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6 Bieszczady, widok z Krzemienia na Tarnicę
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M agiczne krajobrazy, niezwykłe spektakle natury, niespo-

tykane gdzie indziej nagromadzenie rzadkich gatunków 

roślin i zwierząt oraz skarby przyrody nieożywionej sprawiają, 

że województwo podkarpackie jest jednym z najcenniejszych 

przyrodniczo regionów w Europie. Z Karpat Wschodnich i ukra-

ińskich stepów, z Bałkanów i Niziny Węgierskiej przenikają tu 

gatunki niespotykane w innych częściach kraju. 

Region ma dwa oblicza. Poza fragmentem Roztocza, cała 

północna część województwa to równiny Kotliny Sandomier-

skiej. W górzystej części południowej położone są Karpaty. 

Z Kotliną Sandomierską sąsiaduje ich niższa część czyli Pogó-

rze. Dalej na południe wznoszą się Góry Sanocko-Turczańskie, 

Bieszczady i Beskid Niski.

Południowa część województwa podkarpackiego to najwięk-

sze w Polsce skupisko dużych ssaków drapieżnych: niedźwiedzi, 

wilków i rysi. W Bieszczadach żyje najliczniejsze na świecie sta-

do dzikich żubrów rasy górskiej. Południowo-wschodnia Pol-

ska jest także miejscem szczególnego nagromadzenia ptaków 

drapieżnych. Mało jest regionów, gdzie spotkamy tyle orłów 

przednich, bielików, orlików krzykliwych czy też puszczyków 

uralskich. Na Podkarpaciu występują również inne bardzo rzad-

kie gatunki ptaków jak kraska, żołna czy głuszec. 

Bogactwo przyrody sprawiło, że prawie połowę obszaru 

województwa stanowią tereny chronione. Mamy tu dwa parki 

narodowe. Bieszczadzki Park Narodowy to największy górski 

park narodowy w Polsce i jeden z najważniejszych obszarów 

chronionych w Europie. W Beskidzie Niskim leży Magurski 

Park Narodowy, mniej znany, ale bardzo atrakcyjny ze wzglę-

dów przyrodniczych i kulturowych. W Bieszczadach, Beskidzie 

Niskim i na Pogórzu utworzono szereg parków krajobrazowych. 

Powstały one także na północy województwa przy granicy 

z Lubelszczyzną. Cały system ochronny uzupełniają obszary 

chronionego krajobrazu i rezerwaty, a także tereny włączone 

do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Unikatowe 

walory przyrodnicze Bieszczadów przesądziły o powstaniu na 

tym terenie jedynego na świecie trójstronnego Międzynarodo-

wego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” obejmującego 

obszary chronione w Polsce, Słowacji i na Ukrainie. 

Dzisiaj wiemy, że oprócz obszarów chroniących ostoje zwie-

rząt trzeba także dbać o utrzymanie korytarzy migracyjnych, 

tak by różne gatunki mogły się przemieszczać. W wojewódz-

twie podkarpackim, a szczególnie w jego górzystej części za-

chowały się wielkie zwarte obszary leśne, które umożliwiają 

takie migracje.

Ten region ma jeszcze coś, czego nie ma już w innych czę-

ściach kraju. To osie widokowe pozwalające nacieszyć się krajo-

brazami nieskażonymi obiektami stworzonymi przez człowieka.

W tej książce chcielibyśmy Państwu pokazać najciekawsze 

przyrodniczo zakątki regionu, niezwykłe spektakle natury oraz 

rzadkie gatunki roślin i zwierząt, których w warunkach natural-

nych nie spotkamy nigdzie indziej w kraju. Będzie także okazja, 

żeby dowiedzieć się, jak wielki wpływ na przyrodę miała burzli-

wa historia tej części Europy.

 Dzikie Podkarpacie w dużej mierze jest dziełem człowieka. 

W połowie XX wieku sporą część tego regionu ludzie oddali 

przyrodzie. Stworzyli wielkie jeziora, ochronili rzadkie gatunki 

i sprowadzili te, które wcześniej na tym terenie wyginęły.

Podkarpacka przyroda to ewenement w skali europejskiej. 

Korzystanie z tych niepowtarzalnych przyrodniczych bogactw 

Podkarpacia wymaga szczególnej, większej niż w innych regio-

nach, dbałości o ochronę środowiska.

WSTĘP
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Rozdział I

SKARBY I  SPEKTAKLE  
PODKARPACKIEJ NATURY
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J E DY N Y  F R AG M E N T  
KA R PAT  W S C H O D N I C H

Bieszczady trzeba wymienić na 

pierwszym miejscu wśród osobli-

wości przyrodniczych odróżniających 

województwo podkarpackie od resz-

ty kraju. Wraz z sąsiednimi Górami 

Sanocko-Turczańskimi tworzą jedyny 

w Polsce skrawek Karpat Wschodnich 

uznawanych za jedną z najdzikszych 

i najbogatszych przyrodniczo części Eu-

ropy. Nigdzie indziej w polskich górach 

nie znajdziemy takich krajobrazów i po-

dobnego bogactwa świata roślin oraz 

zwierząt. Przed II wojną światową naj-

cenniejsze obszary Karpat Wschodnich 

znajdowały się na terenie Rzeczpospo-

litej. Obecnie pozostała nam niewielka, 

ale piękna namiastka. 

Widok z Wyżniańskiego Wierchu  
na „gniazdo” Tarnicy 
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Rodzina niedźwiedzi w dawnym sadzie



 13

N I E Z W Y K Ł Y  P OW R ÓT  P R Z Y R O DY

P ołudniowa i wschodnia część województwa podkarpackiego, a więc Be-

skid Niski, Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie 

i Roztocze Wschodnie, obecnie dzikie i słabo zaludnione, jeszcze w I poło-

wie XX wieku były gęsto zamieszkane. Pod koniec II wojny światowej i tuż 

po jej zakończeniu w wyniku walk polsko-ukraińskich, a później wysiedleń 

te tereny opustoszały. W ciągu kilkudziesięciu lat doszło do procesu wtór-

nej sukcesji w niespotykanej gdzie indziej skali, co stworzyło szansę dla od-

rodzenia się środowiska naturalnego. Przyroda zajęła tereny wsi, łąk i pól 

uprawnych. Tam, gdzie kiedyś stały chaty, dwory i tartaki dziś żyją dzikie 

zwierzęta. Wiosną miejsca dawnych osad wyznaczają łany barwinka po-

spolitego i chabra miękkowłosego. Jesienią w starych bojkowskich sadach 

niedźwiedzie, jelenie i dziki objadają się dojrzałymi owocami.

Po miejscowości Krywe w Bieszczadach pozostały ruiny cerkwi na wzgórzu



14 

Niedźwiedź brunatny

Wilki przy zdobyczy
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O STO J A  W I E L K I C H  
S SA KÓW  D R A P I E Ż N YC H

W województwie podkarpackim żyją nie-

mal wszystkie polskie niedźwiedzie. 

Z 260 osobników ponad 230 swoje ostoje ma 

w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Górach Sa-

nocko-Turczańskich i na Pogórzu Przemyskim. 

Na tych terenach żyje też ponad dwie trzecie 

polskich rysi i prawie wszystkie krajowe żbiki. 

Także podkarpacka populacja wilków jest naj-

większa w Polsce. 

Ryś eurazjatycki
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N A J W I Ę K S Z E  N A  Ś W I E C I E  
STA D O  Ż U B R ÓW  G Ó R S K I C H

W Bieszczadach żyje ponad 500 żubrów rasy gór-

skiej. Największe ssaki Europy przed wiekami za-

mieszkiwały Karpaty, ale zostały wytępione. W 1963 roku 

rozpoczęła się ich reintrodukcja w Bieszczadach. Dzięki 

wysiłkom naukowców i leśników akcja zakończyła się suk-

cesem. W odróżnieniu od żubrów białowieskich, te żyjące 

w Bieszczadach są bardzo dzikie i trzymają się z dala od 

ludzi. Jeśli nie uda się ich zobaczyć w naturze, to zawsze 

możemy odwiedzić zagrodę pokazową w Mucznem.

Stado żubrów na polanie w Tworylnem

W Bieszczadach żyją żubry rasy górskiej, 
białowiesko-kaukaskiej
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RY KOW I S KO  J E L E N I 
KA R PAC K I C H

Na Podkarpaciu, a zwłaszcza w jego południowej 

części, występują jelenie karpackie – większe 

i obdarzone bardziej dorodnym porożem niż ich po-

bratymcy żyjący na nizinach. W drugiej połowie wrze-

śnia, kiedy kończy się lato, a w dolinach pojawiają się 

mgły – rozpoczyna się rykowisko – okres godowy tych 

zwierząt. To niezwykły spektakl natury, który bardziej 

możemy słuchać niż oglądać. Rano i wieczorem w doli-

nach zasnutych mgłami roznosi się ryk byków strzegą-

cych swoich haremów i trzask poroży, kiedy dochodzi 

do walki pomiędzy konkurentami.

Jelenie żyjące w południowej części województwa podkarpackiego 
są potężniejsze od występujących na nizinach i mają większe poroża

Jeleń karpacki
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K R A I N A  O R Ł ÓW

W      Polsce gniazduje około 30 par orłów przednich. Najwięcej z nich spotkamy 

na Podkarpaciu – w Beskidzie Niskim, Górach Sanocko-Turczańskich i Biesz-

czadach. Beskid Niski zamieszkują największe w kraju populacje orlików krzykliwych 

i puszczyków uralskich. Z kolei w północnej części województwa, w Puszczy Sando-

mierskiej możemy spotkać bieliki – największe polskie ptaki drapieżne.

Orzeł przedni
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N A J P I Ę K N I E J S Z E  P TA K I  P O L S K I 

Osobliwościami ornitologicznymi Podkarpacia są 

nie tylko ptaki drapieżne. W norach wygrzeba-

nych w lessowych skarpach swoje gniazda zakładają 

żołny. To piękne i bardzo rzadkie ptaki, które odby-

wają u nas lęgi, a zimują w Afryce. Równie atrakcyj-

ne są kraski spotykane w Puszczy Sandomierskiej. 

One też odlatują na zimę do ciepłych krajów. Pod-

karpackie lasy to także kraina dzięciołów. Spotkamy 

tu wszystkie polskie gatunki. Występują tu również 

inne piękne gatunki jak zimorodki, wilgi czy dudki.

Kraska

Żołna



20 Szachownica kostkowata
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N A J P I Ę K N I E J S Z E  K W I AT Y  P O L S K I

Niezwykły i unikatowy jest także świat podkarpackiej flory. Wiele gatunków w Polsce wy-

stępuje tylko tutaj. Niektóre z nich są nie tylko szczególnie rzadkie, ale także wyjątkowo 

piękne. Azalia pontyjska nazywana jest najpiękniejszym kwiatem Polski. Jej jedyne naturalne 

stanowisko znajduje się w Woli Zarczyckiej w powiecie leżajskim. Utworzono tu rezerwat „Ko-

łacznia”. O palmę pierwszeństwa w konkursie piękności z azalią może walczyć szachownica 

kostkowata występująca na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Kotliny Sandomierskiej w re-

zerwatach przyrody w Krównikach koło Przemyśla i w Stubnie. Sporo unikatowych gatunków 

znajdziemy także w Bieszczadach. Tu możemy zobaczyć rośliny wschodniokarpackie. 

Różanecznik żółty (azalia pontyjska)
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Knieć błotna

Żywiec gruczołowaty Cebulica dwulistna

Przylaszczka pospolita Śnieżyca wiosenna
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KO LO RY  P O D KA R PAC K I E J  W I O S N Y

Chyba nigdzie indziej w Polsce wczesna wiosna nie jest tak 

kolorowa jak na Podkarpaciu. Na przełomie marca i kwiet-

nia na dnie lasu pojawiają się kobierce kwitnących roślin. Obok 

gatunków charakterystycznych dla całej Polski są też takie, jak 

niebieska cebulica czy kwitnący na różowo żywiec gruczołowa-

ty, które największe skupiska mają w południowo-wschodniej 

Polsce. Pod koniec kwietnia w wielu miejscach regionu łanami 

kwitną kaczeńce, czyli knieć błotna, a także czosnek niedźwie-

dzi. Kwitnący czosnek niedźwiedzi tworzy niezwykłe widowi-

sko. Białe kobierce ciągną się kilometrami. Symbolem biesz-

czadzkiej wiosny jest śnieżyca wiosenna.

Czosnek niedźwiedzi
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BA R W Y 
P O D KA R PAC K I E J 
J E S I E N I

Jeden z najciekawszych spek-

takli przyrodniczych odbywa 

się jesienią, zazwyczaj po połowie 

października. Złota polska jesień 

szczególnie atrakcyjna jest na Pod-

karpaciu ze względu na wielkie po-

łacie lasów bukowych, które mienią 

się czerwienią i złotem. Wiele osób 

ze względu na niezwykłe barwy 

uważa jesień za najpiękniejszą porę 

roku. 

Jezioro Solińskie w barwach jesieni
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K R A I N A  BU KA  I  J O D Ł Y

Podkarpackie lasy są wyjątkowe. W Pol-

sce gatunkiem przeważającym jest so-

sna, która zajmuje średnio 70% powierzchni 

drzewostanów. Na Podkarpaciu jej udział 

wynosi zaledwie 37%. Ten region to kraina 

buka i jodły. Nigdzie indziej w kraju te gór-

skie gatunki nie występują tak masowo jak 

w województwie podkarpackim. Krainą buka 

są Bieszczady, a najpiękniejsze bory jodłowe 

znajdziemy na Pogórzu Przemyskim. W po-

łudniowej części województwa rosną także 

dorodne jawory.

Podkarpackie to kraina buka, jodły, a także jawora

Najpiękniejsze jodły możemy zobaczyć na Pogórzu Przemyskim
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R E KO R D OW E  D R Z E WA

Województwo podkarpackie to kraina rekordowych drzew. W Januszkowicach, w powiecie jasiel-

skim, rośnie najpotężniejszy dąb w Polsce – Chrześcijanin. O jego potędze świadczy, że znany 

wszystkim Bartek ma obwód mniejszy o prawie metr. Najgrubszą jodłę w polskich lasach nazwaną Lasu-

miłą znajdziemy w okolicach Jabłonek koło Baligrodu. Na Podkarpaciu rośnie także najgrubszy cis w pol-

skich lasach.

Najgrubszy dąb w Polsce rośnie na Podkarpaciu w Januszkowicach
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Rozdział II

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
WOJEWÓDZTWA  

PODKARPACKIEGO
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P O Ł O Ż E N I E

Powierzchnia: 17 846 km² (5,7% obszaru Polski)  

Ludność: około 2 097 tys. osób (ok. 5,5% ludności kraju)

Długość granic: 906 km, w tym ze Słowacją 131 km, z Ukrainą 

235 km (wschodnia granica Unii Europejskiej), z wojewódz-

twem małopolskim – 177 km, z województwem lubelskim – 282 

km i z województwem świętokrzyskim – 81 km. 

Województwo podkarpackie dzieli się na 21 powiatów ziem-

skich i 4 grodzkie. Istnieje tu 47 miast. Największe z nich to sto-

lica regionu – Rzeszów (190 tys. mieszkańców), Przemyśl (62 

tys.), Stalowa Wola (62 tys.), Mielec (61 tys.), Tarnobrzeg (57 

tys.), Krosno (47 tys.), Dębica (46 tys.), Jarosław (38 tys.), Sanok 

(38 tys.), Jasło (35 tys.).

Najdalej wysunięty na południe punkt Polski to bieszczadzki 

szczyt Opołonek – 49°00’09”N, 22°50’52”E.

Najwyżej położone miejsce – Tarnica (1 346 m n.p.m.).

Najniżej położone miejsce – poziom Wisły w Chwałowicach 

w gminie Radomyśl nad Sanem (138 m n.p.m.).
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Podkarpackie to najdalej na południowy wschód wy-
sunięta część Polski. Region ma dwa oblicza – górzyste 
i równinne. 

Na południu województwa podkarpackiego wznoszą się 

pasma Karpat. Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie to je-

dyny w Polsce fragment Karpat Wschodnich. Beskid Niski są-

siadujący od zachodu z Bieszczadami jest klasyfikowany jako 

część Karpat Zachodnich. To najniższe pasmo w całym łańcu-

chu Karpat często jest jednak określane jako obszar przejścio-

wy pomiędzy ich częścią wschodnią i zachodnią. Na północ od 

Bieszczadów i Beskidu Niskiego rozłożyły się pasma Pogórza 

Karpackiego. W granicach województwa podkarpackiego od 

wschodu kolejno wznoszą się Pogórze Przemyskie, Pogórze 

Dynowskie, Pogórze Strzyżowskie oraz Pogórze Ciężkowickie 

(fragment). Między głównym pasmem Pogórza Karpackiego, 

a Beskidem Niskim rozłożyły się mniejsze obszarowo Pogórze 

Bukowskie, Kotlina Jasielsko-Krośnieńska i Pogórze Jasiel-

skie. Górzyste i równinne tereny regionu dzieli Próg Karpacki, 

wzdłuż którego biegną szlaki drogowe i kolejowe Dębica – Rze-

szów – Przemyśl. Praktycznie całą północną część wojewódz-

twa zajmują równiny Kotliny Sandomierskiej. Jej centralną 

część porasta Puszcza Sandomierska. Przed wiekami pokry-

wała cały ten obszar. Do dziś pozostały jej spore fragmenty. 

Atrakcyjny przyrodniczo jest także północny skrawek regionu 

na granicy Podkarpacia i Lubelszczyzny – Puszcza Solska i Lasy 

Janowskie. Północno-wschodni kraniec regionu zajmuje Rozto-

cze Wschodnie zwane też Południowym. 

Region na południu sąsiaduje ze Słowacją, a na wschodzie 

z Ukrainą. Tutaj przebiega także wschodnia granica Unii Euro-

pejskiej. Na zachodzie Podkarpackie sąsiaduje z Małopolską, 

a północno-zachodnią granicą jest Wisła dzieląca region od wo-

jewództwa świętokrzyskiego. Na północy Podkarpackie styka 

się z Lubelszczyzną. 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym ustalonym 

przez prof. Jerzego Kondrackiego Polska znajduje się w obrę-

bie trzech megaregionów geograficznych: Pozaalpejskiej Eu-

ropy Środkowej, Niżu Wschodnioeuropejskiego oraz Regionu 

Karpackiego. Województwo podkarpackie w całości znajduje 

się w Regionie Karpackim. Megaregiony dzielą się na prowincje 

i podprowincje, a w kolejności na makroregiony. Podział na ma-

kroregiony pokazuje najważniejsze części geograficzne Podkar-

pacia. Północną połowę regionu stanowi Kotlina Sandomierska, 

na południu wyróżniamy Pogórze Środkowobeskidzkie, Beski-

dy Środkowe i Beskidy Lesiste (Bieszczady i Góry Sanocko-Tur-

czańskie). Makroregiony dzielą się na mezoregiony, które są 

podstawowymi jednostkami podziału geograficznego.
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G E O LO G I A

Przed milionami lat tereny obecnego województwa pod-

karpackiego pokrywały wody oceanu Tetyda. W trzeciorzę-

dzie z wód tego akwenu wypiętrzyły się Karpaty. 25 milionów 

lat temu teren na północ od tych gór czyli dzisiejsza Kotlina 

Sandomierska obniżył się i został zalany morzem. W tym cza-

sie podniosła się płyta Roztocza. Ostateczne ukształtowanie 

terenu nastąpiło dużo później w czwartorzędzie. Prawie 500 

tysięcy lat temu w okresie zlodowacenia południowopolskie-

go zwanego też „krakowskim” lub „Sanu” lodowiec dotarł aż do 

Karpat i zagrodził drogę rzekom płynącym na północ. Pomię-

dzy Karpatami a Pogórzem powstała szeroka dolina, której 

wody spływały do Morza Czarnego. Po częściowym ustąpieniu 

lodowca rzeki nadal toczyły swe wody na wschód, ale już tzw. 

Rynną Podkarpacką zwaną Pradoliną Podkarpacką lub Pradoli-

ną Wisły, by później – w miarę ocieplenia, skierować swój bieg 

na północ do Morza Bałtyckiego. Ostateczne ukształtowanie 

terenu nastąpiło pod wpływem trwających bez przerwy proce-

sów erozyjnych. 

Wielkie ostańce skalne i grupy skał, wodospady, osuwiska, 

ściany skalne i jaskinie są atrakcjami turystycznymi wojewódz-

twa podkarpackiego i pomagają poznać historię geologiczną 

regionu. 

Południowa część województwa podkarpackiego zbudo-

wana jest z fliszu karpackiego. To leżące na przemian warstwy 

mniej lub bardziej odpornych na erozję skał. Powstały one mi-

liony lat temu na dnie morza w wyniku osadzania się materiału 

znoszonego z pobliskich lądów. Flisz składa się ze zlepieńców, 

piaskowców i iłowców, rzadziej rogowców i margli. W wyniku 

ruchów górotwórczych flisz został wypiętrzony, pofałdowany 

i pchnięty na północ. Spowodowało to nasunięcie się na siebie 

różnych warstw. W ten sposób powstało kilka jednostek tekto-

nicznych. Naturalne i wykonane przez ludzi odkrywki fliszu kar-

packiego możemy zobaczyć w wielu miejscach w południowej 

części regionu, m.in. w korytach rzek (Wiar w Huczwicach, San 

pod Otrytem, Hoczewka), na ścianach skalnych i w kamienioło-

mach.

Interesujące formy skalne spotkamy także na Roztoczu. Ich 

pochodzenie jest odmienne niż w Karpatach. Genezy powstania 

tutejszych progów skalnych i wychodni należy szukać w trzecio-

rzędzie podczas zapadania się Kotliny Sandomierskiej i podno-

szenia Roztocza. Na granicy obu krain powstała linia spękań 

tektonicznych. Najbardziej są one widoczne jako tzw. szumy 

czyli małe wodospady na Tanwi i jej dopływach. 

Wodospad w PszczelinachGranie i rumowiska w szczytowej partii Krzemienia w Bieszczadach

Odkrywka fliszu karpackiego w Rybotyczach Szumy na Tanwi 
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G L E B Y
W Bieszczadach i Beskidzie Niskim, dominują gleby brunat-

ne, które powstały w wyniku wietrzenia skał fliszowych. Wy-

stępują one na obszarach o dużym spadku i łatwym odpływie 

wody. W miejscach o mniejszym nachyleniu zalegają gleby pło-

we. W dolinach rzecznych występują mady, gleby mułowe oraz 

glejowe. Na Pogórzu Karpackim dominują gleby płowe, które 

powstały głównie na pyłowych utworach lessopodobnych. 

Rzadziej spotykane są gleby brunatne i bielicowe. W Kotlinie 

Sandomierskiej przeważają gleby bielicowe, w północnej czę-

ści wytworzone z piasków wydmowych, a południowej z utwo-

rów pyłowych wodnego pochodzenia. Płaskowyż Tarnogrodz-

ki zbudowany jest z iłów mioceńskich, a w okolicach Leżajska 

przeważają gleby płowe. W dolinach rzek Wisły, Sanu, Wisłoki 

i Wisłoka zalegają urodzajne mady. Na Przedgórzu Karpackim 

w pasie od Jarosławia po Przemyśl i granicę z Ukrainą występu-

ją czarnoziemy powstałe z lessów. Sądzi się, że są one najdalej 

na zachód wysuniętym fragmentem stepowego występowania 

czarnoziemów ukraińskich.

S U R OWC E  N AT U R A L N E

Z surowców naturalnych występujących w województwie 

podkarpackim z punktu widzenia gospodarczego, najważ-

niejszy jest gaz ziemny. Jego wydobycie jest tutaj najwyższe 

w Polsce. Podkarpacie jest też kolebką przemysłu naftowego. 

W Bóbrce koło Krosna powstała pierwsza kopalnia ropy na 

świecie. Ropa na Podkarpaciu obecnie jest nadal wydobywa-

na, choć w niewielkich ilościach. W północnej części regionu, 

okolicach Tarnobrzega oraz Lubaczowa po II wojnie światowej 

odkryto złoża siarki. Powstało zagłębie siarkowe, w którym su-

rowiec wydobywano metodą odkrywkową lub przez podziem-

ne wytapianie. Dzisiaj te metody są już nieopłacalne. Kopalnie 

zostały zamkniete a tereny po nich są rekultywowane. Jezioro 

Tarnobrzeskie to miejsce, gdzie kiedyś była wielka odkrywkowa 

kopalnia siarki. W wielu miejscach regionu wydobywa się nato-

miast piaski, żwiry, piaskowce, wapienie, gliny i torfy stosowane 

w budownictwie oraz przemyśle chemicznym i farmaceutycz-

nym.

WO DY  M I N E R A L N E ,  U Z D R OW I S KA

Na prawie całym obszarze województwa występują wody 

mineralne. Działają cztery uzdrowiska Iwonicz Zdrój, Rymanów 

Zdrój, Polańczyk i Horyniec Zdrój. Występowanie wód mineral-

nych stwierdzono w 150 miejscach. Status uzdrowiska posia-

dają kolejne cztery miejscowości: Lipa na Pogórzu Przemyskim, 

Komańcza we wschodniej części Beskidu Niskiego oraz Czarna 

i Rabe w Bieszczadach. Potencjalnym uzdrowiskiem jest m.in. 

Rudawka Rymanowska w Beskidzie Niskim. Odkryto tu bogate 

złoża wód mineralnych i geotermalnych. Te ostatnie odkrywane 

są też w innych miejscach regionu najczęściej podczas poszuki-

wań ropy naftowej i gazu ziemnego.

C U D OW N E  Ź R Ó D E Ł KA 

Oprócz źródeł uznanych za lecznicze i wykorzystywanych 

głównie w uzdrowiskach istnieją też takie, które od wieków 

uznawane są za „cudowne”. Według przekazów wypływająca 

z nich woda ma uzdrawiającą moc. Wokół niektórych powstały 

obiekty kultu religijnego. Sa to m.in. źródła związane z miejsca-

mi kultu św. Jana z Dukli - na wzgórzu Zaśpit niedaleko Trzciany, 

Złota Studzienka na Cergowej Górze i przy drodze z Jasienicy 

Rosielnej do Miejsca Piastowego. Kolejne to cudowne źródełka 

Matki Boskiej w Borku Starym i Zwierzyniu. Za mające uzdra-

wiającą moc uznawane są też źródła w Przylasku, Kalwarii Pa-

cławskiej i Nowinach Horynieckich. Są nie tylko obiektami kultu 

religijnego, ale i atrakcjami turystycznymi.

K L I M AT

Województwo podkarpackie położone jest w strefie klima-

tu umiarkowanego i ma cechy przejściowe między klimatem 

oceanicznym i kontynentalnym. Na tym terenie występują trzy 

strefy: klimat nizinny (Kotlina Sandomierska), klimat podgórski 

(Pogórze Karpackie), klimat górski (Beskid Niski i Bieszczady). 

W kotlinach Beskidu Niskiego i Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, 

m.in. w Rymanowie Zdroju panuje swoisty mikroklimat zwany 

klimatem zaciszy górskich. 

W województwie podkarpackim dominują wiatry południo-

wo-zachodnie, zachodnie i północno-zachodnie. W południo-

wej części regionu występują wiatry fenowe.

Przeciętne temperatury w roku utrzymują się w gra  -

nicach 8°C. Średnia ilość opadów waha się od 565 mm do  

1200 mm. Najmniej opadów występuje w Kotlinie Sandomier-

skiej w okolicach Tarnobrzega, a najwięcej w Bieszczadach. 

W Kotlinie Sandomierskiej i na Pogórzu śnieg zalega przez ok. 

80 dni w roku, w Beskidzie Niskim ok. 150 dni, a w Bieszczadach 

nawet do 200 dni. 

Na Podkarpaciu stale prowadzone sa poszukiwania ropy i gazu
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Niemal cały obszar województwa podkar-
packiego położony jest w dorzeczu górnej Wisły, 
w zlewisku Morza Bałtyckiego. Ale wschodni skra-
wek Bieszczadów i Gór Sanocko-Turczańskich na-
leży do zlewiska Morza Czarnego.

Przepływająca przez Ustrzyki Dolne rzeka Strwiąż 

oraz potok Mszanka w okolicach Michniowca należą do 

dorzecza Dniestru. W masywie Opołonka, w najbar-

dziej na południe wysuniętej części Bieszczadów, kilka 

potoków należy do dorzecza Dunaju tocząc swe wody 

na Zakarapacie.

