitu
Czas przygotowania: niewymagany
Potrzebne materiały: długopis dla każdego uczestnika
Długość zabawy: 15 min i więcej

Każdy uczestnik znajduje na swojej dłoni 3 linie, które są ze sobą połączone i zaznacza je dłu-
gopisem lub mazakiem (zmywalnym). Następnie każdy ma za zadanie odnaleźć przynajmniej 
jeden taki sam wzór stworzony przez naturę, np. w ułożeniu gałązek lub liści.

Uwaga! – nie zrywać 
roślin, tym bardziej 
jeśli nie wiemy czy 
nie są pod ochroną). 
Zbieramy coś, co jest 
charakterystyczne dla 
tego obszaru.
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SZTUKA W PRZYRODZIE
Zabawa: rozwijanie kreatywności, 
doświadczania kontaktu z przyrodą, 
Lokalizacja: świeże powietrze
Liczba uczestników: bez limitu
Wiek uczestników: bez limitu
Czas przygotowania: niewymagany
Potrzebne materiały: niewymagane
Długość zabawy: 30 min i więcej

Niech każdy uczestnik grupy wybie-
rze z otoczenia część natury, która go 
symbolizuje, lub która mu się podoba. 
Następnie uczestnicy stają w  kółku 
i opowiadają, co wybrali i dlaczego.
Następnie każdy z uczestników na 
podstawie albo z  udziałem wybrane-
go elementu tworzy swoje „naturowe” 
arcydzieło z użyciem tylko rzeczy, któ-
re znajdzie w przyrodzie, np. gałązki, 
kamienie, liście, ziemia itp. Następ-
nie odbywa się wernisaż – uczestni-
cy oglądają i  podziwiają prace innych 
uczestników. Wystawę prac można zo-
stawić naturze.
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MAPA OTOCZENIA
Zabawa: obserwowanie przyrody, 
zapoznawanie się z otoczeniem, 
zwrócenie szczególnej uwagi na 
jego elementy przyrodnicze
Lokalizacja: świeże powietrze
Liczba uczestników: bez limitu
Wiek uczestników: min. 5 lat
Czas przygotowania: niewymagany
Potrzebne materiały: niewymagane
Długość zabawy: 30 min i więcej

Na początku połóż kamień na środku miejsca, które chcesz odkryć. Poproś uczestników, aby 
każdy z nich przyniósł dwa patyki – jeden dłuższy niż ramię, drugi o połowę krótszy. Mają przy-
łożyć je jednym końcem do kamienia, tak aby wszystkie patyki rozchodziły się promieniście (jak 
słońce z promykami, albo – jeśli ktoś woli – pokrojona pizza). Długie patyki dzielą koło na części, 
a krótkie tworzą obwód koła. Każdy z uczestników wybiera część tego podzielonego patykami 
koła. Odwracają się od niego i idą ok. 20–30 kroków naprzód. Po każdym czwartym kroku zatrzy-
mują się i podnoszą z ziemi to co tam znajdą, np. patyczek, liść drzewa, kamień, mech itp. Kiedy 
uczestnik zbierze 5 „naturowych” przedmiotów wraca do kręgu. Układa przyniesione przez sie-
bie rzeczy w wybranej uprzednio części – te, które zebrał najwcześniej, najbliżej kamienia znaj-
dującego się w centrum koła. Kiedy wszyscy uczestnicy wrócą ze swoimi zdobyczami i ułożą 
je w kręgu, powstanie mapa obszaru z najbardziej charakterystycznymi roślinami i elementami 
krajobrazu w okolicy.
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ODGŁOSY PRZYRODY
Zabawa: słuchanie dźwięków przyrody, 
rozpoznawanie ich, skupianie się na słuchaniu lasu
Lokalizacja: świeże powietrze
Liczba uczestników: bez limitu
Wiek uczestników: bez limitu
Czas przygotowania: niewymagany
Potrzebne materiały: niewymagane
Długość zabawy: 5 min i więcej

Cała grupa staje w kółku, z zamkniętymi oczami. Każdy 
zaciśniętą pięść wysuwa przed siebie. Przez parę mi-
nut (nie ma tutaj limitu) cała grupa w milczeniu słucha 
odgłosów przyrody (skrzypiące drzewo, śpiew ptaka, 
płynący potok, szum wiatru itp.). Po każdym zanotowa-
nym odgłosie jeden palec z zaciśniętej pięści zostaje 
wyprostowany przez tego uczestnika. Po jakimś czasie 
osoba, która przewodniczy zabawie prosi wszystkich 
o otworzenie oczu i uczestnicy mogą porównać, kto ile 
dźwięków zanotował. Nie ma tutaj wygranych ani prze-
granych – to nie są zawody o to, kto usłyszy więcej 
dźwięków. Każdy może powiedzieć, jakie słyszał. fo

t. 
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D
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z wędrówki
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Publikacje 
o tematyce 
przyrodniczej, 
które mogą przydać 
się podczas 
spacerowania 
ścieżkami 
przyrodniczymi