Na północno-zachodnim krańcu regionu, na granicy 

z województwem świętokrzyskim, płynie największa 

polska rzeka – Wisła. Spływają do niej rzeki z prawie 

całego regionu, najważniejsze to San i Wisłoka. Kolejne 

dopływy Wisły to Łęg, Babulówka i Trześniówka. Naj-

dłuższe rzeki regionu San, Wisłok (lewy dopływ Sanu) 

i Wisłoka swoje źródła mają w Karpatach. Płynąc w te-

renie górzystym mają kamieniste dna i tworzą liczne 

przełomy oraz kaskady, potem przedzierają się przez 

Pogórze, by wreszcie spokojnie wypłynąć na równiny 

Kotliny Sandomierskiej.

Główne rzeki województwa wraz z dopływami zo-

stały objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000.

NAJDŁUŻSZE RZEKI WOJEWÓDZTWA  
PODKARPACKIEGO

San (457,76 km) – prawy dopływ Wisły
Wisłok (220 km) – lewy dopływ Sanu
Wisłoka (164 km) – prawy dopływ Wisły
Tanew (113 km, w woj. podkarpackim 36,2 km) – prawy dopływ Sanu
Łęg (81,6 km) - prawy dopływ Wisły
Ropa (78,7 km, w woj. podkarpackim 22,3 km) – lewy dopływ Wisłoki
Jasiołka (76 km)- prawy dopływ Wisłoki
Wiar (70,4 km, w woj. podkarpackim 59,1 km) – prawy dopływ Sanu

Najdłuższą rzeką regionu jest San

Rzeka Strwiąż, płynąca przez Ustrzyki Dolne,  
należy do zlewiska Morza Czarnego
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Największym i najsłynniejszym jeziorem w województwie 

podkarpackim jest Zalew Soliński. Jest on na pierwszym miej-

scu w Polsce pod względem pojemności i głębokości. Zapora 

w Solinie to najpotężniejsza tego typu budowla w Polsce. Po-

niżej Jeziora Solińskiego znajduje się Zalew Myczkowski. Jest 

mniejszy i rzadziej odwiedzany przez turystów. Zespół Elek-

trowni Wodnych Solina-Myczkowce to jedna z największych 

i najciekawszych budowli hydrotechnicznych w Europie. 

Drugim co do wielkości zbiornikiem wodnym na Podkarpa-

ciu jest Jezioro Tarnobrzeskie. Zbiornik powstał w 2009 roku 

poprzez zalanie wyrobiska po odkrywkowej kopalni siarki. Była 

to jedna z największych kopalni odkrywkowych na świecie. Po-

został po niej ogromny dół o powierzchni 560 ha. W 1994 roku, 

w ramach likwidacji kopalni, rozpoczęto prace przy zabezpie-

czeniu brzegów wyrobiska. Samo napełnianie zbiornika woda 

z pobliskiej Wisły trwało od 2005 do 2009 roku. Ostatecznie 

powstał zalew o powierzchni 455 ha i maksymalnej głębokości 

42 m. 

Duże sztuczne jezioro o powierzchni ponad 400 ha ma po-

wstać na Wisłoce w Beskidzie Niskim. Zapora przegrodzi rzekę 

w miejscowości Kąty. Choć o tej inwestycji dużo się mówi, to 

jednak od kilkudziesięciu lat nie może się doczekać realizacji. 

Na razie w tej okolicy istnieje mały zalew w Krempnej. W środ-

kowym biegu Wisłoki, w Mokrzcu niedaleko Pilzna, w dawnym 

wyrobisku powstał zalew o powierzchni 120 ha.

Dwa sztuczne zbiorniki istnieją na Wisłoku. W 1978 roku 

powstał zalew z zaporą w miejscowości Sieniawa koło Beska. 

Jest on źródłem wody pitnej dla Krosna, Iwonicza i Rymano-

wa oraz spełnia funkcje retencyjne i przeciwpowodziowe. Ze 

względu na trudny dostęp do lustra wody praktycznie nie jest 

wykorzystywany turystycznie.

Kiedy w 1973 roku oddano do użytku zalew w Rzeszowie 

miał on powierzchnię 68 ha. Sztuczne jezioro w większości 

położone w mieście szybko stało się atrakcją dla jego miesz-

kańców. Powstała przystań żeglarska i kąpieliska. Niestety za-

lew dość szybko uległ spłyceniu i dzisiaj ma trzy razy mniejszą 

pojemność niż po powstaniu. Znacznie zmniejszyła się też jego 

powierzchnia. Wszystko z powodu Wisłoka, który spływając 

z gór niesie ze swoimi wodami ogromne ilości mułu. Próby po-

głębiania i odbudowywania zbiornika nie przyniosły większych 

efektów. Ciekawostką jest, że zalew stał się osobliwością or-

nitologiczną. Na wyspach powstałych w górnej części jeziora 

schronienie znalazło wiele gatunków ptaków. 

Pojawiła się także niezwykle rzadka i chroniona roślina – ko-

tewka orzech wodny. Obecnie jest to jej największe stanowisko 

w Polsce.

NAJWIĘKSZE JEZIORA W WOJEWÓDZTWIE  
PODKARPACKIM

Zalew Soliński (powierzchnia 2200 ha)
Zalew Tarnobrzeski (powierzchnia 455 ha)
Zalew Myczkowski (powierzchnia 200 ha)
Zalew „Maziarnia” w Wilczej Woli 
(powierzchnia 160 ha) 
Zalew w Sieniawie (powierzchnia 130 ha)

Północna część Zalewu Solińskiego z zaporą
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Jezioro Tarnobrzeskie powstało w wyrobisku dawnej kopalni siarki

Zalew „Maziarnia” w Wilczej Woli położony jest w centrum Puszczy Sandomierskiej



   37

Kilka sztucznych zbiorników istnieje w północnej części 

województwa. Największy jest zalew „Maziarnia” w Wilczej 

Woli. Niewielkie zbiorniki wodne położone w Puszczy Sando-

mierskiej znajdują się w Kamionce niedaleko Sędziszowa Ma-

łopolskiego i Brzózie Królewskiej koło Leżajska. Nieco więk-

sze sztuczne jeziorko istnieje w Ożannie w gminie Kuryłówka. 

Obok zalewu i w pobliskich miejscowościach powstało sporo 

pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. W sosnowych 

lasach kilkanaście kilometrów na północ od Jarosławia znajdu-

je się zalew w Radawie. Powstał w latach 70. XX wieku i szyb-

ko stał się atrakcją turystyczną. W pobliżu jeziorka urządzono 

ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Łapajówka-Radawa”, dzięki 

której można poznawać osobliwości fauny i flory Lasów Sie-

niawskich. Małe zalewy istnieją także w Rzemieniu koło Mielca, 

w Grodzisku Dolnym i wielu innych miejscowościach.

W województwie podkarpackim znajduje się sporo du-
żych stawów rybnych. Wiele z nich uległo naturalizacji 
i stało się ważnymi ostojami zwierzyny. Szczególnie licz-
nie występują tu ptaki. Imponujące zespoły mniejszych 
i większych zbiorników istnieją w Starzawie niedaleko 
Medyki, tuż przy granicy polsko-ukraińskiej i w Budzie 
Stalowolskiej koło Tarnobrzega. Każdy z tych kom-
pleksów liczy ponad 700 ha. Na północnym wschodzie 
regionu spore akweny znajdziemy w okolicach Rudy 
Różanieckiej, w południowej części Puszczy Solskiej. 
Spełniają one zadania hodowlane i rekreacyjne. Nato-
miast stawy w Porębach Kupieńskich, w gminie Głogów 
Małopolski, objęto ochroną w ramach rezerwatu „Za-
błocie”. Te akweny leżą w głębi Puszczy Sandomierskiej.

Zalew w Radawie Kompleks stawów w Budzie Stalowskiej

Zalew w RzeszowieZe względu na wysokie brzegi jezioro w Sieniawie  
jest słabo wykorzystane turystycznie
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S Z ATA  R O Ś L I N N A

Województwo podkarpackie to jeden z najbardziej 
zalesionych regionów kraju i jedyny, w którym przeważa-
ją lasy liściaste. Warto zwrócić uwagę nie tylko na dziką 
przyrodę, ale także na współistnienie człowieka i natury 
na terenach wiejskich.

Przed wiekami na niemal całym obszarze Podkarpacia szu-

miały bezkresne puszcze. Ale także dziś to jeden z najbardziej 

zalesionych regionów w Polsce. Lasy zajmują ponad 38,2% po-

wierzchni regionu, a w Magurskim Parku Narodowym w Beski-

dzie Niskim aż 96%. Powierzchnia lasów stale się powiększa. 

W 2005 roku zajmowały 36,6% powierzchni województwa. 

Według GUS (dane z 2017 roku), lasy w województwie pod-

karpackim zajmują 681 tys. ha, a wraz z gruntami zadrzewiony-

mi i zakrzewionymi – 700 tys. ha. 

Podkarpackie lasy są wyjątkowe. W Polsce gatunkiem prze-

ważającym jest sosna, która zajmuje średnio 70% powierzch-

ni drzewostanów. Na Podkarpaciu jej udział wynosi zaledwie 

34,5%. Ten region, a szczególnie jego południowa część, to kra-

ina buka i jodły. W południowej, górzystej części województwa 

występuje piętrowy układ roślinności. W Górach Sanocko-Tur-

czańskich i Beskidzie Niskim wyróżniamy dwa piętra roślinno-

ści: pogórze, sięgające do ok. 500 m n.p.m. i położony wyżej 

regiel dolny. W Bieszczadach, powyżej 1150 m n.p.m., mamy 

jeszcze piętro połonin.

W północnej, równinnej części regionu rozciągają się lasy 

Puszczy Sandomierskiej. Przy granicy z Lubelszczyzną łączą 

się z Puszczą Solską i Lasami Janowskimi, a na wschód od Sanu 

z Lasami Sieniawskimi. W składzie lasów na terenie Kotliny San-

domierskiej dominuje sosna, ważny jest również udział dębu, 

buka, lipy, grabu, olszy czarnej, jodły, świerka i modrzewia.

Pejzaż województwa podkarpackiego to nie tylko wielkie 

puszcze, ale również pola uprawne, sady, łąki i pastwiska uło-

żone w charakterystyczne pasy i szachownice. Wspólnie z kom-

pleksami lasów, wstęgami rzek, jeziorkami i stawami, a także 

parkami i alejami drzew tworzą niepowtarzalną mozaikę. Spe-

cyficzna architektura krajobrazu była w tym regionie tworzona 

przez wieki. Stare budowle, dwory, kościoły, cerkwie, wiatraki 

czy młyny wodne są doskonale wkomponowane w pejzaż regio-

nu.

Podkarpackie to jeden z najcenniejszych przyrodniczo re-

gionów w Europie, m.in. dlatego, że tutejszy naturalny krajo-

braz nie został przetworzony podczas gwałtownego rozwoju 

przemysłu i rolnictwa po II wojnie światowej. Na Podkarpaciu 

mniej niż w większości krajów europejskich intensywna gospo-

darka rolna doprowadziła do poważnych zmian w krajobrazie 

i lokalnych katastrof przyrodniczych.

Podkarpacki krajobraz upiększają przyzagrodowe i śród-

polne zadrzewienia. Występują w formie pasów roślinności na 

miedzach i jako tzw. remizy czyli „oazy” drzew i krzewów wśród 

pól. Są one ważne nie tylko z powodów estetycznych, ale także 

przyrodniczych. Spełniają funkcje ochronne, mikroklimatyczne, 

ale i produkcyjne, dostarczając drewna, ziół i owoców. W tych 

zagajnikach i zaroślach żyje wiele gatunków zwierząt. Swoje 

kryjówki mają tu gady i ssaki. Na drzewach i krzewach gniazda 

zakładają ptaki. Warto wiedzieć, że prawie połowa europejskich 

gatunków flory i fauny (w tym 150 gatunków ptaków) bytuje na 

terenach rolniczych. 

Niewielką, ale bardzo interesującą pod względem przyrodni-

czym, część obszaru województwa stanowią tereny podmokłe. 

Na szczególną uwagę zasługują torfowiska.

Torfowiska spotkamy zarówno w górach, jak i na nizinach. 

Rozróżniamy trzy typy torfowisk: niskie, wysokie i przejściowe. 

W Bieszczadach takie enklawy można zobaczyć przy drodze 

do Wołosatego i w dolinie górnego Sanu. W Beskidzie Niskim 

torfowiska znajdują się m.in. na terenie obecnego rezerwatu 

W północnej części regionu przeważają  
drzewostany sosnowe 

Niewielką, ale bardzo interesującą pod względem 
przyrodniczym, część regionu zajmują torfowiska
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„Źródliska Jasiołki” i na zboczach góry Kamień nad Jaśliskami. 

Występują także na Pogórzu Przemyskim (rezerwat „Brodu-

szurki”), w Puszczy Sandomierskiej (m.in. rezerwat „Bagno 

Przecławskie”), w Lasach Janowskich (rezerwat „Imielty Ług”) 

i na Południowym Roztoczu, w rezerwacie „Źródła Tanwi”. Na 

torfowiskach rosną głównie mchy torfowce, bagno zwyczajne, 

wełnianka, różne gatunki borówek, bażyna czarna i żurawina 

błotna. Występują tu także trzy gatunki owadożernych rosiczek 

oraz mająca piękne kwiaty i owoce czermień błotna. 

Duża lesistość i urozmaicony krajobraz rolniczy powodują, 

że w województwie podkarpackim zachowały się korytarze 

ekologiczne. Do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju zwie-

rzęta potrzebują swobodnego przemieszczania się w poszuki-

waniu żerowisk, przestrzeni do życia, najlepszych warunków 

zimowania, możliwości rozrodu czy wychowania młodych. 

Wiedzione instynktem od lat korzystają z tych samych szlaków, 

którymi przemierzają dziesiątki, a czasami nawet setki kilome-

trów. Trasy, które zwierzęta wykorzystują w swoich wędrów-

kach naukowcy i przyrodnicy określili jako korytarze migracyjne 

lub ekologiczne. 

Pejzaż województwa podkarpackiego to mozaika lasów, pól i łąk ułożonych w pasy i szachownice, poprzecinanych wstęgami rzek

Południowa, górzysta część województw podkarpackiego to kraina buka i jodły 
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D U Ż E  S SA K I  C H R O N I O N E

Województwo podkarpackie jest najważniejszą 
w Polsce ostoją dużych drapieżników niedźwiedzi, wil-
ków i rysi. Żyją tutaj także wielkie ssaki roślinożerne: żu-
bry, jelenie i łosie. Podkarpackie to jedyne miejsce w Pol-
sce, gdzie wszystkie te gatunki występują obok siebie. 
Podobnej sytuacji nie ma nawet w Puszczy Białowieskiej.

NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY
Królem karpackiej puszczy jest niedźwiedź brunatny Ursus 

arctos. Dawniej te zwierzęta żyły na terenie niemal całego kraju, 

a obecnie jedynie w Karpatach. W województwie podkarpac-

kim występują w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, Górach Sa-

nocko-Turczańskich i na Pogórzu Przemyskim. 

W ostatnich latach ich liczba wzrosła. Jeszcze kilka lat temu 

były rzadko widywane, teraz coraz częściej dochodzi do spo-

tkań z ludźmi. 

Niedźwiedź brunatny, który dawniej występował niemal 

w całej Europie, przed końcem XVII wieku zniknął z obszaru 

ówczesnej Polski. Po II wojnie światowej, niedźwiedzie wystę-

powały tylko w Tatrach i Bieszczadach, a ich liczbę szacowano 

na 10-14 osobników. Jeszcze na początku lat 70. ubiegłego wie-

ku liczebność tych zwierząt w południowo-wschodniej Polsce 

wynosiła ok. 20 osobników. Według danych GUS z 2017 roku, 

w Polsce żyją 262 niedźwiedzie, z czego 233 w województwie 

podkarpackim. Zdaniem ekologów oficjalne dane są zawyżone 

i liczba polskich niedźwiedzi jest o połowę mniejsza. Wszyscy są 

jednak zgodni, że większość tych zwierząt żyje na Podkarpaciu.

Nasze osobniki stanowią niewielką część populacji karpac-

kiej, szacowanej na ok. 8000 sztuk bytujących w Słowacji, na 

Ukrainie, w Rumunii i Serbii.

Samce niedźwiedzi brunatnych mogą ważyć do 400 kg, sami-

ce ok. 200 kg. Duży niedźwiedź stojący na tylnych łapach może 

mieć wysokość nawet 3 metrów. Na zimę te zwierzęta przygo-

towują sobie schronienia zwane gawrami, gdzie samice rodzą 

młode.

Niedźwiedzie są największymi ssakami drapieżnymi w Pol-

sce, ale zazwyczaj żywią się borówkami, grzybami, nasionami, 

orzechami, larwami owadów, dżdżownicami, czasem rybami. 

Jesienią można je zobaczyć w dawnych bojkowskich sadach, 

gdzie objadają się owocami, a wczesną wiosną nie pogardzą 

też pozostawioną przez wilki padliną. Czasami same coś upolu-

ją. Dość często podczas leśnych wędrówek możemy zobaczyć 

ślady bytowania niedźwiedzi – tropy, odchody czy rozgrzebane 

mrowiska, a także jodły obdarte z kory, pod którą misie szukają 

larw owadów. 

Musimy wiedzieć, że to z pozoru sympatyczne zwierzę, jest 

wielkim i silnym drapieżnikiem. Niedźwiedź to praktycznie jedy-

ny rodzimy gatunek, z którym człowiek nie ma żadnych szans 

obrony podczas bezpośredniego spotkania. Na szczęście niedź-

wiedzie nie polują na ludzi i zazwyczaj oddalają się widząc czło-

wieka. Jeśli jednak zostaną zaskoczone, mogą być groźne. 

Niedźwiedź brunatny w Polsce objęty jest ścisłą ochroną ga-

tunkową. Jest także wymieniony w załączniku II i IV Dyrektywy 

Siedliskowej UE oraz chroniony przez Konwencję Berneńską.

Samica niedźwiedzia brunatnego z młodym
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WILK SZARY
Żyjący w Polsce wilk szary Canis lupus najliczniej występuje 

na Podkarpaciu. Według danych GUS z 2017 roku populację 

w całym kraju szacuje się na 2139 osobników. W województwie 

podkarpackim żyją 732 wilki. Dane organizacji ekologicznych 

różnią się od oficjalnych. WWF podaje, że w Polsce występuje 

ok. 1400 wilków. Długość ciała wilka wynosi do 124 cm, wyso-

kość do 85 cm, a masa nie przekracza przeważnie 60 kg.

Wilki zazwyczaj żyją w stadach zwanych watahami. Mogą się 

one składać się nawet z kilkunastu osobników. Najważniejsza 

w takiej grupie jest najsilniejsza para wilków: wadera alfa i ba-

sior alfa. To jedyne wilki w stadzie, które mogą się rozmnażać. 

Watahy mają ściśle określoną hierarchię wewnętrzną. Wilki 

mają rozwinięty system komunikowania się przy pomocy mowy 

ciała, odgłosów oraz przy użyciu substancji chemicznych – fero-

monów i własnych odchodów. Młode są wychowywane przez 

wszystkie wilki w stadzie. Terytorium jednej watahy osiąga wiel-

kość ok. 150 km2. Obszary watah czasami na siebie zachodzą. 

Wilk jest wytrawnym wędrowcem. Może przebyć 40-70 km 

(średnio 20 km) dziennie.

Wilk jest sprawnym i inteligentnym drapieżnikiem. Jego po-

karmem są głównie duże ssaki kopytne – jelenie i sarny, a także 

dziki. Ale wilk nie pogardzi także mniejszymi ssakami, żabami 

czy padliną. Dorosły wilk w ciągu dnia potrzebuje kilograma 

mięsa, kości i skór. Jednak po długim okresie bez pożywienia 

jest w stanie jednorazowo zjeść nawet do 10 kg. Ofiarami wil-

ków zazwyczaj padają zwierzęta stare, chore i osłabione. W ten 

sposób drapieżniki przeprowadzają naturalną selekcję w swoim 

środowisku. Podczas polowania wilki współpracują ze sobą.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu za zabicie wilka płacono na-

grody. Obecnie te zwierzęta są gatunkiem ściśle chronionym. 

Wilk jest wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej 

UE. Oznacza, to że jest gatunkiem wyznacznikowym dla typo-

wania obszarów Natura 2000 – ma on tu status gatunku priory-

tetowego. Chroniony jest również przez Konwencję Berneńską. 

Jednak osobniki atakujące stada bydła czy owiec lub zagrażają-

ce ludziom mogą zostać odstrzelone. Zgodę wydaje Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska. 

Wilk szary
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RYŚ EURAZJATYCKI
Ryś eurazjatycki Lynx lynx to największy przedstawiciel koto-

watych w Europie. Podobnie jak inne duże drapieżniki, w Polsce 

najliczniej występuje w województwie podkarpackim. Liczba 

rysi w naszym kraju według danych GUS z 2017 roku wynosi 

434, w tym na Podkarpaciu – 287 osobników. Natomiast przy-

rodnicy szacują całą polską populację na ok. 300 sztuk. 

Rysie dorastają do wysokości 60-85 cm w kłębie. Samce są 

zwykle większe i osiągają 18-34 kg, a samice od 16 do 26 kg. 

Zwierzę ma krępe ciało osadzone na długich, silnych łapach 

i palce zakończone wysuwanymi pazurami. Głowę ma typo-

wo kocią, okrągłą z trójkątnymi, stosunkowo długimi uszami, 

zakończonymi charakterystycznymi czarnymi pędzelkami. 

U większości osobników na bokach ciała i kończynach wystę-

pują cętki, plamy lub kreski czarne bądź ciemnobrązowe. Ry-

sie występujące w Bieszczadach mają bardziej widoczne cętki 

niż te żyjące w Puszczy Białowieskiej. W Polsce rysie żywią się 

głównie sarnami, rzadziej jeleniami – najczęściej cielętami oraz 

młodymi lub osłabionymi dzikami. Uzupełnieniem diety są za-

jące, gryzonie i ptaki. W ciągu roku dorosły ryś średnio zjada 

ok. 50 saren i 18 jeleni. Rysie prowadzą nocny tryb życia. Ryś 

potrafi sprawnie wspinać się na drzewa, równie dobrze skacze. 

Nie lubi biegać i szybko się męczy. Polując stara się jak najbliżej 

podkraść do ofiary, aby potem jak najszybciej ją dopaść i zabić. 

Po upolowaniu rysie często przebywają w pobliżu ofiary przez 

kilka dni. Po posiłku skrzętnie maskują miejsce ukrycia padliny.

Rysie żyją w dużych zwartych kompleksach leśnych, gdzie 

mają swoje terytoria. Podobnie jak u większości kotów ciężar 

wychowania młodych spoczywa na matce. Samica rysia rodzi 

do czterech kociąt. Zazwyczaj przeżywa tylko jedno.

Jeszcze niedawno ryś był zwierzęciem łownym, chronio-

ny jest od 1995 roku. Oprócz wpisania do Polskiej Czerwonej 

Księgi Zwierząt, ryś objęty jest również Konwencją Berneńską. 

ŻBIK EUROPEJSKI
W województwie podkarpackim oprócz rysia występuje 

jeszcze jeden dziki kot – żbik Felis silvestris. Na pierwszy rzut 

oka, wyglądem przypomina dużego kota domowego. Jest jed-

nak masywniejszy, ma gęstsze futro i puszysty ogon. Żbik żywi 

się małymi ssakami, młodymi sarnami, ptakami, rybami i żabami. 

Żbik występuje w Bieszczadach, w Górach Sanocko-Turczań-

skich, na Pogórzu Przemyskim i w Beskidzie Niskim. Szacuje 

się, że w Polsce żyje ok. 200 żbików, większość na Podkarpaciu. 

Nie wiadomo czy żyjące dzisiaj żbiki są czyste genetycznie. Kie-

dy Bieszczady i Beskid Niski opustoszały w połowie XX wieku, 

wiele kotów pozostało w opuszczonych wsiach. Zapewne krzy-

żowały się ze żbikami. Niewielka populacja dzikich kotów i trud-

ności ze znalezieniem osobnika przeciwnej płci, także dzisiaj 

sprzyja krzyżowaniu się żbików z kotem domowym.

Ryś eurazjatycki
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ŻUBR EUROPEJSKI
W Polsce żubry kojarzone są przede wszystkim z Białowie-

żą. Niewiele osób wie, że te wielkie zwierzęta żyją też w Biesz-

czadach. A przecież tutejsze stado to najliczniejsza na świecie 

populacja żubrów rasy górskiej, czyli należących do linii biało-

wiesko-kaukaskiej. Obecnie na tym terenie bytuje ponad 500 

żubrów.

Żubry w Karpatach zostały całkowicie wytępione przed koń-

cem XVIII wieku. W Bieszczadach prawdopodobnie stało się 

to jeszcze wcześniej. Ponownie sprowadzono je w 1963 roku 

z dwóch powodów. Po pierwsze, aby te zwierzęta znowu poja-

wiły się w Karpatach, a po drugie, żeby dostojnikom PRL-u i ich 

gościom umożliwić polowania na „grubego zwierza”. Żubry spro-

wadzono w Bieszczady z ośrodków hodowli w Pszczynie i Nie-

połomicach. Pięć zwierząt po rocznej aklimatyzacji w zagrodzie 

koło Bereżek wypuszczono na wolność. Początkowo żubry za-

chowywały się niczym krowy i trzymały się blisko ludzkich sie-

dzib. Nie wszystkim jednak spodobało się pod połoninami. Byk 

Pulpit odbył daleką drogę na zachód docierając aż w okolice 

Tarnowa. W 1966 roku w Bieszczady przywieziono kolejne żu-

bry. W ciągu kilku lat liczebność stada wzrosła do kilkudziesię-

ciu sztuk. Wszystkim wówczas wydawało się, że żubry będą się 

kręcić wokół siedzib ludzkich. I faktycznie tak początkowo było. 

Nikt nie niepokoił zwierząt, więc pasły się na pegieerowskich 

polach. Wędrując z Czarnej do Lutowisk można było nieraz zo-

baczyć kilkadziesiąt sztuk. Zdarzało się, że byki podchodziły do 

gospodarstw. Sielanka zakończyła się w latach 70., kiedy rozpo-

częto odstrzały. Pierwsze polowania na żubry okazały się bar-

dzo niebezpieczne. Przede wszystkim dlatego, że nikt nie wie-

dział jak się do takich zwierząt strzela. Ranne żubry atakowały 

myśliwych i ich przewodników. Polowania na grubego zwierza 

w Bieszczadach stały się słynne. Dostojnicy Polski Ludowej 

zapraszali tu koronowane głowy z całego świata, prezydentów 

i premierów dbając, aby ich łowy przyniosły sukces. Były lata, 

w których zabijano od dwudziestu do trzydziestu żubrów.

Na początku lat 90-tych XX wieku zaprzestano polowań,  

a żubry objęte zostały ochroną. Z czasem okazało się, że naj-

większym zagrożeniem dla tych zwierząt stały się choroby, 

a szczególnie gruźlica. Z tego powodu pod koniec lat 90. trzeba 

było zlikwidować całe stado przebywające w okolicach Ustrzyk 

Dolnych. Ponownie gruźlica pojawiła się w 2010 roku, w stadzie 

przebywającym w dolinie górnego Sanu. W roku 2012 General-

ny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję w sprawie od-

strzału wszystkich żubrów na tym terenie. Eliminacja chorych 

zwierząt zakończyła się w roku 2013. Ustalono, że ponownie 

w to miejsce żubry mogą być wprowadzone po upływie trzech 

lat. Pod koniec 2016 roku kwarantanna dobiegła końca. Stado 

w dolinie górnego Sanu zostało odtworzone w oparciu o żubry 

z zagrody w Mucznem i dzikie osobniki z innych bieszczadzkich 

stad.

Zdaniem ekspertów, choroby bieszczadzkich żubrów wyni-

kają stąd, że krzyżują się one w obrębie zbyt małej populacji. 

Z tego powodu naukowcy i leśnicy od kilkunastu lat prowadzą 

akcję sprowadzania zwierząt z hodowli w całej Europie. Te osob-

niki są wypuszczane do stad żyjących na wolności. Od 2012 

roku żubry z zagranicy przywożone są do zagrody w Mucznem, 

która obok zadań edukacyjnych i pokazowych spełnia też funk-

cję aklimatyzacyjną.

 Polscy naukowcy myślą nie tylko o ochronie żubrów we wła-

snym kraju, ale koordynują program rozprzestrzeniania tych 

zwierząt w całych Karpatach (na Ukrainie, w Słowacji w Bułgarii 

i w Rumunii).

Żubry
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S SA K I

Najczęściej spotykanym drapieżnikiem w województwie 

podkarpackim jest lis pospolity. Zazwyczaj zamieszkuje małe la-

ski i zagajniki położone wśród pól. Tu kopie swoje nory. Poluje na 

małe gryzonie i ptaki, nie pogardzi padliną. Zjada także owoce. 

Często można go spotkać na śmietnikach. Atakuje także ptac-

two domowe. Ze względu na to, że lisy roznoszą wściekliznę, 

od lat stosuje się ich szczepienie. Szczepionki są rozrzucane 

z samolotów. Ta akcja spowodowała zmniejszenie zachorowań. 

Niestety lisy rozmnożyły się i prawie całkowicie wytępiły zające 

i kuropatwy. Innym przedstawicielem rodziny psowatych jest 

jenot. W odróżnieniu od lisa, który jest gatunkiem rodzimym, je-

not rozprzestrzenił się w Polsce dopiero kilkadziesiąt lat temu.

Ze środowiskiem wodnym związana jest wydra europejska, 

której podstawowym pokarmem są ryby. Wydra należy do bar-

dzo licznie reprezentowanej na Podkarpaciu rodziny łasicowa-

tych, do której zalicza się także kuny, tchórze, łasice, gronostaje 

i borsuki. Kuny poruszają się bardzo sprawnie skokami, polu-

jąc na ziemi na mniejsze ssaki i owady. Oprócz kuny domowej 

(kamionki) na Podkarpaciu występuje też kuna leśna (tumak), 

która bardzo zwinnie wspina się po drzewach. W leśnej ekwi-

librystyce kuny leśne dorównują wiewiórkom, które też padają 

ich ofiarami. Podobne do siebie – łasicę i gronostaja – najłatwiej 

odróżnić zimą. U tego ostatniego sierść w tym okresie staje się 

śnieżno biała (za wyjątkiem końca ogona), zaś łasice (z niewiel-

kimi wyjątkami) nie zmieniają szaty z brązowej. 

Największym przedstawicielem rodziny łasicowatych jest 

borsuk zwany dawniej jaźwcem. Ta druga nazwa wywodzi się 

od słowa „jazwy”, którego dawniej używano na określenie nor, 

bądź też ran. Borsuka łatwo rozpoznać po charakterystycznych 

czarnych pasach na głowie. To zwierzę prowadzi nocny tryb 

życia, choć latem aktywny jest także w dzień. Jesienią borsuki 

intensywnie żerują, tak że masa ich ciała zwiększa się niemal 

dwukrotnie (5-20 kg). Ich ulubionym pokarmem są dżdżownice, 

oraz owoce bzu czarnego. 

Na Podkarpaciu wykryto przeszło dwie trzecie z występu-

jących w Polsce gatunków nietoperzy. Do najrzadszych należą 

podkowiec mały i kilka gatunków nocków (orzęsiony, Natterea, 

Bechsteina). Bardziej pospolite to nocek rudy, mroczek późny 

i borowiec wielki.

W podkarpackich lasach spotkać można wszystkie natu-

ralnie występujące w Polsce gatunki ssaków kopytnych: sarny, 

jelenie, łosie, żubry i dziki.

W Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu żyją jelenie 

karpackie. Są większe od swoich pobratymców żyjących na ni-

zinach i mają bardziej imponujące poroża. Odróżniają się także 

dłuższą głową i garbatą część nosową. W większych komplek-

Lis

Wiewiórka Wydra
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sach leśnych całego regionu możemy zobaczyć tropy jeleni. 

Mimo sporych rozmiarów ciała, którego waga może przekra-

czać 200 kg, te zwierzęta są główną potrawą w menu wilczych 

watach. W Polsce żyją dwa podgatunki jeleni: europejski i kar-

packi.

Najczęściej spotykanymi dużymi dzikimi zwierzętami są 

sarny. Żyją w bardzo różnych w bardzo różnorodnych środo-

wiskach, od górskich mateczników puszczańskich po obrzeża 

miast. Samce saren czyli kozły (rogacze) i jeleni (byki) co roku 

zrzucają swoje poroża. Tyle że pierwsze z nich robią to jesienią, 

zaś dorodne wieńce jeleni są znajdywane wczesną wiosną. 

Zacznie większe od jeleni, łosie tylko sporadycznie odwie-

dzają Podkarpackie, choć widywano je nawet aż w dolinie Sanu 

w Bieszczadach.

Przed dziesięcioma laty do podkarpackich lasów wypuszczo-

no daniele, których liczba dochodzi obecnie do prawie stu. Za 

sprawą przepisów unijnych oraz rosnącego zapotrzebowania 

na zdrowe i delikatne mięso tworzone są fermy hodowlane da-

nieli. Jedna z większych o powierzchni 200 ha powstaje wokół 

zabytkowej cerkwi w Smolniku nad Sanem. Do podkarpackich 

lasów wypuszczono także muflony, które żyją m.in. w okolicach 

Strzyżowa.

W ostatnich latach znacznie zmniejszyła się liczba jeszcze 

niedawno bardzo często spotykanych zajęcy szaraków. Jedną 

z przyczyn znacznego spadku ich liczebności jest wzrost liczby 

polujących na nie je drapieżników, głównie lisów i ptaków kru-

kowatych. Aby pomóc w powrocie zajęcy na podkarpackie pola 

i łąki na wolność wypuszcza się osobniki z hodowli, najczęściej 

sprowadzane z sąsiedniej Słowacji. 

W latach 80. XX wieku do podkarpackich rzek i górskich 

potoków wprowadzono największego z rodzimych gryzoni – 

bobra. Dla jego ochrony 1974 roku w Górach Sanocko-Turczań-

skich powstał nawet rezerwat pod nazwą „Bobry w Uhercach”. 

Obecnie zwierzę to jest tak częste, że nie wymaga pomocy ze 

strony człowieka. 

O ile w lasach bobry są bardzo pożyteczne, bo ich budow-

le spiętrzające wodę pozytywnie wpływają na małą retencję. 

Dzięki powstałym stawom i zalewom zwiększa się różnorod-

ność biologiczna danego terenu, a las chroniony jest przez po-

żarami. Niestety na terenach gęściej zamieszkanych przez ludzi 

bóbr uważany jest za szkodnika.

Dziuplaste drzewa karpackich lasów stanowią kryjówki dla 

mniejszych gryzoni należących do rodziny popielicowatych 

(dawniej nazywanych pilchowatymi). Oprócz samej popielicy 

są to też koszatka, żołędnica i orzesznica. Niektóre z nich za-

mieszkują opuszczone budki ptasie, strychy drewnianych chat 

i górskich schronisk. W lasach i parkach województw podkar-

packiego licznie żyją wiewiórki. Większość osobników jest bar-

wy brązowej. Na obszarach górskich te zwierzęta przybierają 

kolor ciemnobrunatny, czasami prawie czarny. 

Dzik

Daniel Zając

Jeleń
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Południowa i wschodnia część województwa podkar-
packiego, a więc Beskid Niski, Bieszczady, Góry Sanoc-
ko-Turczańskie i Pogórze Przemyskie to jeden z najważ-
niejszych w Europie obszarów występowania ptaków 
drapieżnych. Spotkamy tu m.in. orły przednie i orliki 
krzykliwe. 

W karpackiej części województwa, każdego roku gnieź-

dzi się około 20 par orłów przednich. Dla porównania w całej 

Polsce jest ich zaledwie ok. 30. Na tym terenie żyje także duża 

populacja orlików krzykliwych. Spotykamy tu również orzełki 

włochate, trzmielojady oraz gadożery. W północnej części wo-

jewództwa występują błotniaki stawowe i łąkowe, w miastach 

i ich okolicach można zobaczyć pustułki i sokoły wędrowne. 

Gatunkami często widywanymi w całym regionie są myszołowy. 

Rzadsze są jastrzębie, kanie i kobuzy. Na Podkarpaciu pojawia 

się czasami sęp płowy – przybysz z południa Europy.

Orzeł przedni Aquila chrysaetos to potężny ptak o roz-
piętości skrzydeł dochodzącej do 230 cm. Samice orłów 
są większe i ważą 4,5 kg a samce 3,5 kg. Orzeł lata zwy-
kle z prędkością ok. 45 km/h, ale w locie nurkowym po-
trafi osiągnąć 160 km/h. Ten ptak potrafi unieść w locie 
zdobycz o wadze ponad 4 kg. Żywi się głównie ssakami, 
ptakami i gadami, rzadziej chwyta ryby. Poluje na młode 
sarny, lisy, kuny, gryzonie, sowy, kruki, z gadów najczę-
ściej zaskrońce i żmije. Orły korzystają także z padliny. 
Orzeł jest gatunkiem osiadłym. Jeśli zima jest lekka 
większość par spędza ją w swoim rewirze lęgowym. 
Samice składają jaja w połowie marca. Wysiadywanie 
trwa ok. 45 dni. W Bieszczadach orły zakładają swoje 
gniazda, z dala od siedzib ludzkich, w drzewostanach 
jodłowych i bukowych. Wśród ptaków szponiastych od 
orłów przednich większe są tylko bieliki. Jednak w róż-
nych publikacjach można przeczytać, że w przypadku 
bezpośredniego starcia bieliki ustępują orłom. 

Orzeł przedni

Myszołów zwyczajny
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W Puszczy Sandomierskiej, w okolicach stawów rybnych 

w Budzie Stalowskiej oraz w Lasach Janowskich gnieździ się 

kilka par, największego z żyjących w Polsce ptaków drapieżnych 

– bielika. W województwie podkarpackim występuje także kilka 

rzadkich gatunków sów. Szczególnie liczny na tym terenie jest 

puszczyk uralski. Spotkamy tu także największą polska sowę – 

puchacza oraz najmniejszą, mierzącą zaledwie kilkanaście cen-

tymetrów długości – sóweczkę. 

Nad górskimi potokami swoje gniazda zakładają pliszki 

i strumieniówki. Wysoko, na bieszczadzkich połoninach żyją 

płochacze halne i nagórniaki. 

Do najpiękniejszych ptaków na Podkarpaciu należą niezwy-

kle rzadkie żołny i kraski oraz częściej spotykane dudki i zimo-

rodki. Pastwiska, łąki i ugory porośnięte kępami ciernistych 

krzewów zamieszkują gąsiorki, trznadle i pokląskwy, a także 

bażanty, kuropatwy i przepiórki. Województwo podkarpackie  

może też nosić miano „krainy dzięciołów”. Żyją tu wszystkie 

z 10 europejskich gatunków, w tym tak rzadkie jak dzięcioł bia-

łogrzbiety i trójpalczasty, a nawet białoszyi zwany syryjskim.

Doliny rzek i kompleksy stawów to miejsca żerowania bo-

ciana czarnego oraz czapli białych i siwych. Liczne w Puszczy 

Sandomierskiej i w Puszczy Solskiej stawy to królestwo ptac-

twa wodnego kaczek, gęsi, perkozów i wielu innych gatunków. 

W Puszczy Sandomierskiej występują także bardzo rzadkie cie-

trzewie, a w Lasach Janowskich – głuszce.

Doliny podkarpackich rzek są korytarzami przelotowymi 

żurawi, bocianów, gęsi, gawronów i wielu innych gatunków. 

Niezamarzające zbiorniki wodne (np. Zalew Myczkowski) oraz 

niektóre odcinki rzek zimą są miejscem pobytu łabędzi i kaczek 

przylatujących z północy Europy. 

W województwie podkarpackim szczególnie licznie wystę-

pują bociany białe. Gmina Stubno w powiecie przemyskim na-

zywana jest „stolicą bocianów”. W centrum Stubna ustawiono 

pomnik bociana białego.

Dzięcioł trójpalczasty Czapla biała

Bielik
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W województwie podkarpackim występują wszyst-
kie polskie gady. Jeden z gatunków – wąż Eskulapa, 
w Polsce żyje tylko w Bieszczadach. Bogaty jest także 
świat płazów Podkarpacia. Obecnie wszystkie gady i pła-
zy podlegają ochronie gatunkowej.

Najczęściej spotykanym wężem na Podkarpaciu jest za-

skroniec zwyczajny. Osiąga rozmiary do 120 cm. Bardzo łatwo 

można go zidentyfikować, bo ma żółte plamy za głową czyli „za 

skroniami”. Grzbiet przyjmuje barwę szarą, szarooliwkową lub 

brązową. Świetnie pływa i w razie zagrożenia w wodzie szuka 

schronienia. Żywi się głównie płazami, czasem rybami. Zaskro-

niec nie jest jadowity, ale jego ugryzienie może spowodować 

zakażenie. 

Podobnie jak zaskrońca, w całym regionie możemy spotkać 

żmiję zygzakowatą. To jedyny w Polsce gad jadowity. Mimo, 

że liczba ukąszeń przez żmiję jest niewielka, to budzi ona po-

wszechny strach. Żmija występuje w trzech odmianach popiela-

tej, brązowej i czarnej. Można je rozpoznać po charakterystycz-

nym zygzaku na grzbiecie (słabo widoczny u odmiany czarnej). 

Żmija najczęściej przebywa w miejscach nasłonecznionych i ka-

mienistych, wśród korzeni drzew oraz na podmurówkach sta-

rych domów. Poluje na owady, jaszczurki, żaby i małe gryzonie. 

Ze żmiją często mylony bywa gniewosz plamisty. Plamy na 

jego grzbiecie przypominają nieco rysunek na ciele żmii. Nie ma 

jednak wzoru na środku grzbietu, a jedynie po bokach. Od żmii 

odróżnia go także okrągła źrenica oka i łagodnie zaokrąglony 

pysk. Długość dorosłych osobników wynosi od 60 do 75 cm. 

Gniewosze żywią się niemal wyłącznie jaszczurkami, czasami 

drobnymi ssakami. 

Największym polskim wężem jest wąż Eskulapa uznany za 

krytycznie zagrożonego wyginięciem i objęty ścisłą ochroną ga-

tunkową. Ma brązowy lub oliwkowy grzbiet i żółty brzuch i do-

rasta nawet do 2 m. Występuje jedynie w Bieszczadach. W do-

linie Sanu pod Otrytem utworzono rezerwat „Krywe”, w którym 

m.in. chronione są te zwierzęta. Wąż Eskulapa jest dusicielem 

i poluje na małe ssaki, ptaki i gady. Często można go zobaczyć 

na drzewach. 

Najczęściej spotykanym na Podkarpaciu gadem jest jaszczur-

ka zwinka o długości do 23 cm. Występuje w rozmaitych śro-

Zaskroniec zwyczajny

Żmija zygzakowata

Gniewosz plamisty często bywa mylony ze żmją

Wąż Eskulapa
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dowiskach, najczęściej są to łąki oraz skraje lasów, a także pola 

uprawne, nasypy drogowe i kolejowe. W okresie godowym, czyli 

w maju, samce przybierają intensywną zieloną barwę. Schwyta-

na jaszczurka odrzuca ogon i ucieka. Ten ogon później odrasta. 

Pożywieniem zwinki najczęściej są różne bezkręgowce – pająki, 

owady, ślimaki i dżdżownice.

Mniejsza od zwinki jest jaszczurka żyworodna zwana ży-

woródką. Osiąga długość do 14 cm, z czego 9 cm przypada na 

ogon. Ten gatunek preferuje wilgotniejsze i bardziej zacienione 

siedliska. Żyworódka zazwyczaj jest brązowa, z ciemnymi plam-

kami na grzbiecie. Samica, po ciąży trwającej 3 miesiące, rodzi 

do tuzina młodych o długości około 4 cm. Podobnie jak zwinka 

żywi się bezkręgowcami.

Kolejną jaszczurką żyjącą na Podkarpaciu jest padalec zwy-

czajny, który przypomina węża, bo nie posiada widocznych 

kończyn. W regionie występują osobniki ciemnobrązowe, mie-

dziane i oliwkowe, z ciemnymi plamkami na ciele lub bez nich. 

Bardzo rzadko można spotkać turkusowa odmianę padalca. Po-

luje na dżdżownice i ślimaki. 

Na północy województwa podkarpackiego, m.in. w Puszczy 

Solskiej, sporadycznie spotykany jest żółw błotny.

Z płazów, w Polsce południowo-wschodniej najczęściej mo-

żemy zobaczyć żaby. Występują tu trzy gatunki żab zielonych 

– wodna, jeziorkowa i śmieszka oraz trzy żab brunatnych – mo-

czarowa, trawna, a także bardzo rzadka w Polsce żaba dalma-

tyńska. Żyją tu także ropuchy: szara, zielona i paskówka. 

W stawach, rowach i większych kałużach występują kuma-

ki nizinne i dużo rzadsze kumaki górskie. Te płazy zwane też 

ropuszkami wyróżniają się jaskrawo ubarwionymi brzuchami. 

Kumak nizinny ma zazwyczaj pomarańczowe plamy na brzuchu, 

a górski koloru żółtego. Na Pogórzu zdarzają się formy pośred-

nie. Kumaki, podobnie jak ropuchy, mają niewielu naturalnych 

wrogów, bo z gruczołów na skórze wydzielają jad. 

W podobnym środowisku jak kumaki żyją traszki zwane try-

tonami. One także w chwilach zagrożenia wydzielają jad. W wo-

jewództwie podkarpackim występują wszystkie polskie gatunki 

traszek: zwyczajna, grzebieniasta, górska i karpacka. 

W całym regionie żyją też rzekotki drzewne. Łatwo je usły-

szeć, bo to najgłośniejsze z polskich płazów. Kiedy jednak zbli-

żymy się do rzekotki, ta przestaje wydawać odgłosy, a ponieważ 

jej niewielkie ciało przypomina liść, trudno ją dojrzeć w zieleni. 

Przed drapieżnikami to zwierzę chroni trucizna wytwarzana 

przez gruczoły skórne. Wbrew ludowym wierzeniom, nie jest 

prawdą, że koncerty rzekotek zapowiadają deszcz. 

Wśród płazów żyjących w południowo-wschodniej Polsce 

szczególną uwagę z powodu ubarwienia zwraca salamandra 

plamista. Te płazy występują w miejscach podmokłych i poja-

wiają się podczas deszczu lub tuż po nim. Salamandry nie należy 

brać do ręki, bo wydziela ona także jad, który po dostaniu się np. 

do oczu może wywołać silne podrażnienia.

 Jaszczurka zwinka w barwie godowej

Padalec – odmiana turkusowa

Ropucha zielona

Kumak nizinny

Rzekotka drzewna
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MOTYLE
Najbardziej efektownymi owadami są motyle dzien-

ne. Widzimy je w rożnych miejscach, ale zazwyczaj potra-
fimy rozpoznać najwyżej kilka gatunków. W Polsce żyją 
164 gatunki motyli dziennych należących do 6 rodzin. 
W Bieszczadach stwierdzono 131 gatunków, a w obrębie 
granic Rzeszowa 72 gatunki. 

Wśród motyli z rodziny paziowatych, na Podkarpaciu najczę-

ściej pojawia się paź królowej. To jeden z największych motyli 

w Polsce. Ma kremowo-żółte skrzydła z czarnymi i niebieskimi 

wzorami. W dolnej części każdego skrzydła występuje czer-

wona plamka. Bardzo efektowna jest gąsienica pazia królowej, 

także w kolorach żółto czarnych, z pomarańczowymi plamkami. 

O wiele rzadszy, ale również występujący na Podkarpaciu jest 

paź żeglarz. Ma jasnożółte skrzydła z poprzecznymi czarnymi 

pasami. Tylna para skrzydeł zakończona jest długimi ogonami. 

Na Pogórzu Karpackim i we wschodniej części Kotliny Sando-

mierskiej występuje także niepylak mnemozyna. Nie spotyka 

się już niestety pięknego niepylaka apollo.

Bardzo często obserwujemy motyle z rodziny rusałkowa-

tych. Do najbardziej rozpowszechnionych należy rusałka pawik 

o charakterystycznym wzorze skrzydeł w kształcie pawiego 

oka. Nieco większy jest rusałka żałobnik, którego rzadko może-

my spotkać na kwiatach, bo żeruje na uszkodzonych drzewach, 

spijając z nich sok. Kolejne motyle z rodziny rusałkowatych, któ-

re możemy zobaczyć na terenie województwa podkarpackiego 

to rusałka pokrzywnik, rusałka osetnik, rusałka ceik  i rusałka 

admirał. Do rusałkowatych należy także rzadziej spotykany po-

lowiec szachownica oraz mieniak tęczowca. Samiec ma skrzy-

dła w kolorze czarno-brunatnym z granatowym  połyskiem. 

Paź królowej – gąsienica

Paź królowej
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Jednym z najrzadszych rusałkowatych jest osadnik wielkooki. 

Występuje w Kotlinie Sandomierskiej i na Pogórzu Przemyskim. 

Dość powszechnie na Podkarpaciu spotykane są motyle 

z rodziny bielinkowatych. Latolistek cytrynek pojawia się już 

w pierwsze dni wiosny. Samiec ma  intensywnie żółte skrzydła. 

Wiosna to także  dobry czas do obserwacji motyla o trudnej 

do wymówienia nazwie – zorzynek rzeżuchowiec. Samiec wy-

różnia się pomarańczowymi plamami na przednich skrzydłach. 

Jeszcze kilkanaście lat temu bardzo pospolity był bielinek ka-

pustnik. Złą sławą cieszy się u rolników i ogrodników, bo jego 

gąsienice żerują m.in. na kapuście. Podobny do kapustnika jest 

bielinek bytomkowiec. Jego larwy również żerują na roślinach 

warzywnych.

Wśród bielinkowatych są także gatunki niezwykle cenne. 

Szlaczkoń szafraniec należy do najbardziej zagrożonych gatun-

ków w Europie. Spotykany jest w Puszczy Sandomierskiej, po-

dobnie jak bardziej pospolity – szlaczkoń siarecznik.

Wśród modraszkowatych na Podkarpaciu występują m.in. 

modraszek ikar, czerwończyk dukacik i czerwończyk płomie-

niec. Jedynie w południowo-wschodniej Polsce możemy spo-

tkać modraszka adonisa. 

Niektóre modraszki w procesie rozwoju wykorzystują nie 

tylko rośliny żywicielskie, ale także mrówki. Gąsienice motyli 

upodabniają się do larw mrówek, wydzielając odpowiedni za-

pach i wydając podobne dźwięki. Jeśli mrówki dadzą się nabrać, 

gąsienice są wnoszone do mrowisk, gdzie są karmione. Niewiel-

ki, niebiesko ubarwiony motyl – modraszek Rebela w proce-

sie rozmnażania potrzebuje goryczki krzyżowej oraz mrówek 

z rodzaju wścieklic. W swoim cyklu rozwojowym mrówki  wy-

korzystują również modraszek nausitous i  modraszek telejus. 

Obecność telejusa i nausitousa na danym terenie może być 

argumentem za wyznaczeniem specjalnego obszaru ochrony 

siedlisk sieci Natura 2000.

W odróżnieniu od motyli dziennych, motyle nocne czyli ćmy 

nie są ubarwione tak jaskrawo. Ich skrzydła najczęściej są w od-

cieniach szarości, brązu, czerni lub bieli.  Zdarzają się jednak  

gatunki bardzo efektowne np. krasopani hera czy też krasopani 

poziomkówka. Ciekawe są także zawisaki, mylone z kolibrami, 

ze względu na to, że spijają nektar „wisząc” nieruchomo pod 

kwiatem. Przedstawicielem rodziny zawisaków, a zarazem naj-

większym europejskim motylem jest zmierzchnica trupia głów-

ka, nazywana tak, ze względu na charakterystyczny wzór na 

tułowiu.

Rusałka pawik

Polowiec szachownica

Krasopani poziomkówka  

Zorzynek rzeżuchowiec

Czerwończyk płomieniec
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CHRZĄSZCZE
Najliczniejszą grupą owadów są chrząszcze. W Polce wystę-

puje około 6200 gatunków, które żyją w rożnych środowiskach. 

Znajdziemy gatunki roślinożerne i drapieżne, a także padlino-

żerne. Wiele z nich ma ciekawe kształty i barwy. Niestety spo-

ro cennych gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Dlatego 

objęto je ochroną gatunkową, a także obszarową, realizowaną 

m.in. w ramach sieci Natura 2000.   

Do najbardziej okazałych chrząszczy na Podkarpaciu nale-

żą jelonkowate. Ich przedstawicielem i zarazem największym 

chrząszczem w Polsce jest jelonek rogacz. Nazwa pochodzi 

stąd, że samce mają duże żuwaczki przypominające poroże 

jelenia. Jelonki zamieszkują dąbrowy i żywią się sokami uszko-

dzonych roślin. Larwy jelonka żyją w zmurszałym drewnie. Ko-

lejnym chrząszczem z rodziny jelonkowa tych jest rohatyniec 

nosorożec. Samce mają na głowie wygięty do tyłu wyrostek 

przypominający róg nosorożca. 

Bardzo rzadkim i ginącym przedstawicielem rodziny kóz-

kowatych jest nadobnica alpejska. Najważniejszymi ostojami 

tego gatunku w Polsce są Bieszczady i Beskid Niski. Nadobni-

ca zamieszkuje przede wszystkim stare lasy bukowe. Ich larwy 

rozwijają się w butwiejącym drewnie tych drzew. W starych 

parkach podworskich i przydrożnych alejach drzew z udziałem 

dębów można się spodziewać znalezienia innego z rzadkich 

chrząszczy o długich czułkach – kozioroga dębosza. Z kolei nie-

zmiernie rzadko spotykany kozioróg bukowiec związany jest 

lasami bukowymi. 

W swoim cyklu życiowym wiele chrząszczy potrzebuje 

martwego drewna, o które coraz trudniej, bo mało jest lasów 

 Jelonek rogacz

Rohatyniec nosorożec Kozioróg bukowiec
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przypominających pierwotne puszcze. Jednym z takich gatun-

ków jest pachnica dębowa. Jej występowanie na danym terenie 

może stanowić podstawę do wyznaczenia specjalnego obszaru 

ochrony siedlisk sieci Natura 2000.

Wędrując w rożnych miejscach można zobaczyć szybko po-

ruszające się chrząszcze z rodziny biegaczowatych. Nazwa tej 

grupy owadów doskonale oddaje ich sposób przemieszczania 

się. Praktycznie niezdolne do lotu, bardzo szybko poruszają się 

po ziemi, głównie nocą, polując na inne bezkręgowce. W obro-

nie własnej potrafią wystrzykiwać w kierunku napastnika cuch-

nący sok trawienny. Biegacz skórzasty osiągający długość do 

4 cm jest największym z naszych rodzimych biegaczy. W Biesz-

czadach, na połoninach możemy zobaczyć pięknie ubarwionego 

biegacza zielonozłotego.

WAŻKI
Do owadów zwracających szczególną uwagę podczas wy-

cieczek nad rzekami, jeziorami, stawami czy mokradłami należą 

ważki. Ich larwy żyją w wodzie, a osobniki dorosłe przebywają 

w pobliżu różnego rodzaju zbiorników. Ważkę bardzo trudno 

złapać, bo potrafi latać zarówno do przodu, jak i do tyłu. Dzieje 

się tak dzięki dwóm parom błoniastych skrzydeł, którymi mogą 

poruszać w przeciwnych kierunkach. Jednym z najczęściej spo-

tykanych gatunków jest ważka płaskobrzucha, której samiec 

ma niebieski nalot na odwłoku. Do spotykanych na Podkarpa-

ciu ważek należą rożne gatunki husarzy, żagnic, miedziopiersi, 

szablaków i inne. Uwagę zwracają także delikatne świtezianki.  

Szczególnie licznie ważki występują na torfowiskach.

MODLISZKA
Rzadkim i bardzo interesującym owadem jest drapieżna 

modliszka zwyczajna. Najczęściej można ja spotkać w Puszczy 

Sandomierskiej. Jako gatunek ciepłolubny występuje głównie 

na nasłonecznionych polanach i wrzosowiskach. 

Świat owadów jest bardzo różnorodny. Podziwiamy motyle 

i trzmiele, bo są piękne i mrówki, bo są pracowite. Niektórych 

się boimy – np. szerszeni, a niektórymi brzydzimy. Owady są po-

żyteczne i szkodliwe. Są takie, które zwalczamy, a inne chroni-

my. W Polsce występuje ponad 30 000 gatunków owadów.

Modliszka zwyczajna

Biegacz zielonozłoty

Biegacz skórzasty

Ważka płaskobrzucha

 Świtezianka dziewica





Rozdział III

PODKARPACKIE KRAINY  
GEOGRAFICZNE





Bieszczady to kraina „owiana legen-

dą, zjawisko wyjątkowe i fenomen 

przyrodniczo-kulturowo-socjologiczny”. 