FAUNA WODNA POTOK W 
KARPACKICH. 
PRZEWODNIK TERENOWY
Autorzy: Krzysztof Kukuła, 
Aneta Bylak
 
Opracowanie jest próbą przybliżenia 
w  przystępnej formie, czytelej dla nie-
specjalisty, świata ukrytego w górskich 
rzekach i potokach. Wędrując, zwra-
camy także uwagę na rzeki i potoki, 
ale właśnie najczęściej w aspekcie 
krajobrazowym. Natomiast my chcieli-
byśmy pokazać Państwu choć maleńki 
fragment niezwykle różnorodnej fauny 
wodnej i skierować Państwa uwagę na 
to, co ukryte pod wodą, tak, aby ryby 
nie były obiektem zainteresowania 
tylko wędkarzy, a bezkręgowce żyjące 
w potokach górskich wzbudzały także 
zainteresowanie nie tylko naukowców.

CZERWONA KSIĘGA ROŚLIN 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Autorzy: Zespół ekspertów z Uniwersytetu Rze-
szowskiego Wydziału Biologiczno-Rolniczego
część I: Krzysztof Oklejewicz, Mateusz Wolanin, 
Magdalena Natalia Wolanin
część II: Czesława Trąba, Paweł Wolański, 
Krzysztof Rogut

Czerwona Księga Roślin Województwa Pod-
karpackiego jest pierwszym tego typu dziełem 
opracowanym dla naszego regionu. Ukazuje 
skalę zagrożeń poszczególnych składników sza-
ty roślinnej; zarówno gatunków, jak i zbiorowisk 
roślinnych. Czytelnik znajdzie tu informacje 
o aktualnym stanie stanowisk cennych gatunków 
oraz zbiorowisk roślinnych stwierdzonych na 
obszarze województwa podkarpackiego. 

QUEST. WYPRAWA 
ODKRYWC W. 
SZLAKIEM STAREJ 
OSADY  ZA LASEM 
„NOWOSIÓŁKI”
Opracowanie: Urszula 
Wachałowska – Szkoła 
Przetrwania „Bukowe 
Berdo”
 
Wyprawa będzie mieć 
charakter zarówno przy-
rodniczy, jak i historyczny. 
Odkrywca dotrze do dawnej 
wioski, która istniała tu 
przed 1947 rokiem. Na 
trasie przy odrobinie szczę-
ścia będzie można spotkać 
mie szkańców Karpackiej 
Puszczy.

PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE 
“KNIEJA” W NOWOSIÓŁKACH
wersja dla dzieci
Autor: Adam Szary

PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE 
PRZYRODNICZEJ „KNIEJA” 
W NOWOSIÓŁKACH 
wersja dla dorosłych 
Autor: Adam Szary
 
Wchodząc na ścieżkę „Knieja” w Nowosiółkach  
warto mieć przy sobie przewodnik, który ułatwi nam 
lepsze zrozumienie tego, co nas otacza. Chcieli-
śmy zainspirować do samodzielnego wgłębiania 
się w fascynujący świat przyrody splecionej 
z hi s torią – w zaginiony świat Bieszczadów, które-
go  tutaj możemy zażyć. Zapraszamy więc do wę-
drówki przez okoliczne góry – i wędrówki w czasie, 
w podwójnym tego słowa znaczeniu: sięgając bo-
gatej 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 …

Publikacje opracowane w ramach Projektu “Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności 
biologicznej w wymiarze ekosystemowym”. Dostępne na stronie www.zielonepodkarpacie.pl

< Publikacje do pobrania



Strony internetowe, z jakich korzystano podczas 
opisywania ścieżek przyrodniczych:

www.zielonepodkarpacie.pl
www.magurskipn.pl

www.tpzd.republika.pl
www.zpkprzemysl.pl
www.parkikrosno.pl

www.bdpn.pl
www.krosno.lasy.gov.pl

Foldery, zdjęcia oraz informacje na temat ścieżek  
udostępnili również: 

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu 
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

Muzeum Regionalne w Brzozowie
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

fo
t. 

A
G

W publikacji wykorzystano dokumentację pn. „Inwentaryzacja ścieżek przyrodniczych 
województwa podkarpackiego” przeprowadzonej w ramach Projektu „Zielone 

Podkarpacie – popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym”.



Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”



www.zielonepodkarpacie.pl

M
D



ISBN: 978-83-61577-72-0

publikacja bezp³atna www.zielonepodkarpacie.pl

www.procarpathia.plPROCARPATHIA

Publikacja wydana w ramach Projektu „Zielone Podkarpacie – popularyzacja ró¿norodnoœci biologicznej w wymiarze ekosystemowym”.

Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 z³ pochodz¹cego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG .
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