Bogactwo Bieszczadów to karpacka 

puszcza pełna zwierzyny, rozciągające się 

ponad górną granicą lasu połoniny oraz 

kraina dolin – tereny, na których do po-

łowy XX wieku gospodarował człowiek, 

a dzisiaj rządzi przyroda.

BIESZCZADY
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BIESZCZADY

Bieszczady to najbardziej na południowy wschód wysunięty 

skrawek Polski, najrzadziej zaludniony i powszechnie uznawany 

za najdzikszy. To pasmo należy do Karpat Wschodnich, wielkie-

go łańcucha górskiego ciągnącego się od Przełęczy Łupkowskiej 

w Polsce, przez Ukrainę, aż po Przełęcz Predeal w Rumunii.

Zgodnie z podziałem prof. Jerzego Kondrackiego Bieszcza-

dy ciągną się od Przełęczy Łupkowskiej, która oddziela je od 

Beskidu Niskiego (zaliczanego już do Karpat Zachodnich), aż 

po dolinę Świcy i Przełęcz Wyszkowską na Ukrainie. W Polsce 

wznoszą się Bieszczady Zachodnie, oddzielone od Bieszczadów 

Wschodnich przez Przełęcz Użocką.

Bieszczady zbudowane są z fliszu karpackiego należącego 

do dwóch jednostek strukturalnych – płaszczowiny dukielskiej 

i płaszczowiny śląskiej. Grzbiety górskie zbudowane z odpor-

nych na wietrzenie piaskowców tworzą równoległe pasma 

o przebiegu z północnego zachodu na południowy wschód. Sieć 

wodna ma układ kratowy: rzeki płyną w dolinach wzdłuż grzbie-

tów górskich, by w końcu skręcić na północ tworząc przełomy. 

W ujęciu turystycznym Bieszczady traktowane są jako ob-

szar rozciągnięty pomiędzy Przełęczą Łupkowską oraz dolina-

mi Osławy i Osławicy na zachodzie, a szlakiem komunikacyj-

nym Ustrzyki Dolne – Lesko na północy i granicami państwa na 

wschodzie oraz południu. Jednak według podziału Kondrackie-

go północna granica Bieszczadów przebiega północnymi sto-

kami Otrytu, Korbani, Łopiennika i Wysokiego Działu. Zgodnie 

z tym podziałem Zalew Soliński, Solina, Polańczyk, a także Lesko 

i Ustrzyki Dolne nie leżą w Bieszczadach, a w Górach Sanocko-

-Turczańskich. 

Kulminacją Bieszczadów Zachodnich jest Tarnica 

(1346 m n.p.m.). Najwyższym szczytem całych Bieszczadów 

jest wznoszący się na Ukrainie Pikuj (1408 m n.p.m.).

Bieszczady są bardzo słabo zaludnione, gdyż średnia liczba 

mieszkańców w „górskich” gminach wynosi zaledwie ok. 5 osób 

na 1 km2. 
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Kiedy w Europie zakończyła się II wojna światowa, w Biesz-

czadach nadal toczyły się walki z Ukraińską Powstańczą Armią. 

Ustały dopiero po akcji „Wisła” i wysiedleniach w roku 1947. 

Przed II wojną światową Bieszczady wyglądały inaczej niż 

obecnie. Były gęsto zaludnione, a nawet przeludnione. Miesz-

kali tu Bojkowie, Łemkowie, Polacy oraz Żydzi, Niemcy i Romo-

wie. W pustych dzisiaj dolinach jeszcze kilkadziesiąt lat temu 

stały chałupy, cerkwie, dwory i karczmy. Kolejki leśne zwoziły 

drewno do tartaków, na połoninach pasły się stada bydła. 

Najwyższe partie Bieszczadów były zamieszkane przez Boj-

ków. Należeli oni do jednej z trzech grup górali ruskich żyjących 

w Karpatach. Bojkowie zamieszkiwali zachodnie i wschodnie 

Bieszczady przedzielone dzisiaj granicą polsko-ukraińską. Za-

chodni kraniec Bieszczadów i Beskid Niski to kraina Łemków. 

Natomiast wschodnimi sąsiadami Bojków byli Huculi.

Bojkowie jako zwarta grupa mieszkają dziś jedynie w ukraiń-

skich Bieszczadach. Po polskiej stronie zachowały się nieliczne 

ślady po tej grupie etnograficznej. Zajmowali się oni głównie 

pasterstwem, wypasając woły i owce na połoninach. Bojkowie 

i Łemkowie budowali długie chaty zwane chyżami. Pod jednym 

dachem znajdowała się w nich część mieszkalna i gospodarcza.

Najbardziej charakterystycznym elementem kulturowego 

krajobrazu Bieszczadów są cerkwie. Niestety w najwyższych 

partiach Bieszczadów, na terenie parku narodowego, nie znaj-

dziemy dziś ani jednej takiej świątyni. Trzy obiekty zachowały 

się w sąsiednich parkach krajobrazowych. Jeśli chcemy zoba-

czyć więcej cerkwi, to trzeba ich szukać w Górach Sanocko-Tur-

czańskich i w Beskidzie Niskim.

W wyższych partiach Bieszczadów jedynymi śladami po 

dawnych mieszkańcach są resztki cmentarzy, kamienne krzy-

że przy starych drogach, podmurówki świątyń, piwnice i sady 

owocowe. Nie znajdziemy tu także dworów, które kiedyś istnia-

ły w prawie każdej wsi. Takie obiekty zachowały się jedynie na 

obrzeżach Bieszczadów. Pamiątkami po licznie mieszkających 

tu Żydach są kirkuty czyli cmentarze m.in. w Lutowiskach i Ba-

ligrodzie.

W wysokich Bieszczadach zachowały sie tylko trzy cerkwie: w Chmielu (na zdjęciu), w Smolniku nad Sanem i w Łopience

Bojkowskie chyże możemy zobaczyć dziś  
w skansenie w Sanoku
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BIESZCZADY |  Natura 2000  

N AT U R A  2 0 0 0  W  B I E S Z C Z A DAC H 

Bieszczady są jedynym w województwie podkarpac-
kim obszarem Natura 2000, który jest równocześnie 
obszarem specjalnej ochrony ptaków i specjalnym obsza-
rem ochrony siedlisk (PLC 180001). Opisywany obszar 
Natura 2000 obejmuje całe polskie Bieszczady, a więc 
tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Parku Kra-
jobrazowego Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetlińskiego Par-
ku Krajobrazowego, pokrywając się także z zasięgiem 
polskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery 
„Karpaty Wschodnie”. 

W Bieszczadach gniazduje ok. 150 gatunków ptaków. Kilka-

naście z nich kwalifikuje obszar do sieci Natura 2000. Te tereny 

są największą w Polsce ostoją orła przedniego (według szacun-

ków gniazduje tu 7-8 par). Licznie występują na tym terenie 

orlik krzykliwy i trzmielojad. Gniazdują tu także bardzo rzadkie 

gatunki jak gadożer i orzełek włochaty. Bieszczady są także jed-

ną z najważniejszych w Polsce ostoi puszczyka uralskiego (choć 

więcej tych sów żyje w sąsiednim Beskidzie Niskim). Występuje 

tu również największa polska sowa (puchacz) i najmniejsza – só-

weczka. Liczne są muchołówki oraz rzadkie gatunki dzięciołów:  

białogrzbiety, trójpalczasty i zielonosiwy. 

W Bieszczadach i Górach Sanocko-Turczańskich żyje duża 

populacja derkaczy. Tego ptaka, nieco mniejszego od kuropa-

twy, łatwo usłyszeć, natomiast bardzo trudno zobaczyć.

Bogata jest fauna płazów w Bieszczadach. Z gatunków, któ-

rych siedliska są chronione w sieci Natura 2000 występują: 

kumak górski, traszka grzebieniasta i traszka karpacka. Wśród 

"naturowych" kręgowców wodnych mamy tu jeden gatunek mi-

noga i dwa gatunki ryb.

Bieszczady ważne są dla ochrony 7 gatunków bezkręgow-

ców, których siedliska wymagają ochrony w sieci Natura 2000. 

Zaliczamy do nich motyla – krasopani hera, chrząszcze: nadob-

nicę alpejską, zagłębka bruzdkowanego, biegacza Zawadzkiego 

i biegacza urozmaiconego, jednego owada prostoskrzydłego 

Isophya stysi, który w Polsce występuje tylko na Rozsypańcu 

oraz jednego mięczaka (skójkę gruboskorupową).

Krasopani heraDerkacz

Niedźwiedź brunatny Orzeł przedni
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Traszka karpacka

Nadobnica alpejska

Tocja alpejska

Obszar Natura 2000 Bieszczady uznano za ważny dla 

ochrony 23 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrek-

tywy Siedliskowej, w tym 5 priorytetowych, czyli wymagających 

szczególnej troski. Siedliska Natura 2000 pokrywają łącznie ok. 

70% powierzchni obszaru, w tym same siedliska leśne – ponad 

60%.

W Bieszczadach rosną 4 gatunki roślin Natura 2000. Są to: 

dzwonek piłkowany Campanula serrata, ponikło kraińskie Ele-

ocharis carniolica, rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa i tocja 

karpacka Tozzia carpatica. Tocja karpacka, dzwonek piłkowany 

i ponikło kraińskie – mają w Bieszczadach najliczniejsze popu-

lacje w Polsce.
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BIESZCZADY |   Bieszczadzki Park Narodowy  

N A J W I Ę K S Z Y  G Ó R S K I  PA R K 
N A R O D OW Y  W  P O L S C E 

Utworzony w 1973 roku dzisiaj jest trzecim co wielkości 

parkiem narodowym w kraju i największym górskim obszarem 

tego typu w Polsce. Bieszczadzki Park Narodowy – jako jeden 

z najważniejszych terenów chronionych na kontynencie otrzy-

mał Dyplom Rady Europy. Jest także centralną częścią Między-

narodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

Bieszczadzki Park Narodowy ma powierzchnię 

29 202 ha, a jego otulina obejmuje 52 157 ha. Park w cało-

ści położony jest w województwie podkarpackim, w powiecie 

bieszczadzkim w gminach Lutowiska (prawie 80% powierzch-

ni), Czarna i Ustrzyki Dolne oraz w powiecie leskim w gminie 

Cisna. Park składa się z kompleksu głównego, enklawy rozcią-

gającej się w dolinie górnego Sanu w okolicach Tarnawy Niżnej 

oraz kilku odrębnych działek w różnych lokalizacjach (Wetlina, 

Pszczeliny, Nasiczne, Lutowiska, Ustrzyki Dolne). Wschodnie 

i południowe granice parku przebiegają wzdłuż granic państwo-

wych z Ukrainą i Słowacją. 

Lasy zajmują ok. 84% powierzchni, 9% grunty rolne, pastwi-

ska i łąki, a 6% tereny pozostałe (przede wszystkim połoniny). 

Niewiele, bo poniżej 1% zajmują potoki i rzeki, a także drogi, 

grunty gminne i prywatne.

Aż 20 336 ha, czyli 69,6% powierzchni objęto ochroną ści-

słą. To największy wskaźnik spośród wszystkich parków naro-

dowych w Polsce. Strefa ochrony czynnej zajmuje powierzchnię 

8 785 ha (30,1%), a strefa ochrony krajobrazowej – 0,3%.

Bieszczadzki Park Narodowy 
BIESZCZADY

Kiedy w 1973 roku powstał Bieszczadzki Park Narodowy w jego granicach 
znalazły się: Połonina Caryńska oraz „gniazdo” Tarnicy i Halicza

Lasy zajmują ok. 84% powierzchni Bieszczadzkiego Parku Narodowego
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P OW STA N I E  B I E S Z C Z A D Z K I E G O  
PA R K U  N A R O D OW E G O

O konieczności utworzenia parku narodowego w Bieszcza-

dach dyskutowano już w połowie XX wieku. W 1953 roku taką 

propozycję wysunął Władysław Krygowski, działacz PTTK, 

propagator polskiej turystyki górskiej. Jednak pierwszy opu-

blikowany projekt parku narodowego powstał trzy lata później. 

W 1956 roku na łamach pisma „Wierchy” ogłosił go Władysław 

Grodziński, przyrodnik – późniejszy profesor Uniwersytetu Ja-

giellońskiego, który jako student wędrował po Bieszczadach. 

Według Grodzińskiego ochroną należało objąć najwyższe par-

tie Bieszczadów, a więc Tarnicę, Krzemień, Halicz, Bukowe Ber-

do i inne szczyty wraz z otaczającymi je lasami o powierzchni 

niemal 8 tys. ha. W 1957 roku swój projekt przedstawił Stani-

sław Lisowski, botanik z Uniwersytetu Poznańskiego. Jego kon-

cepcja zakładała utworzenie parku w formie dwóch odrębnych 

części o łącznej powierzchni 4 800 ha. Pierwsza miała obejmo-

wać połoniny Krzemienia i Kopy Bukowskiej, a druga puszczę 

bukową w kotle źródliskowym Solinki. Kolejną ważną propozy-

cję złożył w 1961 roku H. Bodnar, który zaproponował objęcie 

najwyższą formą ochrony obszar o powierzchni ok. 12 000 ha 

z masywem Tarnicy i sąsiednimi połoninami oraz lasami w źró-

dliskowej części doliny Sanu. W latach 60. powstawały kolejne 

koncepcje utworzenia parku narodowego w Bieszczadach po-

parte badaniami naukowymi. Przyrodnicy byli zdania, że park 

powinien zajmować duży obszar, bo tylko wtedy będzie można 

skutecznie chronić typowe formy wschodniokarpackiego krajo-

brazu, z niespotykanym nigdzie indziej w kraju układem pięter 

roślinnych, cennymi gatunkami roślin, starodrzewami, ostoja-

mi puszczańskiej fauny oraz krainą dolin. O tym jak ważne jest 

utworzenie parku narodowego w Bieszczadach, pisał w 1967 

roku prof. Władysław Szafer. Słynny przyrodnik stwierdził, że 

co do znaczenia w Polsce mogą się z nim równać jedynie Bia-

łowieski Park Narodowy i Tatrzański Park Narodowy. Profesor 

Szafer zaapelował do ówczesnych władz o utworzenie parku 

narodowego w Bieszczadach.

Na jego powołanie trzeba było jednak jeszcze kilka lat pocze-

kać. Utworzenie dużego obszaru chronionego poprzedziło po-

wstanie kilku rezerwatów przyrody. W 1958 roku utworzono 

trzy rezerwaty „U źródeł Solinki”, „Wetlina” i „Przełom Solinki”, 

a w 1959 roku „Wołosate”, chroniący torfowisko. W 1968 roku 

powołano kolejny rezerwat – „Połoniny Małej i Wielkiej Rawki”.

Przygotowania do utworzenia parku rozpoczęły się w roku 

1971. W strukturze Tatrzańskiego Parku Narodowego poja-

wiło się stanowisko zastępcy dyrektora ds. organizacji Biesz-

czadzkiego Parku Narodowego. Funkcję tę objął Zbigniew Tym, 

który później został pierwszym dyrektorem parku.

Bieszczadzki Park Narodowy oficjalnie utworzono 4 sierp-

nia 1973 roku Ochroną objęto najwyższe szczyty (m.in. Tarnicę, 

Krzemień i Halicz) oraz pasmo Połoniny Caryńskiej – łącznie ok. 

5 500 ha. Bieszczadzki Park Narodowy powiększano kilka razy 

w latach 1989, 1991, 1996 i 1999. Podczas ostatniego z roz-

szerzeń do parku włączono m.in. budynki gospodarcze i pola 

słynnego w latach 80. XX wieku kombinatu rolnego „Igloopol” 

w Tarnawie Niżnej.

Od lewej: Tarnica, Krzemień, Kopa Bukowska i wzniesienie pomiędzy Haliczem, a Kopą Bukowską
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tem przebiega granica polsko-ukraińska. Pasmo graniczne od 

Sianek aż po Przełęcz Bukowską pod Rozsypańcem jest za-

mknięte dla ruchu turystycznego. Od wschodu legalnie można 

dojść jedynie do jednego ze źródeł Sanu zwanego Studnikiem. 

Dalej na zachód wznosi się Piniaszkowy (960 m n.p.m.), a póź-

niej Opołonek (1028 m n.p.m.) – najbardziej na południe wysu-

nięty punkt Polski. Opołonek porośnięty jest lasem. Natomiast 

kolejne kulminacje to: Rozsypaniec Stinski (1146 m n.p.m.) 

i Stinska (1212 m n.p.m.) oraz Kińczyk Bukowski (1251 m 

n.p.m.). W skład Połoniny Bukowskiej wchodzi też Rozsypaniec 

(1280 m n.p.m.) oraz Halicz (1333 m n.p.m.) wraz z Wołowym 

Garbem (1248 m n.p.m.). Halicz jest najbardziej na północ wy-

suniętym punktem Połoniny Bukowskiej i zarazem jej najwyższą 

kulminacją.

Kolejne połoniny i górskie łąki to położone na zachód od Prze-

łęczy Beskid – Beskid Wołosacki (Poloninka, 1106 m n.p.m.), 

Kańczowa (1115 m n.p.m.), Mała Semenowa (1071 m n.p.m.), 

Wielka Semenowa (1091 m n.p.m.), Wielka Rawka (1307 m 

n.p.m.) i Mała Rawka (1272 m n.p.m.). Niedaleko Wielkiej Rawki 

wznosi się Krzemieniec (Kremenaros, 1221 m n.p.m.), na któ-

rym zbiegają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy. Wędrując pa-

smem granicznym od Kremenarosa na zachód napotkamy kolej-

ne połoniny Kamienna (1199 m n.p.m.), Hrubki (1186 m n.p.m.), 

Czerteż (1071 m n.p.m.), Riaba Skała (1199 m n.p.m.). Na Ria-

biej Skale przebiega granica Bieszczadzkiego Parku Narodo-

wego. Ale połoniny ciągną się dalej na zachód. Są to Dziurko-

wiec (1188 m n.p.m.), Płasza (1162 m n.p.m.), Kurników Beskid 

(1030 m n.p.m.) i Okrąglik (1101 m n.p.m.), z którego schodzimy 

do Przełęczy nad Roztokami (801 m n.p.m.). Na północ od Okrą-

glika już w całości po polskiej stronie wznoszą się kolejne poło-

niny: Jasło (1153 m n.p.m.) i Małe Jasło (1097 m n.p.m.).

P O Ł O N I N Y

Najbardziej charakterystycznym elementem biesz-
czadzkiego krajobrazu są połoniny – murawy alpejskie 
i subalpejskie, które w Karpatach Wschodnich wykształ-
cają się ponad górną granicą lasu. Na połoninach wystę-
pują gatunki wschodniokarpackie, z których wiele w Pol-
sce rośnie tylko tutaj. Spotkamy tu także rośliny alpejskie 
i subalpejskie. 

Tak nisko położone górskie łąki to rzadkość. Na niektórych 

zboczach połoniny zaczynają się już na wysokości 1050 m n.p.m. 

Przed wiekami zajmowały jednak znacznie mniejszą powierzch-

nię. Granica lasu przebiegała wyżej.

Piętro połonin zostało ukształtowane w sposób natural-

ny, a później powiększone przez ludzi podczas wielowiekowej 

gospodarki pasterskiej. Przez wieki wypasane tam były stada 

wołów i owiec. Ludzie chcąc poszerzyć powierzchnię górskich 

pastwisk wycinali i wypalali drzewa i krzewy przy górnej granicy 

lasu. Po II wojnie światowej pasterze nie wrócili już na połoniny. 

Od tej pory na tym terenie zachodzi proces wtórnej sukcesji po-

legający na odtwarzaniu się dawnych zbiorowisk.

PASMA POŁONIN W POLSCE
W granicach Polski połoniny występują w dwóch pasmach 

Bieszczadów: paśmie połonin i paśmie granicznym. 

Najbardziej znane są Połonina Wetlińska (1255 m n.p.m.) 

z wchodzącym w jej skład Smerekiem (1222 m n.p.m.), Połoni-

na Caryńska (1297 m n.p.m.) oraz tzw. „gniazdo” Tarnicy, a więc 

Tarnica (1346 m n.p.m.), Szeroki Wierch (1315 m n.p.m.), Krze-

mień (1335 m n.p.m.), Bukowe Berdo (1312 m n.p.m.) oraz 

Kopa Bukowska (1320 m n.p.m.). 

W paśmie granicznym najdalej wysuniętym na wschód masy-

wem połonińskim jest rozległa Połonina Bukowska. Jej grzbie-

W Bieszczadach połoniny zaczynają się nawet na wysokości 1050 m n.p.m. 
Przed wiekami górna granica lasu przebiegała znacznie wyżej
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ZBIOROWISKA ROŚLINNE POŁONIN
Po zaprzestaniu wypasu owiec i bydła na połoninach przy-

roda wraca powoli do stanu przedpasterskiego. Odtwarzają się 

pierwotne zbiorowiska, a zanikają te związane z gospodarką 

człowieka. Obecnie na połoninach wyróżniamy ponad 40 zbio-

rowisk roślinnych, z dużym udziałem roślin wschodniokarpac-

kich i wysokogórskich.

Zbiorowiska roślinne połonin można podzielić na trzy grupy. 

Są to zbiorowiska zaroślowe połonin, połoninowe zbiorowiska 

traworoślowe, ziołoroślowe i krzewinkowe oraz zbiorowiska 

alpejskie (murawy, bażyniska, borówczyska, torfowiska, zbioro-

wiska szczelin i półek skalnych). W tych miejscach mają siedli-

ska najcenniejsze składniki flory wysokogórskiej Bieszczadów.

Zbiorowiska alpejskie – najcenniejsze o najwyższej wartości 

przyrodniczej występują na najwyższych szczytach i grzbietach. 

Są to murawy alpejskie, zbiorowiska półek i szczelin skalnych, 

torfowiska połoninowe, borówczyska i bażyniska. Możemy je 

zobaczyć na graniach Bukowego Berda, Krzemienia, Rozsypań-

ca, Kopy Bukowskiej, Kinczyka Bukowskiego i Tarnicy.

Te zbiorowiska o niewielkiej powierzchni są szczególnie 

narażone na rozdeptywanie. Dlatego m.in. szlak nie przebiega 

przez grań Krzemienia, czy też zmieniony został przebieg szla-

ku na Bukowym Berdzie. Na półkach i w szczelinach możemy 

zobaczyć wiele pięknie kwitnących roślin. Należy do nich goź-

dzik kartuzek skalny – endemit wschodniokarpacki. Ten podga-

tunek w Polsce występuje tylko na bieszczadzkich połoninach 

na Krzemieniu, Kopie Bukowskiej i Bukowym Berdzie. Rosną tu 

też efektowne gatunki wysokogórskie: zawilec narcyzowy oraz 

rojnik górski oraz nieco podobna do niego skalnica gronkowa. 

Możemy też podziwiać macierzankę halną, dzwonek wąskolist-

ny i driakiew lśniącą. 

W najwyższych partiach występują połoninowe borówczy-

ska bażynowe i murawy z kostrzewa niską.

W partiach szczytowych Krzemienia, Szerokiego Wierchu, 

Rozsypańca i Tarnicy występują torfowiska połoninowe. Nie-

wielkie płaty można zobaczyć także na Połoninie Caryńskiej 

i Połoninie Wetlińskiej. Występuje tu kilka gatunków torfow-

ców tworzących kolorowe „poduchy”, a także płonnik cienki, 

widłaki oraz bażyna obupłciowa. Te torfowiska zwane są także 

wiszącymi, bo często zwisają ze skał. 

Na połoninach duże powierzchnie zajmują borówczyska. 

W zespole wysokogórskich borówczysk karpackich możemy 

wyróżnić cztery podzespoły: borówczysko z kostrzewą niską, 

z różą alpejską, mszyste i z goryczką trojeściową.

Borówczyska spotkamy także na zboczach. Wraz z traworo-

ślami i ziołoroślami zajmują największą powierzchnię. Zbocza 

o dużym spadku porasta zespół trzcinnika leśnego, a te o mniej-

szym nachyleniu – traworośle wiechlinowo-śmiałkowe.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu duże powierzchnie zajmowa-

ły bliźniczyska, czyli pastwiska powstałe w wyniku gospodarki 

pasterskiej. Po ustaniu wypasu bliźniczyska zanikają na rzecz 

zbiorowisk naturalnych dla połonin. 

Na zboczach, szczególnie w najniższych partiach połonin, 

odtwarza się też pas zarośli, który został usunięty w czasach 

gospodarki pasterskiej. Zanim na połoninach zaczęto wypasać 

bydło i owce granica lasu przebiegała wyżej niż obecnie. Po 

ustaniu pasterstwa rozpoczął się proces wtórnej sukcesji. 

W pasie zarośli występuje m.in. olsza zielona zwana też olchą 

kosą. Ten rzadki gatunek wschodniokarpacki w Polsce możemy 

spotkać tylko w Bieszczadach, zazwyczaj wysoko w górach, 

gdzie z krzywulcowymi buczynami i jarzębinami oraz wierzbą 

śląską tworzy górną granicę lasu zastępując nieobecną tu ko-

sodrzewinę. Zarośla olszy zielonej spotkamy m.in. wędrując 

z Przełęczy Bukowskiej na Rozsypaniec czy też na Przełęczy 

Goprowców koło wiaty.

Na połoninach najcenniejsze przyrodniczo są murawy alpejskie, zbiorowiska półek  
i szczelin skalnych, torfowiska połoninowe, borówczyska oraz bażyniska 
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R O Ś L I N Y  W S C H O D N I O KA R PAC K I E 

Najcenniejszymi gatunkami występującymi na bieszczadz-

kich połoninach są rośliny wschodniokarpackie. To one wyróż-

niają florę Bieszczadów na tle flory Polski. Dla przyrodników 

najważniejsze są endemity wschodniokarpackie i wschodnio–

południowokarpackie, a więc takie, których nie spotkamy ni-

gdzie indziej poza tymi górami.

Rośliną szczególną jest pszeniec biały. W Polsce występuje 

tylko na zboczach Kińczyka Bukowskiego i na Połoninie Bukow-

skiej. Najłatwiej tę roślinę można zobaczyć w okolicach Sianek. 

Rośnie na borówczyskach, polanach i brzegach lasu. Tworzy 

mieszańce z podobnym do niego pszeńcem Herbicha, który ma 

żółte kwiaty. Pszeniec Herbicha jest bardziej rozpowszechnio-

ny i występuje także w Pieninach, Tatrach i Sudetach. Pszeńce 

są gatunkami półpasożytniczymi, wodę pobierają z roślin żywi-

cielskich. 

Na skałach Bukowego Berda, Krzemienia i Kopy Bukowskiej 

rośnie goździk kartuzek skalny. To jedyne stanowiska tej rośliny 

w naszym kraju. Niezwykły kwiatostan, w formie purpurowego 

koszyczka, ma chaber Kotschyego. Występuje na Haliczu i Tar-

nicy. Tę roślinę można także zobaczyć poniżej szlaku wiodącego 

pod Krzemieniem oraz przy drodze z Wołosatego na Przełęcz 

Bukowską, tuż przy ostrym zakręcie przed końcowym podej-

ściem. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Przy szlakach wiodących 

przez połoniny dość często można zobaczyć rośliny z rodziny 

astrowatych o pojedynczych różowych lub fioletowych kwia-

tach. To wężymord górski kwitnący od czerwca do sierpnia. 

Dość powszechnie na połoninach i polanach występuje także 

fiołek dacki, który kwitnie od maja do sierpnia. Jeszcze bardziej 

rozpowszechniony, choć tylko w Bieszczadach, jest goździk sku-

piony. Możemy go zobaczyć zarówno na połoninach, jak i w niż-

szych partiach, na przełęczach, a nawet w centrum Ustrzyk 

Górnych na skarpie przy drodze. Kolejne endemity wschodnio-

karpackie w Polsce występujące tylko w Bieszczadach to ostro-

żeń wschodniokarpacki, wilczomlecz karpacki, lepnica karpacka 

i szczaw górski karpacki. 

Są też rośliny określane jako wschodniokarpackie, które jed-

nak w naszym kraju można spotkać także poza Bieszczadami. 

Należą do nich m.in. tojad mołdawski i groszek wschodniokar-

packi.

Goździk kartuzek skalny na jednej z grani Bukowego Berda

Pszeniec biały
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LISTA GATUNKÓW WSCHODNIOKARPACKICH 
Przyrodnicy wyróżnili w Bieszczadach Zachodnich 34 rośliny 

wschodniokarpackie. Endemity to gatunki występujące jedynie 

w Karpatach Wschodnich i Południowych. Subendemity wschodnio-

karpackie to gatunki, które występują głównie w Karpatach Wschod-

nich, ale pojedyncze stanowiska mają poza tym terenem. Inne rośliny 

wschodniokarpackie to te, które wyróżniają Karpaty Wschodnie od 

Zachodnich, ale spotykane są także poza Karpatami Wschodnimi.

ENDEMITY WSCHODNIOKARPACKIE
Pszeniec biały Melampyrum saxosum 

Szczaw górski karpacki Rumex alpestris sutsa carpaticus

Lepnica karpacka Silene dubia

Wilczomlecz karpacki Euphorbia carpatica

Goździk kartuzek skalny Dianthus carthusianorum subsp. saxigenus

Tojad wschodniokarpacki Aconitum lasiocarpum subsp. lasiocarpum

Tojad Gayera Aconitum x gayerii (A.degenii x A. lasocarpium)

Tojad wiechowaty Aconitum degenii subsp. degeni

Tojad czarnohorski Aconitum x czarnohorense (A. firmum x A. nanum)

Tojad bukowiński Aconitum bucoviniense

SUBENDEMITY WSCHODNIOKARPACKIE
Ostróżka wyniosła wschodniokarpacka Delphinium elatum subsp. 

nacladense

Przywrotnik turkulski Alchemilla turkulensis

Tojad mołdawski hosta Aconitum moldavicum subsp. hosteanum 

INNE ROŚLINY WSCHODNIOKARPACKIE
Fiołek dacki Viola dacica

Ciemiężyca biała Veratrum album subsp. album

Smotrawa okazała Telekia speciosa

Sesleria Bielza Sesleria bielzii

Starzec długolistny Senecio papposus

Wężymord górski Scorzonea rosea

Lulecznica kraińska Scopolia carniolica

Cebulica trójlistna Scilia kladnii

Śnieżyca wiosenna karpacka Leucoium vernum subsp. carpaticum

Groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus

Okrzyn alpejski Laserpitium krapfii

Ciemiernik czerwonawy Helleborus purparescens

Goździk skupiony Dianthus compactus

Ostrożeń wschodniokarpacki Cirsium waldestenii

Chaber Kotschyego Centaurea kotschyana

Turzyca siedmiogrodzka Carex depressa subsp. transsilvanica

Turzyca dacka Carex dacica

Dzwonek rozłogowy Campanula abietina 
Sałatnica leśna Aposeris foetida

Olsza zielona Alnus viridis

Tojad kosmatoowockowy Aconitum x hebegynum

Według „Kalendarza Bieszczadzkiego Parku Narodowego – 2018”

Goździk skupiony

Chaber Kotschyego

Wężymord górski

Fiołek dacki
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R O Ś L I N Y  A L P E J S K I E  I  S U BA L P E J S K I E

Obok roślin wschodniokarpackich na połoninach wy-
stępują także cenne gatunki, które możemy spotkać w in-
nych pasmach górskich.

Jedną z najbardziej okazałych i najpiękniejszych roślin jest 

rojnik górski. Ten gatunek w Polsce poza Bieszczadami wystę-

puje także w Tatrach i na Babiej Górze. Roślina tworzy z liści 

różyczki o średnicy 2-4 cm. Wyrastają one obok siebie w dużej 

ilości, jakby „rojąc się” – stąd nazwa rojnik. W lipcu z niektórych 

bardziej rozwiniętych różyczek wyrastają grube łodygi o wy-

sokości kilkunastu cm. Na szczycie łodyg w lipcu i na początku 

sierpnia pojawiają się okazałe ciemnoróżowe kwiaty. Rojnik 

górski rośnie na półkach skalnych i w szczelinach na obrzeżach 

rumowisk. W Bieszczadach występuje głównie w szczytowych 

partiach Krzemienia zamkniętych dla ruchu turystycznego. Ale 

możemy go zobaczyć na skałkach przy szlaku wiodącym po 

zboczu Krzemienia. A jeszcze łatwiej spotkać go na skalniakach 

w ogrodach botanicznych i w prywatnych ogródkach.

Rośliną nieco podobną do rojnika jest skalnica gronkowa. 

Jej liście także tworzą różyczki. Kwiaty są już jednak zupeł-

nie inne. Ich płatki są koloru białego z drobnymi czerwonymi 

kropkami. Zebrane są na szczycie łodyżki kwiatostanowej. Na 

brzegach liści występuje biały osad. To węglan wapnia, którego 

nadmiar roślina w ten sposób wydala. 

Rojnik górski
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Kolejną efektowną rośliną wysokogórską jest zawilec narcy-

zowy. Ten gatunek z rodziny narcyzowatych występuje w Biesz-

czadach, Tatrach, Karkonoszach i na Babiej Górze. Duże białe 

kwiaty tworzą baldach na szczycie łodyżki kwiatowej. W Biesz-

czadach podobnie jak rojnik górski występuje głównie na Krze-

mieniu, ale turyści mogą podziwiać tę roślinę np. tuż przy szlaku 

wiodącym z Halicza w stronę Krzemienia. 

Jedną z najczęściej spotykanych roślin alpejskich jest pro-

sienicznik jednogłówkowy. Rośnie zarówno w szczytowych 

partiach połonin, w ich niższych częściach, jak i na przełęczach. 

Kwitnie od czerwca do września. Kolejne wysokogórskie rośli-

ny to pięciornik złoty, rdest żyworodny, driakiew lśniąca, a także 

kostrzewa niska i turzyca dacka.

Na zboczach połonin i leśnych polanach możemy spotkać 

rośliny subalpejskie. W czerwcu i lipcu kwitnie pełnik alpejski 

tworząc na polanach żółte kobierce. Ma duże kuliste kwiaty 

wyrastające pojedynczo na szczycie łodygi. Można go spotkać 

także w dolinach. Był często sadzony przez Bojków przy cha-

tach i kapliczkach. Bardzo podobny do pełnika europejskiego, 

przez niektórych botaników uznawany za jego podgatunek. 

Do grupy roślin subalpejskich należy także ciemiężyca biała. 

To bardzo okazała roślina o wysokości nawet do 2 m. Wystę-

puje na połoninach, ale największe skupiska można zobaczyć 

na niższych położeniach, np. w okolicach Sianek. Rośnie obok 

bardziej pospolitej ciemiężycy zielonej. Kolejne rośliny subal-

pejskie to czosnek siatkowaty, modrzyk górski i dzwonek pił-

kowany. Zarówno na połoninach, jak też w dolinach i w lasach 

rosną gatunki ogólnogórskie, takie jak kozłek trójlistkowy, róża 

alpejska i goryczka trojeściowa. Nazwa tej ostatniej pochodzi 

od gorzkich i trujących substancji, jakie ta roślina wytwarza. 

Kwitnie późno, bo dopiero w sierpniu i we wrześniu, a czasami 

nawet w październiku. Na połoninach często możemy spotkać 

wierzbówkę kiprzycę. Ta wysoka roślina ma duże różowe kwia-

tostany. Wierzbówka kiprzyca w Bieszczadach rośnie w dużych 

skupiskach, ale nie jest to gatunek charakterystyczny dla tego 

terenu – występuje w całej Polsce. Kolejne gatunki, które mo-

żemy spotkać na połoninach, jak i w niższych położeniach to ja-

strzębiec pomarańczowy, omieg górski i rzadka na tym terenie 

arnika górska.

Goryczka trojeściowaPełnik alpejski

Zawilec narcyzowy
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B I E S Z C Z A D Z KA  P U S Z C Z A

Głównym elementem bieszczadzkiego krajobrazu są 
lasy. Zajmują one 83,7% powierzchni Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego. 

Bieszczadzka puszcza w parku nie jest lasem jednorodnym. 

Przeważają drzewostany bukowe, inne często występujące tu 

naturalnie gatunki to jodła, klon jawor i wiąz górski. Spotykamy 

buczynę z potężnymi jodłami, a w innych miejscach starodrzew 

bukowo jaworowy. W dolinach rzek powszechna jest olsza szara. 

Większość lasów w Bieszczadach uległo przetworzeniu 

przez człowieka podczas wielowiekowej eksploatacji. Najbar-

dziej intensywna była ona w I połowie XX wieku. Aby łatwiej 

wywozić cenny surowiec zbudowano sieć kolejek leśnych. Dzię-

ki temu można było realizować zręby zupełne, a później zalesiać 

je monokulturami świerkowymi. 

Z tego powodu świerczyny do dziś zajmują drugą pozycję 

pod względem liczebności i zajmowanych powierzchni. Jednak 

większość drzewostanów świerkowych ma charakter sztuczny. 

Spotkamy też sztuczne drzewostany z sosną zwyczajną i mod-

rzewiem europejskim. Te drzewa sadzono jako tzw. przedplon 

na terenach po dawnych wsiach i śródleśnych polanach. Po-

wierzchnia gatunków przedplonowych sukcesywnie się zmniej-

sza. Sosny, olszy i świerka ubywa na korzyść buka, jawora i jodły. 

Stopniowo następuje rozpad i naturalna przebudowa sztucz-

nych ekosystemów.

Puszcza bukowa w Bieszczadach występuje w piętrze re-

gla dolnego, a więc od około 500 m n.p.m. po 1150 m. n.p.m., 

a czasami nawet do 1250 m n.p.m. Wraz z wysokością nad po-

ziom morza oraz kątem nachylenia stoku powierzchnia litych 

drzewostanów bukowych wyraźnie się zwiększa. Przy górnej 

granicy lasu występują krzywulcowe buczyny z domieszką ja-

worów. Te niewielkie poskręcane przez wiatr drzewa zastępują 

nieobecną w Bieszczadach kosodrzewinę.

Pomimo bardzo intensywnego wycinania w XIX wie-

ku, w pierwszej połowie XX wieku oraz po II wojnie świato-

wej, znajdziemy sporo mateczników z imponującymi 50-metro-

wymi okazami buków i jodeł. Lasy bukowe stanowią ponad trzy 

czwarte powierzchni puszczy. Naturalnym uzupełnieniem są 

drzewostany jodłowe i jaworowe.

Potężne pnie buków, jodeł i jaworów porastają rzadkie ga-

tunki mchów, wątrobowców i porostów.

W drewnie starzejących się drzew, a także w pniach drzew 

przewróconych, doskonałe warunki do rozwoju mają liczne ga-

tunki owadów.

W koronach drzew możemy zobaczyć krążące ptaki. Wy-

próchniałe, dziuplaste drzewa to miejsca gniazdowania, 

jak również żerowania dzięciołów, kowalików, sikor i sów. 

Dziuple w konarach drzew zamieszkują też drobne ssaki: popie-

lice, wiewiórki, nietoperze. Niżej, pomiędzy bukami, jaworami 

i jodłami wędrują niedźwiedzie, wilki, rysie i żubry.

Górną granicę lasu w Bieszczadach stanowią krzywulcowe, poskręcane buczyny
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Z B I O R OW I S KA  L E Ś N E

Najbardziej rozpowszechnionym na całym obszarze ze-

społem leśnym jest żyzna buczyna karpacka, występująca 

w kilku wariantach i będąca dominującym zbiorowiskiem lasu 

dolnoreglowego. Największe powierzchnie zajmuje buczyna 

karpacka typowa. Wiosną zakwitają w niej łany żywca gruczo-

łowatego. Kolejne podzespoły to buczyna karpacka z czosn-

kiem niedźwiedzim, buczyna karpacka z miesiącznicą trwałą 

i trawiasto-turzycowa.

Zbiorowiskiem rozpowszechnionym w reglu dolnym jest 

także kwaśna buczyna górska, zróżnicowana na podzespół ty-

powy, borówkowy, kosmatkowy i trzcinnikowy.

W parku występują cztery rodzaje jaworzyn. Wyższe partie 

porastają rzadko spotykane w skali Karpat jaworzyny ziołoro-

ślowe, posiadające karłowaty i krzywulcowy drzewostan, jak 

też cenne przyrodniczo czyste jaworzyny górskie. Wyróżniamy 

też zespoły jaworzyny górskiej z języcznikiem zwyczajnym oraz 

z miesiącznicą trwałą.

Zespół sosnowego boru bagiennego wykształcił się na 

znacznej powierzchni torfowiska „Tarnawa Wyżna”. Podobne 

pod względem florystycznym są też występujące na tym tor-

fowisku płaty zespołu bagiennego lasu brzozowego, którego 

drzewostan tworzą brzozy – brodawkowata i omszona. Na kilku 

torfowiskach można zobaczyć nieduże powierzchnie zespołu 

górskiej świerczyny torfowiskowej. 

W miejscach trudno dostępnych zachowały się fragmenty lasu przypominające pierwotną 
puszczę. Potężne pnie porastają rzadkie gatunki mchów, wątrobowców i porostów

W Bieszczadach występuje wiele bardzo cennych gatunków porostów, 
m.in. zagrożony wymarciem granicznik płucnik
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K R A I N A  D O L I N

Po II wojnie i wysiedleniach wiele bieszczadzkich dolin opu-
stoszało, a przyroda zaczęła zajmować obszary dawnych wsi, 
pastwisk i pól. Niewiele jest takich miejsc w Europie, w których 
historia w równie znaczący sposób wpłynęła na przyrodę jak 
w Bieszczadach.

Do połowy XX wieku bieszczadzkie doliny były gęsto zaludnione. 

W 1938 roku w Brzegach Górnych (Berehach Górnych) mieszkało 866 

osób, w Wołosatem 1194 osoby, w Beniowej 781 osób, w Bukowcu 497 

osób, a w Dźwiniaczu Górnym – 1549 osób. Dzisiaj w Brzegach Górnych 

zamieszkane jest jedno gospodarstwo, w Wołosatem mieszka około 50 

osób, a Beniowa, Bukowiec, Dźwiniacz Górny, podobnie jak wiele innych 

miejscowości na tym terenie są bezludne.

Po wojnie i walkach z UPA gwarne dotąd doliny całkowicie opustosza-

ły. Zabudowania w większości zostały zniszczone. Rozpoczął się proces 

wtórnej sukcesji. Pod koniec lat 50. XX wieku w niższych partiach Biesz-

czadów i w niektórych wsiach w wysokich górach np. w Wetlinie zaczęli 

gospodarować osadnicy przybywający tu z całej Polski. Jednak do więk-

szości osad na terenie dzisiejszego parku narodowego ludzie nie wrócili.  

Zatarły się granice dawnych pól. Początkowo zamieniły się na dzicze-

jące łąki, później na te tereny zaczął wkraczać las. Śladami po dawnych 

mieszkańcach są cerkwiska, cmentarze, podmurówki domów, stare stud-

nie i piwnice. Te miejsca można rozpoznać po skupiskach lip, dębów czy 

jesionów. Wiosną na niebiesko kwitną tu barwinek pospolity i chaber 

miękkowłosy. W takich miejscach spotykamy rudbekię nagą i smotrawę 

okazałą. Miejsca dawnych wsi wskazują również drzewa owocowe. Za-

zwyczaj są to jabłonie choć zdarzają się także grusze i śliwy. Te drzewa 

nadal owocują i dostarczają pokarmu wielu gatunkom ssaków czy ptaków. 

W starych sadach pod koniec lata i jesienią można spotkać niedźwiedzie, 

które przychodzą tu, aby wzbogacić swój jadłospis. Amatorami jabłek 

i gruszek są także jelenie, dziki i wiele małych ssaków oraz ptaki.

Niewiele jest miejsc, gdzie zachowały się dawne układy pól i łąk. Takim 

ewenementem jest m.in. dolina Caryńskiego znajdująca się w granicach 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Smotrawa okazała, roślina wschodniokarpacka, była 
sadzona przy bojkowskich chyżach i dzisiaj wskazuje  

miejsca po dawnych osadach

Pozostałości po budynku w Brzegach Górnych 

Dla zachowania otwartych terenów po dawnych wsiach prowadzi się regularne koszenie, a także wypas koni huculskich  
wywodzących się z Karpat Wschodnich. W Wołosatem działa Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego
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TO R F OW I S KA

Interesujący element krajobrazu bieszczadzkiej „krainy do-

lin” stanowią torfowiska. Zajmują niewielką powierzchnię, ale 

są bardzo ciekawe pod względem przyrodniczym. Szczególnie 

cenne są torfowiska wysokie, które w Bieszczadzkim Parku 

Narodowym znajdują się pomiędzy Wołosatem, a Ustrzykami 

Górnymi, a także w dolinie górnego Sanu. W górnym biegu Sanu 

najbardziej znane są „Dźwiniacz”, „Litmirz”, „Łokieć”, „Sokoliki” 

i „Tarnawa”. 

Torfowisko wysokie powstaje w procesie narastania 
złoża torfowego i odcięcia jego roślinności od wód 
gruntowych, wskutek czego jest ono zasilane jedynie 
przez wody opadowe. W takim środowisku występują 
rośliny o małych wymaganiach, odporne na zakwasze-
nie, niedobór azotu i innych pierwiastków. Pokłady tor-
fu tworzą kopułę wystającą ponad otoczenie.

Od wieków bieszczadzkie torfowiska były przekształcane 

przez człowieka. Przede wszystkim poprzez melioracje po-

wodujące osuszanie terenu. Przed II wojną światową zdarzył 

się także pożar. W 1927 roku od iskry z kolejki wąskotorowej 

zapalił się torf w Tarnawie. Podobno torfowisko tliło się przez 

pięć lat. Opisywane obszary, obecnie objęte są ochrona czynną, 

polegającą na przywróceniu dawnego stanu wód gruntowych 

i ograniczeniu sukcesji wtórnej (m.in. odkrzaczane są kopuł tor-

fowisk).   

Jeżeli chcemy wejść na środek bagna i z bliska zobaczyć tor-

fowisko oraz występujące tam rośliny, to musimy wybrać się do 

doliny górnego Sanu. Przez największe w Bieszczadach torfo-

wisko „Tarnawa” przeprowadzono ścieżkę edukacyjną. Wędru-

jąc drewnianymi pomostami korzystamy z tablic z informacjami 

o tutejszej przyrodzie. Występuje tu szereg roślin związanych 

ze środowiskiem bagiennym: mchy torfowce, żurawina błotna, 

borówka bagienna, bagno zwyczajne, wełnianki i owadożerna 

rosiczka okrągłolistna. Zobaczymy również karłowate brzozy 

i świerki. Co ciekawe torfowiska, to jedyne naturalne siedliska 

sosny w Bieszczadach. 

Koło miejscowości Smolnik, poza granicami parku narodo-

wego, znajduje się kolejne torfowisko o nazwie „Zakole”. Istnieje 

tu rezerwat przyrody.

Rezerwat „Zakole” o powierzchni 5,25 ha powstał 
w roku 1971. Celem ochrony jest zachowanie zespołów 
pierwotnej roślinności torfowiskowej. 

Rodzaj rezerwatu: torfowiskowy
Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny
Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i półnatural-
nych
Typ ekosystemu: torfowiskowy (bagienny)
Podtyp ekosystemu: torfowisk wysokich

Ścieżka na torfowisku „Tarnawa”

Kwitnące wełnianki na torfowisku w Wołosatem
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S I A N K I  I  Ź R Ó D Ł A  SA N U

Dzięki ścieżce wytyczonej przez pracowników Biesz-
czadzkiego Parku Narodowego można dotrzeć do źródła 
Sanu bijącego powyżej Sianek w drodze na Opołonek –
najdalej na południe wysunięty punkt Polski. Przy źródle 
znajduje się ustawiony przez Ukraińców obelisk z napi-
sem informującym, że z tego miejsca wypływa San. Bada-
nia prowadzone przez historyków i geografów dowodzą 
jednak, że nie jest to jedyne źródło tej rzeki. 

W XIX wieku kartografowie austriaccy uznali, że początkiem 

Sanu jest potok noszący dziś nazwę Niedźwiedzi. Potwierdzał 

to fakt, że ten potok wypływający z przełęczy Żydowski Be-

skid i północnych stoków Opołonka często niesie więcej wody 

niż właściwy San. Dopiero na początku XX wieku ustalono, że 

San ma źródło w pobliżu przełęczy Użockiej. Dzisiaj najbardziej 

znane jest wspomniane wcześniej źródło o nazwie Studnik, bi-

jące na granicy polsko-ukraińskiej. Ustawiono obelisk, a do jego 

ściany przymocowano tablicę z ukraińskimi napisami. Jak pisze 

kartograf Wojciech Krukar podana tu wysokość – 950 m jest 

zdecydowanie zawyżona. Podstawa słupa granicznego nr 224 

(a także pomnika) ma wysokość 888,6 m. 

Drugie ze źródeł położone jest w lesie Rubań, na południo-

wy wschód od szczytu Piniaszkowego. Za główny wyciek Sanu 

uznane zostało przez kartografów WIG, a później, zapewne za 

polskimi mapami przedwojennymi, przez komisję niemiecko-so-

„Grób hrabiny” – nagrobki Klary i Franciszka Stroińskich z kaplicą cmentarną, to jedna z niewielu pozostałości po dawnych Siankach

Obelisk opisująy źródło Sanu na granicy polsko-ukraińskiej
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gość ok. 443 km. Jednak nowsze pomiary wykazały ok. 458 km.

Przed II wojną światowa Sianki były dużym kurortem. Ist-

niały tu schroniska, dwór, kościół i cerkwie, a nawet skocznia 

narciarska. Dziś po polskiej stronie nikt nie mieszka. Ta okolica 

jest bardzo ciekawa przyrodniczo. Występują tu rośliny poło-

nin m.in. pszeniec biały. W czerwcu na łąkach masowo kwitną 

ostrożenie i ciemiężyce białe.  

wiecką. To źródło leży najwyżej: 923 m n.p.m. i najbliżej główne-

go grzbietu karpackiego. 

Jest jeszcze kilka innych wycieków, które mogą być uznane 

za źródła Sanu. Jedno nich bije w murowanej budce obok torów 

kolejowych na Przełęczy Użockiej.

Warto wspomnieć, że San jest rzeką dłuższą niż nam się do 

niedawna wydawało. Większość publikacji podaje, że ma dłu-

W czerwcu na łąkach w Siankach masowo kwitną ostrożenie i ciemiężyce białe

Żródło „Studnik” na granicy polsko-ukraińskiej
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PA R K  K R A J O B R A Z OW Y  D O L I N Y  SA N U

Park Krajobrazowy Doliny Sanu położony jest wzdłuż 
biegu górnego Sanu, od Kiczery Sokolickiej i terenów po 
dawnej wsi Sokoliki Górskie aż do Rajskiego i Chrewtu 
na północnych krańcach Jeziora Solińskiego. Ten obszar 
można podzielić na dwie części. Północna – to dolina gór-
nego Sanu czyli słynny „Bieszczadzki worek”, a południo-
wa – dolina Sanu pod Otrytem.

„Bieszczadzki worek” to obszar prawie bezludny. Do poło-

wy ubiegłego stulecia istniały tu liczne osady rozwijające się 

wzdłuż linii kolejowej prowadzącej ze Lwowa na Zakarpacie 

(dziś biegnie ona po ukraińskiej stronie granicy). Podstawą miej-

scowej gospodarki był przemysł drzewny. Kolejki wąskotorowe 

zwoziły drewno do tartaków i służyły turystom. „Bieszczadzki 

worek" był zamieszkany głównie przez Bojków – karpackich 

górali. Po II wojnie światowej ta grupa etnograficzna w Polsce 

przestała istnieć. Zmiany granic, walki z UPA i wysiedlenia do-

prowadziły do całkowitego wyludnienia doliny. Zniknęli także 

mieszkający na tym terenie Polacy i Żydzi. Zagładzie uległy za-

kłady przemysłowe, domy, cerkwie, dwory i kościoły. Na długie 

lata dolina opustoszała.

Przez wiele lat do „Bieszczadzkiego worka” nikt nie zaglądał. 

Ta enklawa z trzech stron otoczona granicą polsko-sowiecką 

(wówczas) i oddzielona od reszty kraju wysokimi górami, na po-

czątku lat 70. XX wieku zainteresowała wszechwładnego puł-

kownika Kazimierza Doskoczyńskiego, który zawładnął doliną 

tworząc w niej filię myśliwskiego ośrodka rządowego w Arła-

mowie.

Odbywały się tu wielkie łowy na jelenie, żubry, wilki, rysie, 

a nawet niedźwiedzie. Te ostatnie były pod ochroną, ale mini-

ster wydawał zezwolenia na odstrzał. Niedźwiedź stojący dziś 

na ekspozycji w muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

padł od kuli byłego premiera Piotra Jaroszewicza. Mało kto wie, 

że żubry sprowadzono w Bieszczady, nie tylko po to, aby odtwo-

rzyć populację tych zwierząt w Karpatach, ale także dlatego, by 

dostojnicy mogli zapolować na naprawdę grubego zwierza. 

Po likwidacji ośrodka rządowego, tuż pod połoninami w Tar-

nawie Niżnej zbudowano gigantyczny kombinat rolny. Zlekce-

ważono ostrzeżenia fachowców, że te obszary nie nadają się 

do hodowli tysięcy sztuk bydła. Nie liczono się także z ochroną 

przyrody. Dolina została zrekultywowana przy użyciu mate-

Zima w dolinie górnego Sanu

Park Krajobrazowy Doliny Sanu
BIESZCZADY
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W 2011 roku powstał Leśny Kompleks Promocyjny 
„Lasy Bieszczadzkie”. Początkowo zajmował powierzch-
nię ponad 24 tys. ha. W roku 2015 został powiększony 
do 69,5 tys. ha. W jego skład wchodzą w całości nadle-
śnictwa: Baligród, Cisna, Lutowiska i Stuposiany. Lasy 
Państwowe tworzą Leśne Kompleksy Promocyjne na 
terenach cennych przyrodniczo, promując zrównowa-
żoną turystykę, wspierając badania naukowe i prowa-
dząc edukację.
W 2012 roku niedaleko Mucznego otwarto Pokazową 
Zagrodę Żubrów. Obiekt podzielono na dwie części: 
aklimatyzacyjną i pokazową. Trafiają tu specjalnie wy-
selekcjonowane żubry sprowadzane z ogrodów zoolo-
gicznych i hodowli z całej Europy, w ramach akcji wzbo-
gacania puli genetycznej bieszczadzkiego stada. 

riałów wybuchowych. Zniszczono pozostałości po dawnych 

mieszkańcach, resztki domów, cmentarzy, cerkwi i tartaków. 

Zmieniano i prostowano biegi rzek i potoków, a niektóre po 

prostu zasypywano. Ferma upadła zanim osiągnęła pełną moc 

przerobową. Niestety jej pozostałości straszą do dziś. Straty, 

jakie poniosło środowisko naturalne są niewyobrażalne. Od 

kilkunastu lat w dolinie górnego Sanu rządzi przyroda. Dzisiaj 

na tym terenie zamieszkane są tylko dwie miejscowości Mucz-

ne i Tarnawa Niżna. W Mucznem, w przebudowanym budynku 

dawnego hotelu, powstało Centrum Promocji Leśnictwa wraz 

z muzeum przyrodniczym. Centrum w Mucznem to najważniej-

szy element Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Biesz-

czadzkie”. Wokół Mucznego wytyczono ścieżki przyrodnicze 

i trasy narciarskie.

Widok z Bukowego Berda na Centrum Promocji  
Leśnictwa w Mucznem

Taras widokowy w zagrodzie Żubrów w Mucznem 

San w okolicach Procisnego
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Południowa część Parku Krajobrazowego Doliny Sanu, od 

Smolnika po Chrewt, jest gęściej zaludniona. Jednak od północy 

graniczy z Otrytem, jednym z najbardziej dzikich miejsc w Biesz-

czadach. Te tereny zachwycają rozmaitością krajobrazów oraz 

bogactwem przyrody. Przenikają się tu gatunki wschodnio- i za-

chodniokarpackie oraz niżowe.

Dzisiaj aż 80% powierzchni parku pokrywają lasy. Prawie 

połowę stanowią drzewostany ponadstuletnie. Wiele z nich 

zachowało charakter naturalny. Przeważają lasy bukowe z do-

mieszką jodły, a także świerka i jawora. W dolinach rzecznych 

spotykamy olszynę górska oraz rzadszą bagienną olszynę gór-

ską.

Flora naczyniowa liczy ponad 800 gatunków w tym 127 ga-

tunków górskich, z czego 38 to wysokogórskie (9 alpejskich i 29 

subalpejskich), 64 reglowe i 25 ogólnogórskie. 

Do najcenniejszych elementów należą: piętrowy układ ro-

ślinności, naturalny charakter zbiorowisk roślinnych, bogaty 

skład flory i fauny, występowanie gatunków fauny puszczań-

skiej. Żyją tu wszystkie duże ssaki drapieżne, m.in. niedźwiedź 

brunatny, wilk i ryś, a także prawie wszystkie krajowe gady, 

w tym wąż Eskulapa. Można tu także spotkać ponad 130 gatun-

ków ptaków. Swoje gniazda zakładają m.in. orzeł przedni, orlik 

krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski i bocian czarny. San posia-

da najbogatszą z polskich rzek karpackich faunę wodną. 

Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu utworzono 

kilka rezerwatów przyrody. „Krywe” chroni przełomowy frag-

mentu doliny Sanu pod pasmem Otrytu z wieloma interesują-

cymi zbiorowiskami roślinnymi oraz rzadkimi gatunkami roślin 

i zwierząt (m.in. wąż Eskulapa). „Hulskie im. Stefana Myczkow-

skiego” to fragment starej puszczy karpackiej, w której żyje 

wiele gatunków dzikich zwierząt. „Zakole” chroni torfowisko 

wysokie, a „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku” – stanowisko 

rośliny będącej symbolem bieszczadzkiej wiosny. Na terenie 

parku znajdują się także liczne pomniki przyrody: buki, jałowce, 

dęby, jodły, jawory, jesiony i lipy. 

Poznawanie doliny Sanu w jej południowej części jest możli-

we dzięki leśnym drogom zbudowanym po obu stronach Sanu.

Dolina Sanu pod Otrytem to miejsce,  gdzie  możemy zobaczyć żubry na wolności

Dolina Sanu w okolicach Rajskiego



   79

  Park Krajobrazowy Doliny Sanu |  BIESZCZADY

Widok ze szczytu kamieniołomu w Krywem
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R E Z E R WAT  " H U L S K I E  I M .  
ST E FA N A  M YC Z KOW S K I E G O "

Choć lasy w Bieszczadach zajmują duże powierzchnie, to 

jednak niewiele jest fragmentów przypominających prasta-

rą puszczę karpacką. Takie mateczniki zazwyczaj położone są 

w miejscach trudno dostępnych, na terenach ściśle chronio-

nych. Jeśli chcemy zobaczyć jak taki las wygląda, warto wybrać 

się do rezerwatu „Hulskie”, utworzonego w centralnej części 

Otrytu.

Rezerwat „Hulskie im. Stefana Myczkowskiego” zo-
stał utworzony w roku 1983 i zajmuje powierzchnię 
189,87 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu 
starodrzewu z głównymi zespołami leśnymi, charak-
terystycznymi dla pasma Otrytu, różnorodnych form 
morfologicznych oraz stanowisk rzadkich i chronionych 
gatunków roślin i zwierząt.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Do rezerwatu najprościej dotrzeć wędrując stokówką wio-

dącą z Sękowca do Rajskiego, po prawej stronie Sanu. Po opusz-

czeniu Sękowca kierujemy się pod górę w kierunku zachodnim. 

Po przebyciu kilkuset metrów wychodzimy na wielką polanę, 

z której doskonale widać połoniny. W tym miejscu znajduje się 

skrzyżowanie z górną stokówką, wiodącą na północ w stronę 

grzbietu Otrytu. Poruszając się dalej traktem wzdłuż Sanu do-

trzemy do rezerwatu „Krywe” i kamieniołomu. Jeżeli skręcimy 

na północ dojdziemy do początku ścieżki przyrodniczej w rezer-

wacie „Hulskie”. Ścieżka ta ma połączenie ze szlakiem turystycz-

nym biegnącym grzbietem Otrytu. 

Pomnikowe okazy jodeł i wielkie buki robią wrażenie na 

wędrowcach. Rosną tu także jawory, jesiony i wiązy górskie. 

Rezerwat jest bardzo cenny, bo zachowały się w nim zbiorowi-

ska leśne charakterystyczne dla tej części Bieszczadów. Na tym 

terenie wyróżniamy dwa piętra roślinne: pogórza i regla dolne-

go. W piętrze pogórza dominuje grąd. Na niewielkim obszarze 

w dolnej części rezerwatu rośnie olszynka karpacka. Jednak 

największy obszar zajmuje regiel dolny z żyzną buczyną karpac-

ką. Możemy zobaczyć pomnikowe okazy buków i jodeł, z któ-

rych wiele ma ponad 100 lat, a najstarsze ponad 200. W wyż-

szych partiach występuje także kwaśna buczyna górska. Wśród 

olbrzymich jodeł, buków i jaworów leżą zwalone pnie, pokryte 

mchami i porostami. Po upadku drzewa jego pień staje się śro-

dowiskiem, w którym rozwijają się grzyby, mchy, porosty oraz 

drobne zwierzęta.

W rezerwacie występuje około 300 gatunków roślin, w tym 

wschodniokarpackie - m.in. sałatnica leśna, goździk skupiony 

czy też tojady. Rośnie tu także żywiec gruczołowaty, żywokost 

sercowaty, gajowiec żółty, marzanka wonna, narecznica samcza 

i szczawik zajęczy. Podczas wędrówek można zobaczyć miesią-

cznicę trwałą, goryczkę trojeściową, parzydło leśne, ciemiężycę 

białą i omieg górski. Występują tu także paprotnik Brauna, pa-

protnik kolczysty oraz języcznik zwyczajny – paproć o pełnych 

liściach.

Rezerwat położony jest w paśmie Otrytu, jednej z najwięk-

szych ostoi wielkich drapieżników. W tym paśmie żyje ponad 40 

niedźwiedzi, liczne są także rysie i wilki. W rezerwacie można 

Buki w rezerwacie „Hulskie  
im. Stefana Myczkowskiego”

Buczyna karpacka z kwitnącym żywcem gruczołowatym
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także spotkać żubry i jelenie. Tutejsze rykowisko należy do naj-

słynniejszych w Polsce.

 W rezerwacie i w jego okolicach występuje ok. 50 gatunków 

ptaków, m.in. orzeł przedni, orlik krzykliwy, puszczyk uralski, 

puchacz, trzmielojad, krogulec, bocian czarny, jarząbek i słonka. 

Na tym terenie można zobaczyć węża Eskulapa, którego głów-

ny obszar występowania znajduje się w pobliskim rezerwacie 

„Krywe”. Z płazów dość częste są tu salamandry plamiste, a tak-

że traszki i kumaki górskie, które możemy spotkać w niewielkich 

zbiornikach wodnych. 

Przez teren rezerwatu przeprowadzono ścieżkę przyrodni-

czą, która także nosi nazwę „Hulskie”. Ścieżka wykonana przez 

pracowników Nadleśnictwa Lutowiska składa się z pięciu przy-

stanków. Przy każdym z nich ustawiono tablice z opisami.
Niedźwiedź brunatny 

Salamandra plamista

Okolice rezerwatu można zwiedzać także zimą 

Żywokost sercowaty
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 Panorama z platformy widokowej zbudowanej po prawej  
stronie Sanu naprzeciwko dawnej wsi TworylneR E Z E R WAT  „ K RY W E ”

„Krywe” to największy rezerwat przyrody w Biesz-
czadach. Ten obszar chroniony obejmuje tereny wzdłuż 
Sanu od Sękowca aż do mostu w Studennem koło Raj-
skiego. Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest wąż 
Eskulapa – jedyny w Polsce dusiciel.

Rezerwat „Krywe” powstał w 1991 roku. Był kilkakrot-
nie powiększany i obecna powierzchnia wynosi 511,73 
ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów nauko-
wych, dydaktycznych i krajobrazowych przełomowego 
fragmentu doliny Sanu pod pasmem Otrytu z wieloma 
interesującymi zbiorowiskami roślinnymi oraz rzadkimi 
gatunkami roślin i zwierząt. 

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: różnych ekosystemów
Podtyp ekosystemu: mozaiki różnych ekosystemów

„Krywe” to rezerwat ścisły i nie wolno do niego wchodzić. 

Jednak idąc drogą wiodącą wzdłuż Sanu, można obserwować 

ten obszar chroniony i czasami zobaczyć jego atrakcję – naj-

większego polskiego gada. Rezerwat „Krywe” obejmuje więk-

szość doliny Sanu od Sękowca do Jeziora Solińskiego. To ponad 

10-kilometrowy odcinek, wzdłuż którego dawniej ciągnęły się 

wsie: Hulskie, Krywe, Tworylczyk, Tworylne i Studenne. Obec-

nie jest to teren niemal bezludny. San przebija się zakolami po-

między okolicznymi wzniesieniami. Rzeka ma skaliste dno, które 

w wielu miejscach przecięte jest większymi i mniejszymi proga-

mi. Malowniczy krajobraz dopełniają opadające do rzeki strome 

stoki wzgórz i głębokie jary potoków.

Niestety piękny przełom Sanu ma niewiele miejsc widoko-

wych, z których turyści mogliby podziwiać krajobrazy. Najbar-

dziej znana jest platforma widokowa zbudowana po prawej 

stronie Sanu naprzeciwko dawnej wsi Tworylne.

Szatę roślinną rezerwatu „Krywe” tworzą pastwiska i łąki. 

Rośnie tu również reglowa buczyna karpacka, grąd subkonty-

nentalny, łęg jesionowy i ols. Na terenie rezerwatu wyróżnio-

no ponad 400 gatunków roślin, w tym 44 typowo górskich i 26 

chronionych. Występuje tu m.in. pióropusznik strusi, parzydło 

leśne, omieg górski, lepiężnik biały i różowy. Na terenie rezer-

watu, po prawej stronie Sanu, kilkaset metrów przed mostem 

w Studennem znajduje się duże stanowisko śnieżycy wiosennej.

Dolina Sanu wraz z rezerwatem „Krywe” jest najważniej-

szym w Bieszczadach korytarzem ekologicznym. Bardzo często 

można tu zobaczyć wędrujące niedźwiedzie, żubry czy jelenie. 
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Tam, gdzie kiedyś były wsie, do dziś pozostały sady, w któ-

rych późnym latem i jesienią można spotkać dzikie zwierzęta. 

Niedźwiedzie, dziki, jelenie i żubry chętnie zjadają owoce jabło-

ni, grusz i śliw. Na terenie rezerwatu można spotkać nietoperze 

oraz liczne gatunki ptaków, takich jak orlik krzykliwy, puszczyk 

uralski, trzmielojad, puchacz i bocian czarny. 

Dolina Sanu pod Otrytem to jedno z najbardziej nasłonecz-

nionych miejsc w Bieszczadach. Obok węża Eskuklapa możemy 

zobaczyć tu inne polskie gady m.in. gniewosza plamistego, żmi-

ję, zaskrońca, padalca, jaszczurki (zwinkę, żyworodną) oraz pła-

zy (salamandrę plamistą), traszki (górską, karpacką), ropuchę 

zwyczajną i żabę trawną. 

WĄŻ ESKULAPA
Obszarem występowania węża Eskulapa Zamenis longissi-

mus jest Europa Południowa, od Hiszpanii po Morze Kaspijskie. 

Swą nazwę zawdzięcza wężom poświęconym w starożytnej 

Grecji patronowi wiedzy lekarskiej Asklepiosowi (Eskulapowi).

 Jedyne stanowisko tego gada w Polsce to Bieszczady, a do-

kładnie dolina Sanu pod Otrytem. Podobno widziano go w Be-

skidzie Niskim, w Górach Sanocko-Turczańskich, a nawet na 

Roztoczu, ale te doniesienia nie zostały oficjalnie potwierdzone. 

Gatunek ten ma w naszym kraju status krytycznie zagrożonego 

wyginięciem. 

Eskulap to najdłuższy polski wąż. Może osiągać do 200 cm. 

Jednak w Bieszczadach rzadko znajduje się osobniki dłuższe niż 

150-160 cm. Wąż Eskulapa ma brązowy lub oliwkowozielony 

grzbiet i oliwkowożółty brzuch. Ten gad nie jest jadowity – to je-

dyny w Polsce dusiciel żywiący się niewielkimi ssakami, ptakami, 

mniejszymi wężami, jaszczurkami, nietoperzami, a także jajami. 

Zdobycz zabija, dusząc ją w splotach. Gatunek ten często moż-

na zobaczyć na drzewach. Bywa, że spotyka się go obok siedzib 

ludzkich lub nawet na strychach domostw w Sękowcu czy w Za-

twarnicy. Aby zachować ten zagrożony gatunek i zwiekszyć jego 

liczebność naukowcy i leśnicy prowadzą zabiegi ochronne po-

legające na koszeniu i odkrzaczaniu łąk i wykonywaniu kopców 

rozrodczych z trocin, gałęzi oraz kamieni.

Jelenie przechodzące przez San w rezerwacie „Krywe” Bocian czarny

Wąż Eskulapa

Wąż Eskulapa obserwujący okolicę ze szczytu 
domku wczasowego w Sękowcu
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H U L S K I E ,  K RY W E  I  T WO RY L N E

Po lewej stronie Sanu na odcinku od Zatwarnicy do Rajskie-

go stokówkę poprowadzono znacznie wyżej i dalej od rzeki niż 

drogę na prawym brzegu. Biegnie ona po północnych zboczach 

Magury Hulszczańskiej, Magury Krywickiej, Bukowiny i Szczy-

ciska. Dawniej trakt wiódł bliżej Sanu przez Hulskie, Krywe 

i Tworylne. 

Wędrując po bezludnej dziś dolinie trudno sobie wyobra-

zić, że przed II wojną światową były tu ludne wsie. Obecnie te 

miejscowości nie istnieją, a na terenach, które po nich pozosta-

ły, rządzi przyroda.  Śladów po Hulskiem, Krywem i Tworylnem 

i ich mieszkańcach zachowało się niewiele.

Wędrując od strony Zatwarnicy, na początek trafimy na po-

zostałości po dawnej wsi Hulskie. Niedaleko drogi znajdują się 

ruiny cerkwi. Obok cerkwi możemy odnaleźć cmentarz z kilko-

ma nagrobkami, położony pomiędzy starymi drzewami. Przy 

ujściu potoku Hulski do Sanu zachowały się ruiny młyna.

Kolejna nieistniejąca wieś to Krywe. Aby się do niej dostać, 

trzeba ze stokówki zejść w stronę Sanu. W centrum szerokiej 

dolinie znajduje się wzgórze Diłok z ruinami cerkwi. Na miejscu 

dawnej wsi przez wiele lat mieszkali jedynie państwo Majster-

kowie.  Niestety we wrześniu 2015 roku Antonina Majsterek 

zginęła w wypadku i została pochowana na cmentarzu w Kry-

wem. W kolejnej nieistniejącej wsi – Tworylne – możemy zoba-

czyć cerkwisko, ruiny dzwonnicy, piwnice , cmentarz oraz pozo-

stałości po niemieckiej strażnicy, zbudowanej w 1939 roku.

Na opisywanym terenie utworzono zespoły przyrodni-

czo krajobrazowe: „Cerkiew w Hulskiem”, „Młyn w Hulskiem” 

i „Wieś Krywe”. Obszar dawnej wsi Tworylne wchodzi w skład 

użytku ekologicznego. Hulskie – pozostałości po dzwonnicy cerkiewnej

Ruiny cerkwi w Krywem
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KA M I E N I O Ł O M  W  K RY W E M

Na południowym zboczu Otrytu, w okolicach dawnej 
miejscowości Krywe, znajduje się nieczynny kamienio-
łom. Obiekt został objęty ochroną jako pomnik przyrody. 
Warto się tu zatrzymać podczas wędrówek doliną Sanu, 
aby poznać historię geologii w Bieszczadach.

Do kamieniołomu docieramy drogą wiodącą z Sękowca do 

Rajskiego. Przed laty wydobywano tu surowiec służący do bu-

dowy bieszczadzkich dróg. Później w tym miejscu stały retorty, 

w których wypalano węgiel drzewny. W dolnej części kamienio-

łomu utworzyła się niecka wypełniona wodą. Płytkie jeziorko 

porośnięte jest zielonymi dywanami glonów.

Główna odkrywka kamieniołomu znajduje się w jego cen-

tralnej część. Prowadzi do niej dróżka po lewej stronie niecki. 

Po przejściu kilkudziesięciu metrów docieramy do odkrytych 

warstw skalnych.

W kamieniołomie w Krywem można zobaczyć przekrój 
kilku grubych ławic piaskowców otryckich z intere-
sującymi zjawiskami sedymentacyjnymi (powstałymi 
w wyniku osadzania się materiału skalnego). Są to m.in. 
hieroglify wleczeniowe i uderzeniowe oraz pogrązy. Na 
wschodnim zboczu kamieniołomu widoczne są równo-
ległe warstwy fliszu karpackiego.

Z roku na rok rumowisko zarasta krzewami i drzewami i for-

my skalne są coraz mniej widoczne. Do tego proces wietrzenia 

piaskowców powoduje, że za kilkadziesiąt lat wspomniane for-

my sedymentacyjne mogą być już niewidoczne. Zdaniem prof. 

Grzegorza Haczewskiego, geologa badającego Bieszczady, po-

nowna eksploatacja kamienia na niewielką skalę mogłaby przy-

wrócić pierwotną rolę dydaktyczną tego miejsca.

Po wschodniej stronie kamieniołomu znajduje się dróżka, 

którą możemy wyjść na sam szczyt odkrywki. Na dole łączy się 

ona z drogą wiodącą wzdłuż Sanu. Jednak znalezienie miejsca, 

gdzie te trakty się zbiegają nie jest łatwe. Przed laty wejście 

zasypano zwałami ziemi, na których wyrosły już drzewka. Jeśli 

jednak uda się znaleźć wejście, to warto powędrować w górę, 

bo jest tam co obejrzeć. Po prawej stronie mijamy coś w rodza-

ju bardzo zarośniętego gołoborza. Po wyjściu na górę możemy 

podziwiać panoramę doliny Sanu. Niestety obecnie w ograni-

czonym zakresie, bo szczyt kamieniołomu jest coraz bardziej 

zarośnięty. A jeszcze dziesięć lat temu widok był naprawdę 

piękny. Powyżej kamieniołomu znajduje się granica rezerwatu 

„Hulskie”. Po przejściu kilkudziesięciu metrów możemy podzi-

wiać monumentalne buki, jodły i jawory. Warto by w tym miej-

scu wyznaczyć ścieżkę przyrodniczą.

W okolicach kamieniołomu możemy spotkać dzikie zwierzę-

ta. Ponoć często widywano tu żbika. Nie należy dziwić się, jeśli 

zobaczymy węża Eskulapa. Tereny wokół Sanu płynącego poni-

żej kamieniołomu objęto ochroną w ramach rezerwatu „Krywe”. 

Jeziorko na dnie kamieniołomu, w tle na zboczu  
– warstwy fliszu karpackiego

Kamieniołom Krywe

W kamieniołomie można zobaczyć węża Eskulapa
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Ś N I E Ż YC A  W I O S E N N A  W  DW E R N I C Z K U

Pierwsza połowa kwietnia to czas, kiedy w Biesz-
czadach możemy zobaczyć łany śnieżycy wiosennej. 
Przyrodnicy mówią, że śnieżyce są dla Bieszczadów tym, 
czym krokusy dla Tatr – symbolem budzącej się do życia 
wiosny. Najbardziej znane stanowisko tej rośliny znaj-
duje się w Dwerniczku, gdzie dla jej ochrony utworzono 
rezerwat przyrody.

Rezerwat „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku” zo-
stał utworzony w 2001 roku. Obejmuje powierzchnię 
4,9 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych stanowiska śnieżycy wio-
sennej Leucoium vernum oraz zbiorowisk łąkowych z bo-
gatą florą gatunków chronionych i rzadkich.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: roślin zielnych i krzewinek
Typ ekosystemu: łąkowy, pastwiskowy, murawowy 
i zaroślowy
Podtyp ekosystemu: łąk hydrofilnych

Kiedy na początku kwietnia przejeżdżamy przez Dwerniczek 

niedaleko Rusinowej Polany naszym oczom ukazuje się niezwy-

kły widok białej łąki. To nie śnieg tylko kwitnąca śnieżyca. 

Zazwyczaj ta roślina występuje w cieniu w lasach. Tu maso-

wo rośnie na otwartej przestrzeni. To największe stanowisko 

śnieżycy w Bieszczadach i prawdopodobnie w Karpatach. 

Wiele osób myli śnieżyce z podobnym kwiatem wiosennym 

– śnieżyczką przebiśnieg. Najłatwiej rozróżnić te rośliny po bu-

dowie kwiatu. Śnieżyce łatwo poznać, bo mają większe płatki 

zakończone żółtymi plamkami.

Rezerwat w Dwerniczku to największe stanowisko śnieżycy wiosennej w Karpatach

W Polsce śnieżyca wiosenna jest rośliną rzadką, najczęściej 

znaną z przydomowych ogródków. Największe naturalne sku-

piska znajdziemy w Bieszczadach i na Pogórzu Karpackim oraz 

na zachodzie kraju w Sudetach, na Nizinie Śląskiej i w Wielko-

polsce, gdzie niedaleko Poznania utworzono rezerwat „Śnieży-

cowy jar”. Za stanowiska naturalne uważane są jednak tylko te 

w Bieszczadach i Sudetach.

Choć bieszczadzkie śnieżyce z pozoru podobne są do 
sudeckich, to jednak wyraźnie się od nich różnią. Te róż-
nice są łatwo zauważalne. W Bieszczadach występuje 
karpacki podgatunek śnieżycy wiosennej. Charaktery-
zuje się tym, że większość roślin na jednej łodyżce ma 
dwa kwiaty. W Sudetach jest to bardzo rzadkie. Śnie-
życa karpacka na płatkach zazwyczaj ma żółte plamki, 
a sudecka zielone.

Śnieżyca wiosenna
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Pierwsze śnieżyce pojawiają się w Bieszczadach już w marcu. 

Najłatwiej można je wtedy zobaczyć na południowych stokach 

Otrytu. W kwietniu poza rezerwatem w Dwerniczku masowo 

rosną także m.in. w okolicach Mucznego, na górskich zboczach 

przy szosie ze Stuposian do Ustrzyk Górnych, a także nad Sa-

nem przy leśnej drodze z Sękowca do Rajskiego w rezerwacie 

„Krywe”. Jedno z najpiękniejszych miejsc występowania śnieży-

cy znajduje się niedaleko Postołowa. Głębokie jary wiosną po-

kryte są białymi kobiercami. 

Ze względu na ładne kwiaty pojawiające się wczesną wio-

sną śnieżyca była wykopywana i przenoszona do ogródków. To 

znacznie zmniejszyło liczbę miejsc jej występowania. Dlatego 

też ta roślina została objęta ścisłą ochroną. Nie zrywajmy i nie 

wykopujmy jej więc ze stanowisk naturalnych. Jeżeli chcemy 

mieć śnieżyce koło domu, to cebulki można kupić w sklepach 

Bieszczadzkie śnieżyce mają zwykle  
dwa kwiaty na jednej łodyżce

„Śnieżycowy jar” koło Postołowa

ogrodniczych. Ale śnieżycę lepiej zostawić w spokoju nie tyl-

ko dlatego, że jest chroniona, lecz także z tego powodu, że to 

roślina silnie trująca. Substancje wytwarzane przez śnieżyce 

w odpowiednich stężeniach służą do produkcji leków m.in. uży-

wanych w leczeniu choroby Alzheimera. Trwają też badania 

w wykorzystaniu tych substancji w zwalczaniu wirusa HIV.

Podgatunek śnieżycy wiosennej występujący w Biesz-
czadach uważany jest za subendemit karpacki. Ten 
podgatunek można jeszcze spotkać na Ukrainie w doli-
nach Stryja i Dniestru, w Rumunii – w Siedmiogrodzie 
i we wschodniej Słowacji niedaleko sztucznego Jeziora 
Zemplińska Sirava. Na tym ostatnim stanowisku śnieży-
ca rośnie na mokradłach wokół niewielkiej rzeczki spły-
wającej z południowych stoków Wyhorlatu. 

Podgatunek śnieżycy występujący w Bieszczadach uznawany jest za roślinę wschodniokarpacką
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DW E R N I K  KA M I E Ń

Dwernik-Kamień, wznoszący się na północ od głów-
nego pasma połonin to jeden z ciekawszych punktów wi-
dokowych w Bieszczadach. Szczyt ma wysokość 1004 m 
n.p.m. 

Cały masyw tworzą trzy równoległe kamienne grzędy po-

rośnięte zagajnikami świerkowymi, bukowymi i brzozowymi. 

Miejscowa ludność tę górę nazywała Magurą lub Holicą, a sam 

szczyt Kamieniem. Obecną nazwę nadali kartografowie au-

striaccy. Kiedyś szczyt nie był zalesiony.

Na Dwernik Kamień prowadzą znakowane trasy z Nasiczne-

go, Sękowca i z Zatwarnicy. Z Zatwarnicy można wyruszyć na 

szczyt ścieżką przyrodniczo-historyczną „Hylaty”, która zaczyna 

się przy „Chacie Bojkowskiej”. Później wiedzie obok wodospa-

du, od którego wzięła nazwę. Z tej miejscowości możemy także 

wyjść na Dwernik Kamień wykorzystując fragment innej ścieżki 

przyrodniczo-historycznej – „Przysłup Caryński-Krywe”. Wę-

drówkę rozpoczynamy w Zatwarnicy, na skrzyżowaniu poniżej 

kościoła, lub na moście w pobliskim Sękowcu. Ale najszybciej 

dostaniemy się na szczyt wykorzystując opisywaną ścieżkę, ale 

wyruszając z Nasicznego. Na dojście trzeba poświęcić około 90 

minut. Wspinaczka nie jest specjalnie uciążliwa. Im wyżej wcho-

dzimy, tym pojawia się więcej skał. Po drodze mijamy dorodny 

las bukowy. Wyruszając od strony Nasicznego możemy też sko-

rzystać z jeszcze jednej ścieżki. Ten szlak nazywa się „Dwernik 

Kamień”, a wyznaczyli go leśnicy. Wędrując na szczyt, po drodze 

mijamy tablice przybliżające turystom tajniki gospodarki leśnej 

prowadzonej w warunkach górskich. 

Rosną tu m.in. drzewa wpisane do rejestru Bazy Nasiennej 

w Polsce. Ze szczytu Dwernika Kamienia widać Smerek, Połoni-

ny – Wetlińską i Caryńską oraz pobliski Jawornik. Na lewo gru-

pa Tarnicy i Halicza i wreszcie zalesiona Magura Stuposiańska. 

Nieco poniżej przełęcz Przysłup Caryński i Dolina Caryńskiego. 

Podobno dawno temu ta góra była miejscem, gdzie karpaccy 

zbójnicy ukrywali zrabowane konie. Śladów po zbójnikach ra-

czej nie znajdziemy. Łatwiej odszukać okopy – pamiątki po wal-

kach, jakie toczyły się tu podczas I wojny światowej. 

Możemy także podziwiać roślinność wysokogórską. Wy-

stępuje tu sporo gatunków alpejskich i wschodniokarpackich. 

Podczas wędrówki czasami można się natknąć węża Eskulapa. 

W 1998 roku wierzchołek Dwernika Kamienia uznano za po-

mnik przyrody.

Widok ze szczytu Dwernika Kamienia na pd. zach., w stronę Smereka

Widok z Dwernika Kamienia na południowy wschód.  
W tle grupa szczytów z  Tarnicą i Krzemieniem, poniżej dolina 
Caryńskiego, po lewej stronie Magura Stuposiańska
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WO D O S PA DY

W Paku Krajobrazowym Doliny Sanu znajdziemy kil-
ka ciekawych wodospadów. Niektóre są stałe i możemy 
je podziwiać przez cały rok. Inne zależne są od poziomu 
wody w zasilających je potokach. Większość uznano za 
pomniki przyrody.

Niedaleko Zatwarnicy znajduje się najwyższy wodospad 

w polskich Bieszczadach. Powstał na potoku Hylaty, a nazwa-

no go „Szepit”. Aby do niego dotrzeć, idziemy drogą od hotelu 

w Zatwarnicy i po minięciu Chaty Bojkowskiej skręcamy w lewo 

przechodząc przez mostek. Teraz wędrujemy w górę potoku 

Hylaty i po ok. 300 m docieramy do wodospadu. Możemy sko-

rzystać ze ścieżki historyczno-przyrodniczej „Hylaty”, która roz-

poczyna się przy wspomnianej Chacie Bojkowskiej, a prowadzi 

na Dwernik Kamień. Jeden z przystanków wyznaczono przy 

wodospadzie. Na tablicy informacyjnej napisano, że woda spa-

da tu z wysokości około 8 m. Było tak chyba przed kilkudziesię-

ciu laty, jednak przy budowie drogi do zwózki drewna część skał 

wysadzono dynamitem, zmniejszając wysokość spadku. Daw-

niej wodospad znajdował się nieco niżej. Przesunięcie nastąpiło 

właśnie z powodu wydobywania materiału skalnego. W roku 

1998 wodospad został uznany za pomnik przyrody nieożywio-

nej. Próg utworzony jest ze stromo wypiętrzonych piaskowców 

przegrodzonych łupkami i drobnopłytkowymi piaskowcami. 

Zejście do wodospadu ułatwiają metalowe schody.

Mało znane i rzadko odwiedzane przez turystów są dwa 

wodospady powstałe na potoku Hulskim. Potok ten wypły-

wa z północnych stoków Smereka i wpada do Sanu obok ruin 

dawnego młyna. Wodospad położony niżej jest prawie tak efek-

towny jak „Szepit”. Górny wodospad ma mniejszą wysokość, ale 

Wodospad na potoku Hulskim

Wodospad Szepit na potoku Hylaty
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jest szerszy. Docieramy do nich wędrując stokówką wiodącą 

z Zatwarnicy w stronę Rajskiego. Za ruinami cerkwi w Hul-

skiem na skrzyżowaniu nie skręcamy w prawo, jak wiedzie 

szlak, ale idziemy prosto. Po lewej stronie drogi płynie po-

tok. Wędrujemy w górę, nasłuchując szumu wodospadu. 

Znajdziemy go po przejściu kilkuset metrów przed jednym 

z mostków. Łatwo do niego dojść, bo przy drodze znajduje 

się tu duży plac. Wędrując dalej drogą w górę potoku po kil-

kuset metrach dojdziemy do górnego wodospadu.

Przy drodze prowadzącej z Nasicznego do Brzegów 

Górnych na granicy parku krajobrazowego i parku narodo-

wego znajduje się kilka wodospadów tworzących kaskadę. 

Powstały na potoku Nasiczniańskim. Aby do nich dotrzeć, 

wyjeżdżając z Nasicznego po lewej stronie mijamy kładkę 

z zejściem do obozu harcerskiego. Nieco ponad 100 m da-

lej, po lewej stronie drogi zaczynają się kaskady. Jest tu kilka 

progów o różnej wielkości. Wodospady nie mają żadnego 

oznaczenia przy drodze, więc łatwo można ominąć tę atrak-

cję geologiczną.

Ciekawy wodospad można zobaczyć w Pszczelinach. Ja-

dąc z tej osady w stronę Bereżek i Ustrzyk Górnych, trzeba 

zatrzymać się na polu biwakowym położonym nad Wołosa-

tym. Są tam dwa zjazdy, ale nieoznakowane, więc musimy 

uważać, aby nie przejechać. Jeśli uda nam się trafić, to po-

zostaje tylko zejść kilkanaście metrów nad rzekę i podziwiać 

wodospad. Po drugiej stronie Wołosatego z wysokich skał 

woda jednego z potoków spada do rzeki. Ten wodospad jest 

atrakcyjny w czasie roztopów czy po dłuższych opadach. 

Podczas suszy woda cieknie niewielkim strumyczkiem.

Wodospad okresowy za kamieniołomem w Brzegach Górnych

Wodospad w okolicach Pszczelin

Wodospad w Nasicznem
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S Ł Y N N E  D R Z E WA

W Parku Krajobrazowym Doliny Sanu blisko 20 drzew 
objęto ochroną jako pomniki przyrody. Na tym terenie do 
niedawna rosła największa polska jodła zwana „matką 
lasu”. W Beniowej, już na terenie Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego, możemy podziwiać słynną lipę, która kie-
dyś stała w środku wsi, a dziś na zupełnym pustkowiu. 

Do Beniowej prowadzi szlak wiodący w stronę źródeł Sanu. 

Samochodami można dojechać do parkingu w Bukowcu. Później 

kierując się na południe, przed bramą Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego skręcamy w lewo. Ten trakt prowadzi do Beniowej 

i później dalej do Sianek. Po roku 1939 osada została przecięta 

granicą. Obecnie kilkanaście domów stoi po stronie ukraińskiej. 

Na terenie Polski wieś nie istnieje. Nielicznymi pozostałościa-

mi są cmentarz, podstawa traka parowego i kilka pomnikowych 

drzew. 

Najbardziej charakterystycznym i z daleka zauważalnym 

obiektem w Beniowej jest wielka ponad 200-letnia lipa. To 

jedno z najsłynniejszych drzew w Bieszczadach. Kiedyś rosła 

w centrum wsi na posesji rodziny Diakuńczaków. Dzisiaj stoi 

samotnie na rozległej polanie z widokiem na połoniny. W latach 

80. XX wieku tereny wsi Beniowej zostały zrekultywowane za 

pomocą materiałów wybuchowych. Na szczęście lipa ocalała.

Przy drodze z Bukowca do Beniowej możemy zobaczyć ko-

lejne drzewa pomnikowe. Są to wiąz górski i lipa, mniej okazała 

niż wspomniana poprzednio, stojąca nieopodal małego jeziorka.

Do 2013 roku atrakcją okolic Pszczelin była najgrubsza jodła 

w Polsce zwana „matką lasu”. Drzewo miało ok. 200 lat, mierzy-

ło 42 m wysokości i 527 cm obwodu. Jej potężna dziupla mo-

gła pomieścić trzech dorosłych mężczyzn i z powodzeniem być 

gawrą niedźwiedzia. W grudniu 2013 roku pod naporem wie-

jących wiatrów jodła została powalona. Budzący podziw pień 

można jednak nadal oglądać. Martwe drzewo pozostawiono 

w lesie do naturalnego rozkładu. Do powalonego pnia dociera-

my ścieżką przyrodniczą o nazwie „Jodła”. Ten szlak rozpoczyna 

się na parkingu w Pszczelinach. Warto wiedzieć, że miano „naj-

grubszej polskiej jodły” przejęło drzewo o nazwie „Lasumiła” 

rosnące w okolicach Jabłonek.

Chcąc uratować geny „matki lasu” z Pszczelin, pracow-
nicy Nadleśnictwa Stuposiany zebrali końcówki jej ga-
łęzi i wysłali do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy. 
W 2017 roku bieszczadzcy leśnicy otrzymali sadzon-
kę, która jest klonem starej jodły. Drzewko posadzono 
obok Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. 

 Lipa w Beniowej

 Sadzenie klona „matki lasu”

„Matka lasu” przed upadkiem
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Z E S P Ó Ł  P R Z Y R O D N I C Z O - 
- K R A J O B R A Z OW Y  „ W I E Ś  S M O L N I K ” 

Na wzniesieniu górującym nad skrzyżowaniem drogi 
z Ustrzyk Dolnych do Ustrzyk Górnych z traktem wiodą-
cym w stronę Dwernika i Zatwarnicy z daleka widoczna 
jest drewniana bojkowska cerkiew z XVIII wieku. To po-
zostałość po wsi, która na tym wzgórzu istniała do poło-
wy XX wieku. Cerkiew wraz z cmentarzem, kamienne co-
koły krzyży przydrożnych oraz fundamenty tartaku wraz 
z otaczającymi je terenami objęto ochroną w ramach ze-
społu przyrodniczo-krajobrazowego „Wieś Smolnik”.

W latach 30. XX wieku w Smolniku mieszkało około 700 

osób, w większości grekokatolików. Zabudowa wsi powstała na 

wzgórzu i ciągnęła się równolegle do potoku Smolniczek przez 

ponad 2 km. W centralnej części osady stała cerkiew. We wsi 

działały tartaki parowe, dwa młyny wodne, cegielnia, olejarnia, 

garbarnia i mleczarnia. Osada została zniszczona podczas I woj-

ny światowej, ale w latach międzywojennych szkody zostały 

naprawione. Po klęsce wrześniowej w 1939 roku. Smolnik zna-

lazł się na terenie Związku Radzieckiego jako wieś graniczna. 

Sąsiednie Procisne było już w niemieckiej strefie okupacyjnej. 

Do Polski osada powróciła w 1951 roku, po wymianie granic. 

Dawnych mieszkańców wysiedlono w głąb Związku Radziec-

kiego, a domy zostały rozebrane. Na terenie dawnej wsi pozo-

stała tylko cerkiew. Istniejącą obecnie wieś Smolnik nad Sanem 

zbudowano w innym miejscu, w północnej części dawnej osady.

Drewniana świątynia pw. Michała Archanioła pochodzi 

z roku 1792. Początkowo była użytkowana przez wyznawców 

prawosławia, a potem grekokatolików. Od 1974 roku jest filial-

nym kościołem rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP. Za 

cerkwią znajduje się cmentarz z kilkoma nagrobkami. 

W 2013 roku cerkiew w Smolniku nad Sanem została 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Wraz z nią na listę trafiło jeszcze 15 innych drewnia-
nych zabytków z Polski i Ukrainy. Narodowy Instytut 
Dziedzictwa przez cztery lata starał się wraz z instytu-
cjami ukraińskimi o wpisanie świątyń na listę najcen-
niejszych światowych zabytków.

Cerkiew w Smolniku nad Sanem to jedyna zachowana w pol-

skich Bieszczadach klasyczna świątynia bojkowska. Jeszcze 

w XIX wieku większość cerkwi na tym terenie wyglądało wła-

śnie jak ta smolnicka.

Przed kilkunastoma laty do cerkwi próbował dostać się 

niedźwiedź. W jednej z kopuł dzikie pszczoły założyły gniazdo. 

Amator miodu pozostawił ślady pazurów na drewnianym oka-

pie. Zadrapania były widoczne przez kilka lat, ale po remoncie 

cerkwi nie ma już po nich śladu.

W latach 60. i 70. XX wieku rozważano koncepcję utworze-

nia w Smolniku nad Sanem skansenu cerkiewnego. Obok miej-

scowej świątyni miały stanąć inne cerkwie przeniesione z róż-

nych miejsc w Bieszczadach i w Górach Sanocko-Turczańskich. 

Ideę tę propagował ówczesny dyrektor Muzeum Zamku w Łań-

cucie Antoni Duda-Dziewierz. 

Kilkanaście lat temu tereny wokół cerkwi zostały sprzedane 

prywatnemu przedsiębiorcy. Wokół wzgórza i świątyni powsta-

ło wysokie ogrodzenie, za którym hodowane są kozy. Do samej 

cerkwi nadal można się dostać, ale walory widokowe zostały 

utracone. Ciągnące się kilometrami płoty przecięły też niestety 

korytarze ekologiczne, którymi poruszały się dzikie zwierzęta.

Kolejny zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie „Cmen-

tarz w Stuposianach” znajduje się niedaleko skrzyżowania wiel-

kiej obwodnicy bieszczadzkiej z drogą wiodącą do Mucznego. 

Ochroną objęto tu cmentarz cerkiewny z siedmioma zachowa-

nymi nagrobkami kamiennymi z XIX i XX wieku.

Cerkiew w Smolniku nad Sanem

Cmentarz za cerkwią w Smolniku nad Sanem
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Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy
BIESZCZADY

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy obejmuje 
zachodnią część polskich Bieszczadów chroniąc obszary 
wyjątkowo cenne pod względem przyrodniczym i kra-
jobrazowym. Na tym terenie wznoszą się cztery niemal 
równoległe pasma górskie ciągnące się od północnego 
zachodu na południowy wschód. Najwyższe wzniesienia 
dochodzą do 1200 m. W szczytowych partiach, podobnie 
jak w Bieszczadzkim Parku Narodowym, występują po-
łoniny.

Połoniny Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego 

oczywiście nie są tak liczne jak w pobliskim parku narodowym. 

Są niżej położone i mają mniejszą powierzchnię. Część z nich 

określa się jako tzw. carynki, czyli śródleśne polany. Z wielu roz-

taczają się jednak wspaniałe widoki na najwyższe partie Biesz-

czadów. Szczególnie warto się wybrać na Jasło, Małe Jasło, Pła-

szę czy Dziurkowiec. Doskonałe punkty widokowe znajdziemy 

także w szczytowych partiach Fereczaty czy Łopiennika. 

Wzdłuż górskich grzbietów płyną rzeki. Najważniejsze to 

Solinka z Wetliną, Hoczewka oraz Osława, która stanowi za-

chodnią granicę parku. Jest to także zachodni kraniec Biesz-

czadów, a więc i Karpat Wschodnich. W środkowym biegu rzeki 

często zmieniają kierunek i przebijając się przez grzbiety zbu-

dowane z twardego piaskowca, tworzą malownicze przełomy. 

Powstały one m.in. na Solince na odcinku od Żubraczego do 

Cinej oraz koło Buka i Terki. Ciekawy jest też przełom Osławy 

koło Duszatyna. Ale najbardziej znany jest przełom Wetliny 

w okolicach dawnej wsi Zawój, gdzie znajdują się kipiele zwane 

Sinymi Wirami. 

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy ma charakter le-

śny. Największy obszar zalesiony to Wysoki Dział z Chryszcza-

tą. W karpackiej puszczy żyją wielkie ssaki drapieżne – niedź-

wiedzie, wilki i rysie oraz roślinożerne – żubry, jelenie, sarny, 

dziki i łosie. Obszar parku to jedna z najcenniejszych ostoi pta-

Łopiennik

Do osobliwości geologicznych tej części Bieszczadów  
należy wodospad w Wetlinie-Starym Siole,  

zwany „Siklawą Ostrowskich”
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ków, w tym wielu rzadkich gatunków drapieżnych. W Ciśniań-

sko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym oznaczono ponad 940 

gatunków flory naczyniowej, w tym 170 gatunków górskich (33 

alpejskie i 43 subalpejskie). 

Osobliwością przyrodniczą Ciśniańsko-Wetlińskiego 
Parku Krajobrazowego jest ciemiernik czerwonawy 
Helleborus purpurascens, który w Polsce w naturze wy-
stępuje tylko w Bieszczadach, w masywie Jasła oraz 
Hyrlatej. Ciemiernik rośnie w kilku miejscach na po-
lanach położonych przy górnej granicy lasu. Kwitnie 
najczęściej w kwietniu, kiedy tylko stopnieje śnieg. Cie-
miernik czerwonawy zwany też purpurowym jako gatu-
nek zagrożony wyginięciem został wpisany do Polskiej 
Czerwonej Księgi Roślin. Poza Bieszczadami występuje 
także Karpatach Południowych i Wschodnich oraz na 
Bałkanach. Jest rośliną trującą i podobnie jak inne ga-
tunki ciemiernika leczniczą. Służy m.in. do wyrobu le-
ków nasercowych.

J AWO R  I  WO R O N I KÓW KA

Niedaleko  miejscowości Kołonice w gminie Baligród znajdu-

ją się dwa stanowiska cisa pospolitego. To jedyne miejsca jego 

naturalnego występowania w Bieszczadach.

Aby je chronić utworzono rezerwaty przyrody „Cisy na Gó-

rze Jawor”  o powierzchni 3,02 ha i „Woronikówka” zajmujący 

14,84 ha. Nazwy tych obszarów chronionych pochodzą od 

wzniesień na zboczach których rosną cisy. Niedaleko „Woroni-

Ciemiernik czerwonawy

Karpacka przyrodę można podziwiać podróżując Bieszczadzką Kolejka Leśną

kówki” przebiega zielony szlak turystyczny, od którego wyzna-

czona jest krótka ścieżka prowadząca do rezerwatu. 

O L S Z Y N A  Ł Ę G OWA  W  KA L N I CY

Rezerwat o pow. 13.69 ha powstał w 1971 roku niedaleko 

miejscowości Smerek i Kalnica, w starorzeczu na niskim pod-

łożu torfowym, tuż przy drodze z Cisnej do Wetliny.  Ochroną 

objęto fragment górskiego lasu łęgowego z olszą czarną. Jest 

to najwyżej położone stanowisko olszy czarnej w Bieszczadach. 

Gatunkiem dominującym na terenie rezerwatu jest olszyna ba-

gienna.

Z roślin chronionych na mokradłach występują m.in. tojad 

wschodniokarpacki i kilka gatunków storczyków. 



96  

BIESZCZADY | Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

S I N E  W I RY

„Sine Wiry” to jedno z najbardziej znanych miejsc 
w Bieszczadach. Nic dziwnego, bo to niezwykle atrakcyj-
ny kilkunastokilometrowy przełom rzeki Wetlina z ka-
skadami, wirami, tajemniczymi głębiami i różnorodnymi 
formami skalnymi. W otaczających dolinę lasach buko-
wo-jodłowych występują rzadkie okazy roślin i zwierząt.

Rezerwat „Sine Wiry” utworzony w 1987 roku zajmuje 
powierzchnię 450,49 ha. Celem ochrony jest zachowa-
nie ze względów naukowych, dydaktycznych oraz krajo-
brazowych przełomowego odcinka rzeki Wetliny wraz 
z otaczającym ją zespołem leśnym, z fragmentami sta-
rodrzewu bukowo-jodłowego.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

W rezerwacie „Sine Wiry” ochroną objęto tereny dawnej 

wsi Zawój i fragmenty kilku innych nieistniejących już dzisiaj 

osad: Łuh, Studenne, Polanki i Jaworzec. Do najciekawszych 

miejsc rezerwatu najbliżej jest od strony osady Polanki leżą-

cej przy trasie Dołżyca – Terka. W Polankach ze wspomnianej 

drogi skręcamy na stokówkę wiodącą do Kalnicy. Ta trasa jest 

zamknięta dla samochodów. 

Jedna z bieszczadzkich legend mówi, że rzeka Wetlina wpa-

dała niegdyś do Sanu, ale niezadowolone z tego biesy usypały 

górę Szczycisko, przegradzając jej nurt. Wówczas spieniona ze 

złości Wetlina utworzyła „Sine Wiry”. Dzięki biesom, a może 

dzięki procesom geologicznym, Wetlina wpada do Solinki two-

rząc wcześniej kilkukilometrowy malowniczy przełom, mean-

druje i przeciska się pomiędzy zboczami Połomy, Szczyciska 

i Pereślihy.

Wędrując w górę rzeki Wetliny docieramy do efektownej ka-

skady. To nowy twór geologiczny powstały w lipcu 1980 roku. 

Po intensywnych opadach deszczu zbocze góry Połoma osunę-

Kaskada w rezerwacie „Sine Wiry”
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ło się do rzeki zmuszając ją do zmiany koryta. Przy okazji po-

wstało rozlewisko zwane Szmaragdowym Jeziorkiem. W latach 

80. i 90. XX wieku jezioro było umieszczane na mapach Biesz-

czadów. Z biegiem lat zamuliło się i zanikło. 

Wędrując w górę rzeki możemy dojść do właściwych „Sinych 

Wirów”. Z drogi schodzimy w stronę rzeki i ścieżką przyrodni-

czą przez las docieramy do kamiennej łachy i wychodni skal-

nych. To tutaj znajdują się tajemnicze głębie i wiry. W tym miej-

scu możemy także zobaczyć słynne drzewo z pniem o kształcie 

głowy łosia.

Dzisiaj teren rezerwatu „Sine Wiry” niemal w całości jest 

porośnięty lasem. Ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu te okolice 

wyglądały inaczej. Na prawie 15-kilometrowym odcinku rzeki 

Wetliny, od Kalnicy do Polanek, obecnie nie ma żadnych osad 

ludzkich. Takie miejscowości jak Jaworzec, Łuh czy Zawój dzi-

siaj nie istnieją. To tylko nazwy na mapie. Pola uprawne porosły 

lasem. Na stokach możemy zobaczyć ślady dawnej granicy lasu.

W Zawoju zachowało się cerkwisko z podmurówką świątyni 

i dwa nagrobki. Cerkiew i cmentarz położone były na wysokim 

zboczu górującym nad doliną. Dzisiaj na stokach rośnie gęsty 

las, ale przed kilkudziesięciu laty roztaczał się stąd rozległy wi-

dok na dolinę Wetliny. Na cmentarzu można zobaczyć kilka sta-

rych wielkich drzew. Rośnie tu potężna lipa, która ma ponad 6 m 

obwodu. Jest to prawdopodobnie najgrubszy okaz lipy drobno-

listnej w Polsce. Drzewo liczy ponad 200 lat.

Prawie 90% powierzchni rezerwatu „Sine Wiry” porastają 

lasy. Przeważa buczyna karpacka, ale spotkamy też fragmenty 

pięknych borów jodłowych. Rośnie tu także jaworzyna karpac-

ka, w której występuje języcznik zwyczajny – jedyna w Polsce 

paproć o pełnych liściach. Łąki, które zajmują niewielką część 

rezerwatu zachwycają kolorami i bogactwem roślin chronio-

nych. Wczesną wiosną spotkamy tu m.in. bardzo rzadką lu-

lecznicę kraińską. Później kwitną m.in. mieczyk dachówkowaty, 

goździk skupiony, tojad wschodniokarpacki, parzydło leśne i kil-

ka gatunków storczyków, w tym buławnik wielkokwiatowy i bu-

ławnik mieczolistny. Łąki i polany to raj dla ptaków drapieżnych, 

które gniazda zakładają w pobliskich lasach. Występują tu m.in. 

orły przednie i orliki krzykliwe. Tereny po dawnych wsiach dziś 

są ostojami niedźwiedzi, wilków i rysi. Dość często możemy tu 

spotkać jelenie i czasami także żubry.

Przełom Wetliny w rezerwacie „Sine Wiry”  „Głowa łosia”

 Mieczyk dachówkowatyParzydło leśne Lulecznica kraińska
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Ł O P I E N KA

Przed II wojną światową Łopienka, dzięki obecności 
cudownego obrazu Matki Boskiej, była najważniejszym 
ośrodkiem kultu maryjnego w tej części Karpat. Wieś 
nazywana była „Łemkowską Częstochową”. Dziś w pu-
stej dolinie stoi samotna cerkiew, w której odbywają się 
nabożeństwa ekumeniczne. Pozostałości po dawnej wsi 
objęto ochroną jako użytek ekologiczny.

Cudowna ikona Matki Bożej pojawiła się w Łopience w XVIII 

wieku. Według legendy znaleziono ją na starej lipie. Aby uczcić 

i chronić obraz, postawiono kapliczkę, do której potem dobu-

dowano cerkiew. Co roku, 13 lipca na tutejszy odpust przy-

bywało kilkanaście tysięcy pielgrzymów. Docierali tu nie tylko 

z Bieszczadów, ale także ze Słowacji, a nawet z Węgier czy też 

ze Śląska. Odpust miał charakter nie tylko religijny. W tym dniu 

w Łopience odbywał się wielki jarmark. 

W 1939 roku we wsi mieszkało ok. 320 osób. Po II wojnie 

Łopienka podzieliła los wielu innych bieszczadzkich miejscowo-

ści. W 1946 roku 46 rodzin wywieziono do Związku Radziec-

kiego. Tych, którzy pozostali wysiedlono rok później, podczas 

akcji „Wisła”. Wieś całkowicie opustoszała, a domy były stop-

niowo rozbierane na budulec lub opał. Z nieużytkowanej cerkwi 

zdarto blachę. Ołtarz wraz z cudownym obrazem przeniesiono 

do kościoła w Polańczyku, gdzie pozostaje do dziś. Obiekt przez 

lata niszczał i zaczął się rozpadać. W latach siedemdziesiątych 

mury cerkwi były wykorzystywane przez podhalańskich górali 

jako koszar dla owiec. W latach 1977-1981 wieś nosiła nazwę 

Owczary.

Pierwszą próbę odbudowy cerkwi podjął historyk sztu-

ki Olgierd Łotoczko. W 1972 roku za własne pieniądze, wraz 

z grupą znajomych, przeprowadził konserwację korony murów. 

W dolinie po dawnej wsi planowano powstanie „wioski skanse-

nowskiej”, w której miano rekonstruować stare cerkwie i chaty 

z okolicznych osad. Do realizacji projektu nie doszło. Olgierd 

Łotoczko zginął podczas wyprawy w Hindukuszu. Jego dzieło 

kontynuowała grupa społeczników pod kierownictwem Zbi-

gniewa Kaszuby. Dzięki ich uporowi i wieloletniej pracy, cerkiew 

udało się wyremontować.

Od 1 stycznia 2014 roku w cerkwi w Łopience znajduje 
się kopia cudownego obrazu wykonana przez Jadwigę 
Denisiuk z Cisnej. W cerkwi znowu zaczęły się odbywać 
odpusty. Aby w nich uczestniczyć, trzeba przyjechać 
w Bieszczady w pierwszą niedzielę października. W Ło-
pience odprawiane są także nabożeństwa ekumeniczne 
z udziałem przedstawicieli kościoła katolickiego i ko-
ścioła wschodniego.

Łopienka to jedna z nielicznych osad w Bieszczadach, gdzie 

zachował się dawny układ wsi. Obecnie, pod nadzorem Towa-

rzystwa Karpackiego i SGGW w Warszawie, wykonywane są 

prace zmierzające do wytyczenia ścieżki historycznej. Na pod-

stawie austriackich map katastralnych lokalizowane i odkrywa-

ne są pozostałości zabudowań. Tereny dawnej wsi, w tym liczne 

ślady dawnych zabudowań jak fundamenty i kamienne piwnice 

zostały objęte ochroną. W 2000 roku utworzono tu użytek eko-

logiczny o powierzchni 10,55 ha. 

Cerkiew w Łopience Słynna lipa rosnąca przy cerkwi w Łopience
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L AS U M I Ł A 

Kiedy w 2013 roku pod naporem wiatru padła naj-
grubsza jodła w polskich lasach, rosnąca w okolicach 
Pszczelin, ten zaszczytny tytuł przejęła jodła z Brennej 
w Nadleśnictwie Ustroń w województwie śląskim. Leśni-
cy i przyrodnicy z Podkarpacia stwierdzili, że nie wypada, 
aby najgrubsza jodła w Polsce rosła poza „Krainą buka 
i jodły”. 

 Oficjalnie podawano, że jodła z Brennej w tzw. pierśnicy 

ma 416 cm obwodu. Ale członkowie PTTK z Cieszyna dokonali 

własnych pomiarów, według których na przepisowej wysokości 

130 cm od ziemi to drzewo miało 452 cm obwodu. Podkarpac-

cy leśnicy byli przekonani, że w Bieszczadach na pewno rośnie 

wiele jodeł potężniejszych od tej ze Śląska. I rzeczywiście, po 

krótkich poszukiwaniach znaleziono kilka takich drzew. Najbar-

dziej okazałą była jodła rosnąca w okolicach Jabłonek. Ma ona 

519 cm w obwodzie i 35 m wysokości. Tytuł powrócił więc do 

„Krainy buka i jodły”.

Imię dla najgrubszej polskiej jodły wybrano w ramach 
ogólnopolskiego konkursu. „Lasumiła” była jedną z 282 
propozycji. Autorka nazwy została matką chrzestną 
drzewa. „Chrzest” odbył się 28 czerwca 2014 roku 
Drzewo ma status pomnika przyrody.

„Lasumiła” rośnie w pobliżu Jabłonek, w masywie Ło-

piennika. Aby do niej dotrzeć, jadąc z Baligrodu na południe 

w kierunku Cisnej, w Jabłonkach skręcamy w lewo (o miejscu, 

w którym trzeba skręcić informuje specjalna tablica ustawiona 

przy drodze). Utwardzoną drogą dojeżdżamy do parkingu przy 

stawie. Stąd do jodły wędrujemy ścieżką przyrodniczą, liczącą 

ok. 1,5 km. Ścieżka jest łatwa do przejścia. Po przebyciu około 

kilometra, z drogi leśnej skręcamy w prawo i po ok. 500 m do-

cierany do drzewa. „Lasumiła” jest łatwiejsza w obserwacji niż 

jej poprzedniczka z Pszczelin. Już z daleka widać ogrom drzewa. 

Nie tak dawno, bo w latach 70. XX wieku, bory jodłowe na 

Podkarpaciu obumierały z powodu „kwaśnych deszczy”. Na 

szczęście wielkie zakłady zatruwające atmosferę upadły lub 

zostały zamknięte. Dzięki temu karpackie jodły mogły się od-

rodzić.

Według danych podawanych przez leśników średnia 
zasobność podkarpackich jedlin wynosi 363 m3/ha.,  
a średnia krajowa sięga 254 m3. Natomiast średni wiek 
jodeł w lasach krośnieńskiej RDLP wynosi 84 lata, 
a przeciętny wiek tych drzew w Polsce to jedynie 62 
lata. Jodła często wykorzystywana jest w budownic-
twie. W Polsce z tego surowca stawiano domy, kościoły 
i cerkwie. Specjalnie wyselekcjonowane drewno jodło-
we zostało użyte do odbudowy prawosławnej cerkwi 
w Komańczy, która spłonęła w 2006 roku.

Lasumiła Szyszkę jodły łatwo odróżnić od świerkowej,  
bo skierowana jest do góry

Bór jodłowy 
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G O Ł O B O R Z E  —  Ł U S KA  B Y ST R E G O

Okolice nieistniejących wsi Rabe i Huczwice nieda-
leko Baligrodu, to interesująca geologiczna enklawa 
w Bieszczadach. Na powierzchnię wychodzą tu najstar-
sze utwory skalne. Odwiedzając te tereny możemy zoba-
czyć najniżej położone w Polsce gołoborze, kamienioło-
my, starą sztolnię i źródła wód mineralnych. Osobliwości, 
o których mowa kryją się na wschodnim krańcu Wyso-
kiego Działu – największego kompleksu leśnego w Biesz-
czadach. 

Rezerwat „Gołoborze” utworzony w roku 1969 ma po-
wierzchnię prawie 13,9 ha. Celem ochrony jest zacho-
wanie ze względów naukowych, dydaktycznych i kra-
jobrazowych gołoborza, stopniowo opanowywanego 
przez las.

Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej
Typ rezerwatu: geologiczny i glebowy
Podtyp rezerwatu: form tektonicznych i erozyjnych
Typ ekosystemu: skalny
Podtyp ekosystemu: innych skał

Żeby dotrzeć do rezerwatu „Gołoborze”, z drogi Baligród – 

Cisna musimy skręcić na zachód i przy ośrodku „Bystre” wje-

chać w dolinę potoku Rabiańskiego. Po przebyciu około 2,5 km 

docieramy do miejsca, w którym możemy rozpocząć wędrówkę 

do rezerwatu. Prowadzi do niego ścieżka przyrodnicza. Jest 

ona krótka, bo ma długość około 300 m.

W Bieszczadach skalne rumowiska o dużej powierzchni wy-

stępują powyżej 1000 m n.p.m., w paśmie połonin. Gołoborze 

w Rabem, które zalega na wysokości 540-610 m n.p.m. i jest naj-

niżej położonym tego typu tworem w Polsce. Znajduje się ono 

w obrębie podjednostki tektonicznej, zwanej Łuską Bystrego, 

w której odsłaniają się najstarsze utwory strefy przeddukiel-

skiej, m.in. warstwy cieszyńskie, lgockie i istebniańskie. Rumo-

wiska skalne pokrywają stoki wzniesienia o kształcie trójgra-

niastej piramidy. Rozpadające się bloki skalne i rumosz zsuwają 

się po stromiźnie. Wzdłuż spękań można zobaczyć czerwone 

kryształy realgaru (arsen czerwony) i żółte naloty aurypigmen-

tu (arsen żółty). Kolorytu skałom dodają także połyskujące 

w słońcu drobiny kryształu górskiego i czerwień ubogiej rudy 

żelaza. 

Gołoborze w Rabem

Rozpadające się bloki skalne i rumosz zsuwają się po stoku
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Niedaleko rezerwatu działają dwa kamieniołomy „Gruby” 

i „Drobny”. Kamieniołom „Gruby” położony jest za górą, na któ-

rej powstał rezerwat „Gołoborze”. Wejście do tej odkrywki geo-

logicznej jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia od firmy, 

która ją eksploatuje. 

Podobnie jest w przypadku sąsiedniego kamieniołomu 

„Drobnego”. Jednak tam możemy dotrzeć ścieżką przyrodniczą 

wytyczoną przez Nadleśnictwo Baligród. Na szczycie wzgórza 

nad kamieniołomem „Drobnym” rosną tzw. sosny reliktowe. To 

pozostałość po dawnych borach porastających te tereny pod-

czas ostatniego zlodowacenia. Poza dwoma odosobnionymi 

stanowiskami, sosna zwyczajna w Bieszczadach nie występuje 

na stanowiskach naturalnych. Dlatego relikt z Rabego uważany 

jest za ewenement paleobotaniczny. 

Kilkaset metrów na zachód od rezerwatu znajduje się ka-

pliczka ze źródełkiem, z którego woda podobno ma właściwości 

leczenia chorób oczu. Wieś Rabe oraz sąsiednie Huczwice po II 

wojnie światowej zostały zniszczone i wysiedlone. 

W korycie Rabiańskiego Potoku można znaleźć kryszta-
ły górskie. Dawniej mylono je z diamentami. Nazywane 
były diamentami marmaroskimi (od miejscowości Mar-
marosz w Rumunii).

Gołoborze jest cenne przyrodniczo. Szczególnie wartościo-

we są tutejsze porosty, niektóre bardzo kolorowe. Najbardziej 

widoczne są płucnica islandzka, chrobotek palczasty, chrobotek 

najeżony i chrobotek koralkowy. Występuje tu także wiele ga-

tunków mszaków i paproci.

 W miejscach gdzie nagromadziła się warstwa gleby dominu-

je borówka czernica, pojawiają się też drobne krzewy i drzewa, 

np. brzoza karłowata oraz osika. Na stokach gołoborza można 

obserwować kolejne stadia naturalnej sukcesji. Początkowo 

skały porośnięte są przez mchy i porosty. W końcowej fazie ru-

mowisko zarasta las. Aby temu zapobiec prowadzone są prace 

oczyszczające. Samo rumowisko zajmuje około 27% powierzch-

ni rezerwatu. Pozostałą część pokrywają zbiorowiska leśne.

Poniżej gołoborza jeszcze w latach międzywojennych odkry-

to wody mineralne o dużej zawartości arsenu. Choć unikatowe 

w skali europejskiej, na razie nie są wykorzystywane. Nieistnie-

jąca miejscowość Rabe w 1974 roku otrzymała jednak status 

uzdrowiska. Do jego utworzenia nigdy nie doszło. Dzisiaj od-

wierty są pod nadzorem Uzdrowiska Rymanów. Tuż przy kładce 

wiodącej do rezerwatu znajduje się źródło „Rabe 1”, z którego 

można zaczerpnąć leczniczej wody. Według tablicy informa-

cyjnej znakomicie gasi ona pragnienie i jest zalecana zwłaszcza 

w stanach wyczerpania. 

Niedaleko rezerwatu, po drugiej stronie drogi, możemy zo-

baczyć wejście do jaskini, a raczej sztolni, w której poszukiwano 

minerałów. Zimą ta jaskinia wykorzystywana jest przez nie-

toperze jako zimowisko. Można tu spotkać hibernujące mroczki 

pozłociste i nocki rude. 

Naloty 
realgaru – 

czerwonego 
arsenu

 Porosty w rezerwacie „Gołoborze”

Kamieniołom „Gruby” Kamieniołom „Drobny”
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P R Z E Ł O M  O S Ł AW Y  P O D  D U S Z AT Y N E M

Dolina Osławy to zachodni kraniec Bieszczadów. 
Na tym terenie biegnie granica pomiędzy Karpatami 
Wschodnimi i Zachodnimi. Dolina przez dziesiątki lat 
intensywnie eksploatowana gospodarczo, dzisiaj jest 
ostoją dzikiej przyrody. W najbardziej malowniczym 
fragmencie niedaleko Duszatyna utworzono rezerwat 
przyrody. 

Rezerwat „Przełom Osławy pod Duszatynem” powstał 
w roku 2000 i zajmuje powierzchnię 322,45 ha. Celem 
ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dy-
daktycznych i krajobrazowych najpiękniejszego frag-
mentu doliny rzeki Osławy od Smolnika po Turzańsk, 
która na tym odcinku stanowi zachodnią część granicy 
Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Rezerwat obejmuje obszar między Duszatynem a Prełukami 

wraz ze wschodnimi stokami Karnaflowego Łazu (701 m n.p.m.), 

meandrami Osławy, jej skalistym korytem i bardzo interesują-

cą pod względem krajobrazowym doliną. Poniżej Duszatyna 

Osława opływając wzgórze Łokieć tworzy zakole w kształcie 

omegi. Ten odcinek ma długość ok. 2 km. Po ich przebyciu rze-

ka wraca niemal w to samo miejsce, z którego wypłynęła, z tym 

że już 12 m niżej. Pod koniec lat 90. XX wieku powstał pomysł, 

aby wykorzystując te warunki naturalne, zbudować elektrow-

nię wodną. Jednak sprzeciw miejscowych leśników i ekologów 

spowodował, że do realizacji inwestycji nie doszło. Za to w roku 

2000 utworzono rezerwat przyrody.

Osława jako rzeka górska ma bardzo zmienne przepływy. 

W rezerwacie przeciskając się pomiędzy stromymi zboczami 

spada z szumem ze skalnych progów tworząc małe wodospady. 

Na tym odcinku rzeka jest czysta. W jej wodach licznie występu-

ją różne gatunki ryb, przede wszystkim pstrągi potokowe, strze-

ble potokowe, brzanki, głowacze pręgopłetwe, ale także klenie 

i piekielnice. To środowisko jest przyjazne także dla wodnych 

zwierząt bezkręgowych. 

Przełom Osławy pod Duszatynem i most kolejki wąskotorowej
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Ale nie tylko rzeka jest wizytówką doliny Osławy. W dolinie 

możemy zobaczyć różnorodne formy skalne i pozostałości po 

mniejszych i większych osuwiskach. Ochronie podlega kra-

jobraz wraz z cennymi naturalnymi zbiorowiskami roślinny-

mi. Występują tu fragmenty starej puszczy bukowo-jodłowej 

wzbogaconej okazałymi jaworami. W rezerwacie spotkamy 

sporo cennych gatunków roślin, w tym wschodniokarpackie. 

Bogata jest także fauna.

 W lasach żyją niedźwiedzie, wilki, rysie i żbiki. Liczne są tutaj 

jelenie, można także spotkać żubry. Rezerwat i jego okolice to 

siedlisko dzików, borsuków i lisów. Z mniejszych ssaków wystę-

pują kuny leśne i wydry. Wędrując doliną Osławy można zoba-

czyć krążące orliki krzykliwe i orły przednie. Na tym terenie wy-

stępują także puszczyki uralskie i puchacze oraz bociany czarne, 

kruki i jarząbki. Nad rzeką możemy zobaczyć pluszcze i pliszki 

górskie. Z gadów odnotowano jaszczurkę żyworodną, padal-

ca zwyczajnego i zaskrońca zwyczajnego, a z płazów – traszkę 

karpacką, traszkę górską, żabę trawną, salamandrę plamistą 

i kumaka górskiego.

Z drogi biegnącej obok rezerwatu roztacza się wspaniały 

widok na rezerwat, przełom rzeki i most kolejki wąskotorowej. 

Po I wojnie światowej w dolinie Osławy zbudowano 
kolejkę wąskotorową wykorzystywaną do wywożenia 
drewna z tutejszych lasów. Inicjatorem jej budowy był 
hrabia Stanisław Potocki, właściciel majątku w Komań-
czy. Trasa kolejki w dolinie Osławy kilkakrotnie przeci-
na jej koryto. Zbudowano więc drewniane mosty. Tuż po 
zakończeniu II wojny mosty i torowiska zostały znisz-
czone przez oddziały UPA. Kolejkę odbudowano po 
wojnie. Powstał m.in. betonowy most, który do dziś mo-
żemy podziwiać w zakolu rzeki poniżej Duszatyna. Od 
1957 roku kolejka woziła drewno do powstałego w Rze-
pedzi kombinatu drzewnego. W 1963 roku uruchomio-
no kursy pociągów pasażerskich. Z Rzepedzi można 
było dojechać ciuchcią do Cisnej i Wetliny. W latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, po upadku kom-
binatu w Rzepedzi, kolejka została wyłączona z eksplo-
atacji. Pozostałości po niej wtapiają się w bieszczadzką 
przyrodę, w wielu miejscach na torowiskach rosną już 
spore drzewa.

Po wizycie w rezerwacie „Przełom Osławy pod Duszatynem” 

warto wybrać się na południe, w górę Osławy. Malownicza tra-

sa prowadzi aż do Smolnika nad Osławą i skrzyżowania z szosą 

z Komańczy do Cisnej. Po drodze czterokrotnie trzeba poko-

nać brody na Osławie. Cała dolina aż do Smolnika jest bezlud-

na. Wzdłuż rzeki biegnie nieczynna linia kolejki wąskotorowej. 

W Smolniku zachowała się cerkiew z połowy XIX wieku. Ale naj-

większą atrakcją okolicy są potężne ściany skalne nad Osławą. 

W korycie rzeki można podziwiać odkrywki fliszu karpackiego.

Pluszcz zwyczajny Traszka górska

Ściana skalna w Smolniku nad Osławą

W dolinie Osławy występuje tojad mołdawski,  
roślina piękna, ale niebezpieczna, bo silnie trująca
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Zwały rumowiska przegrodziły w kilku miejscach dolinę potoku 

Olchowatego. W powstałych nieckach zaczęła się zbierać woda. 

W ten sposób utworzyły się jeziorka zwane Duszatyńskimi. Na 

stoku Chryszczatej do dzisiaj doskonale widoczna jest krawędź 

osuwiska, które przegrodziło potok Olchowaty. 

Początkowo powstały trzy jeziorka. Jednak do dzisiaj zacho-

wały sie tylko dwa. Najmniejsze i jednocześnie najniższe znik-

nęło w 1925 roku, kiedy okoliczni mieszkańcy spuścili z niego 

wodę, aby wyłapać pstrągi. Wówczas też podjęte pierwsze dzia-

łania w celu ochrony tego unikatowego terenu. Hrabia Potocki, 

właściciel tych lasów zakazał jakichkolwiek działań mogących 

doprowadzić do zniszczenia wyższych stawów.

Większe, górne jeziorko leży na wysokości 708 m n.p.m. Do 

dzisiaj możemy w nim zobaczyć fragmenty zatopionego lasu. 

W 1925 roku ten akwen miał 2,5 ha powierzchni. Jednak z po-

wodu zamulania zmniejszył sie o połowę. Głębokość zmalała 

z dziesięciu do 6 m.

Potok Olchowaty kaskadami spada do małego jeziorka. Jego 

lustro wody jest położone 20 m niżej od górnego zbiornika. 

Małe jeziorko położone jest na wysokości 687 m n.p.m. Jego 

powierzchnia i głębokość także znacznie się zmniejszyły.

Jeziorka nadal zamulają się, postępuje naturalna sukcesja 

lasu. Brzegi akwenów porastają skrzyp bagienny, pałka wodna 

i trzcina, tworząc osady organiczne. Ponad połowę górnego je-

ziorka pokrywa rdestnica.

Z W I E Z Ł O  —  J E Z I O R KA  D U S Z AT Y Ń S K I E

13 kwietnia 1907 roku, w dzień wschodniej Wielkiej-
nocy mieszkańców Duszatyna i sąsiednich miejscowości 
na równe nogi poderwał wielki huk połączony ze wstrzą-
sami ziemi. Powodem było zsunięcie się zbocza Chrysz-
czatej. Osuwisko zatarasowało wody potoku Olchowa-
tego. W ten sposób powstały Jeziorka Duszatyńskie.

Jeziorka Duszatyńskie objęto ochroną tworząc 
w 1957 roku rezerwat „Zwiezło” o powierzchni 2,2 ha. 
Nazwa pochodzi stąd, że starzy mieszkańcy Duszaty-
na opisując ich powstanie mówili często, że ziemia się 
„zwiezła”, czyli osunęła. Rezerwat utworzono w celu 
zachowania ze względów naukowych i krajobrazo-
wych górskich jezior powstałych w wyniku osuwiska na 
zboczach góry Chryszczata, jak również zatopionego 
w tych akwenach lasu.

Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej
Typ rezerwatu: geologiczny i glebowy
Podtyp rezerwatu: form tektonicznych i erozyjnych
Typ ekosystemu: wodny
Podtyp ekosystemu: jezior mezotroficznych i eutro-
ficznych oraz stawów

Na zboczu Chryszczatej w tzw. „Steciw Lesie” oderwał się 

kawał zbocza, a potem lejem długości 500 m i szerokości 140 m 

zsunął w dół. Niektóre warstwy przebyły aż kilometrową drogę. 

Duże Jeziorko Duszatyńskie
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Jeziorka Duszatyńskie położone są na stoku Chryszczatej 

w paśmie Wysokiego Działu w Bieszczadach, niemal na granicy 

z Beskidem Niskim. Wysoki Dział to największy kompleks leśny 

w Bieszczadach. Główny grzbiet, podobnie jak większość pasm 

bieszczadzkich, ciągnie się z północnego zachodu na południo-

wy wschód przez Chryszczatą, przełęcz Żebrak, Jaworne, Wo-

łosań (najwyższy szczyt pasma – 1071 m n.p.m.) i opada w stro-

nę Cisnej w dolinę Solinki.

Wysoki Dział dzielił terytoria zamieszkiwane przez Łemków 

i Bojków. W leżących u podnóża tego pasma miejscowościach 

Komańcza, Turzańsk, czy też Rzepedź, do dziś zachowały się 

drewniane cerkwie. Łemkowie nadal kultywują tu swoje ob-

rzędy. Wędrując wzdłuż doliny Osławy można zobaczyć stare 

torowiska kolejki wąskotorowej, która jeszcze w latach 80. XX 

wieku dowoziła drewno do zakładów przemysłu drzewnego 

w Rzepedzi. 

Te tereny zostały tragicznie doświadczone podczas I i II woj-

ny. W czasie I wojny, w masywie Chryszczatej toczyły się cięż-

kie boje pomiędzy wojskami austriackimi i rosyjskimi. Do dziś 

w lasach możemy znaleźć ślady okopów, łuski i inne elementy 

uzbrojenia. Tuż po II wojnie na Chryszczatej i sąsiedniej Krągli-

cy powstały ufortyfikowane bazy UPA. W bunkrach znajdowały 

się pomieszczenia mieszkalne, magazyny, stajnie, szpital i kapli-

ca.

Najkrótsza trasa do Jeziorek Duszatyńskich prowadzi czer-

wonym szlakiem z Duszatyna. Ale do rezerwatu można też 

wędrować od strony Przełęczy Żebrak. Na przełęcz dociera-

my drogą leśną od Komańczy przez Prełuki, Duszatyn i Mików. 

Krótsza trasa prowadzi z Woli Michowej. Z Przełęczy Żebrak 

czerwony szlak wiedzie na Chryszczatą, a później w dół do Je-

ziorek Duszatyńskich. Stamtąd schodzimy do Duszatyna.

Jeziorka Duszatyńskie odwiedzał Karol Wojtyła. 
W Bieszczadach jest wiele miejsc w których przebywał, 
ale te tereny upodobał sobie specjalnie. Był tutaj cztery 
razy, pierwszy raz we wrześniu 1952 roku. O jeziorkach 
pisał w utworze „Pod sklepem jubilera”:
Nie zapomnę nigdy tych jeziorek, co zaskoczyły nas po dro-
dze jak gdyby dwie cysterny niezgłębionego snu (…).

Na potoku Olchowatym poniżej Jeziorek Duszatyńskich 
możemy zobaczyć niewielki wodospad 

Jeziorka z roku na rok zamulają się i zarastają





GÓRY SANOCKO-
-TURCZAŃSKIE

Góry Sanocko-Turczańskie są mało znane, a prze-

cież to duży obszar rozciągający się od Zalewu 

Solińskiego aż po Arłamów. W rozumieniu turystycz-

nym południowa część pasma często traktowana jest 

jako niższa część Bieszczadów, a północna jako frag-

ment Pogórza Przemyskiego. Jednak według podziału 

fizycznogeograficznego na terenie tych gór leżą jeziora 

Solińskie i Myczkowskie oraz takie miasta jak Lesko czy 

Ustrzyki Dolne. To pasmo jest równie dzikie, a może 

nawet dziksze niż Bieszczady. 
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Góry Sanocko-Turczańskie to pasmo położone po-
między Bieszczadami, a Pogórzem Przemyskim. Masyw 
leży w Polsce i na Ukrainie, ciągnąc się od Sanoka do Tur-
ki, od doliny Sanu po dolinę Stryja. 

Góry Sanocko-Turczańskie mają układ rusztowy. Są to rów-

noległe pasma, wznoszące się z północnego zachodu na po-

łudniowy wschód, przedzielone rzekami i potokami. Główne 

pasma Gór Sanocko-Turczańskich to Góry Słonne, Chwaniów, 

Żuków i Wyżyna Wańkowej. Północną granicę tego obszaru 

w Polsce prowadzi się umownie doliną Wiaru i jego dopływów. 

Południowa granica przebiega północnymi stokami Otrytu zali-

czanego już do Bieszczadów. Najwyższym szczytem jest położo-

na po stronie ukraińskiej Magura Łomniańska (1024 m n.p.m.). 

Jej masyw wznosi się tuż za granicą, górując nad Michniowcem 

i Bystrem. W Polsce najwyższe są Jaworniki (910 m n.p.m.).

Najbardziej znana turystycznie część Gór Sanocko-Turczań-

skich to tereny na południe od linii Ustrzyki Dolne – Lesko aż po 

Bieszczady. Ten obszar jest chroniony w ramach Wschodniobe-

skidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i stanowi otulinę 
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dla parków krajobrazowych: Gór Słonnych na północy oraz Ci-

śniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu na południu. Na tym tere-

nie znajdują się m.in. Zalew Soliński i Myczkowski oraz pasmo 

Żukowa. Natomiast północna część Gór Sanocko-Turczańskich, 

a więc obszar od wspomnianej linii Ustrzyki Dolne – Lesko – Sa-

nok aż po Pogórze Przemyskie wchodzi w skład Parku Krajobra-

zowego Gór Słonnych.

Góry Sanocko-Turczańskie wraz z Bieszczadami są najbar-

dziej na zachód wysuniętym fragmentem Karpat Wschodnich. 

Jest to obszar mocno zalesiony. Przeważają lasy bukowo-jodło-

we. Dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka. 

Zbiorowiska leśne są w dużym stopniu naturalne. W Górach 

Sanocko-Turczańskich wyróżniamy piętra roślinne pogórza 

i regla dolnego. Podobnie jak w Bieszczadach, w tutejszych la-

sach żyją wielkie drapieżniki: niedźwiedzie, wilki i rysie. Licznie 

występują tu jelenie, a w południowej części gór można spotkać 

żubry. Góry Sanocko-Turczańskie są też ostoją ptaków drapież-

nych m.in. orłów przednich, orlików krzykliwych i puszczyków 

uralskich. Występują tu także puchacze, gadożery, trzmielojady 

i jastrzębie.

Planując wycieczkę w te strony warto pamiętać o ciekawych 

tworach przyrody nieożywionej. Należą do nich m.in. ściana 

skalna w Myczkowcach, Kamień Leski, Kamień Orelecki i wodo-

spad w Uherach Mineralnych. 

Od wielu lat trwają starania o utworzenie Turnickiego Parku 

Narodowego. Miałby on powstać na pograniczu Gór Sanocko-

-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego. 

W Górach Sanocko-Turczańskiech działają duże stacje nar-

ciarskie w Ustrzykach Dolnych (Laworta i Gromadzyń) oraz 

w Weremieniu i Arłamowie. Te tereny nadają się również do 

uprawiania narciarstwa biegowego. U podnóża pasma Żukowa, 

w Ustianowej Górnej funkcjonują doskonale utrzymane trasy, 

na których często odbywają się zawody o randze ogólnopol-

skiej. Co roku organizowany jest tu m.in. „Bieg Lotnika”. Zimowe 

trasy biegowe wyznaczono w wielu miejscowościach.

Przed II wojną światową w Górach Sanocko-Turczańskich, 

w okolicach Ustjanowej, na stokach Żukowa i w Bezmiechowej 

powstały słynne szkoły szybowcowe korzystające z doskona-

łych warunków termicznych i noszenia. W Ustjanowej, na sto-

kach Żukowa, utworzono „szkołę szybowcową przysposobienia 

wojskowego lotniczego”. W okresie największego rozwoju mie-

sięcznie szkolono tu do tysiąca pilotów. Niestety po II wojnie 

szkoła nie została reaktywowana. W 1969 roku dla jej upamięt-

nienia w Ustjanowej odsłonięto pomnik. Więcej szczęścia miała 

Bezmiechowa położona w Górach Słonnych. Tamtejsze szybo-

wisko po wojnie zostało reaktywowane i działa do dziś. Kolejny 

ośrodek szybowcowy funkcjonuje w Weremieniu. Zimą jest tu 

stacja narciarska, a latem szybowisko Aeroklubu Bieszczadz-

kiego. W Weremieniu lata się także na lotniach i paralotniach. 

Na Pogórzu Leskim miejscem ulubionym przez lotniarzy jest 

wzgórze Makówka koło Tarnawy Dolnej. Ośrodek szybowcowy 

działa także w Żernicy Wyżnej.

W odróżnieniu od Bieszczadów, w Górach Sanocko-Tur-

czańskich zachowało się sporo drewnianych cerkwi. Do najbar-

dziej interesujących należy świątynia pw. Wniebowstąpienia 

Pańskiego w Uluczu stojąca w lesie, na wzgórzu ponad wsią. 

Cerkiew pochodzi z XVII wieku, choć długo uważano, że jest 

znacznie starsza. Ten obiekt nie jest obecnie użytkowany i sta-

nowi filię Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Jedną 

z najpiękniejszych cerkwi w Karpatach zobaczymy w Równi 

koło Ustrzyk Dolnych. To świątynia bojkowska, ale odmienna 

od klasycznych w tym stylu. Warto także odwiedzić cerkwie 

w Liskowatym, w Michniowcu i sąsiednim Bystrem, w Krościen-

ku, Hoszowie, Hoszowczyku i najstarszy drewniany kościół 

w Bieszczadach w Średniej Wsi, pochodzący z XVI wieku.

Magura Łomniańska (1024 m n.p.m.) wznosi się kilka kilometrów na wschód od Czarnej nad osadami Michniowiec i Bystre, ale po stronie ukraińskiej

Cerkiew w Równi k. Ustrzyk Dolnych



110  

GÓRY SANOCKO-TURCZAŃSKIE | Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu

Z A L E W  S O L I Ń S K I

Zalew Soliński to największe pod względem pojem-
ności sztuczne jezioro w Polsce. Największa w kraju jest 
też zapora spiętrzająca wody Sanu. Tama chroni niżej 
położone tereny przed powodziami, produkuje energię 
elektryczną i utrzymuje właściwy poziom wody w Sanie. 
Choć oficjalnie zapora i jezioro leżą w Górach Sanocko-
-Turczańskich, potocznie traktowane są jako jedne z naj-
większych atrakcji turystycznych Bieszczadów. Zalew 
Soliński i jego okolice wchodzą w skład Wschodniobe-
skidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zaporę w Solinie zbudowano w latach 1960-68. Wielka 

tama spiętrzyła wody Sanu i Solinki zalewając tereny, na któ-

rych wcześniej mieszkało ponad 3 tys. osób. Mieszkańcy musieli 

się przenieść w inne miejsca, a ich domostwa zostały rozebra-

ne. Podobny los spotkał cerkwie w Solinie i Wołkowyi. Tę drugą 

niepotrzebnie, bo po napełnieniu zalewu woda nie doszła do 

miejsca, na którym stała świątynia. Przestały istnieć wsie Solina, 

Wołkowyja, Teleśnica Sanna, Horodek, Chrewt i Sokole. Obec-

ne miejscowości noszące nazwy Solina czy Wołkowyja powsta-

ły w wyżej położonych miejscach na brzegu zalewu. 

Zalew Soliński można podzielić na trzy części: akwen główny 

i odnogi, czyli dawne koryta Sanu i Solinki. Linia brzegowa jest 

urozmaicona i charakteryzuje się dużą liczbą malowniczych za-

tok. Jest ich tu ponad 200 i wraz z półwyspami oraz wyspami 

Zalew Soliński jesienią

Linia brzegowa Zalewu Solińskiego obfituje w liczne 
zatoczki, półwyspy i wyspy

Okolice wielkich jezior
GÓRY SANOCKO-TURCZAŃSKIE



   111

Okolice wielkich jezior  |  GÓRY SANOCKO-TURCZAŃSKIE

tworzą niespotykany gdzie indziej krajobraz. Są też doskona-

łymi miejscami do cumowania i biwakowania. Do wielu z nich 

dotrzeć można tylko od strony wody. Pływających po zalewie 

zachwycają opadające wprost do wody strome zbocza górskie 

porośnięte lasem. Na łąkach nad jeziorem można zobaczyć pa-

sące się chmary jeleni. Mając szczęście, jesienią można obser-

wować rykowisko.

Niespotykane gdzie indziej krajobrazy oraz zmienne wiatry 

sprawiają, że wielu żeglarzy uważa Zalew Soliński za najcie-

kawszy akwen w Polsce. Trzeba jednak uważać bo „Solina” jest 

kapryśna. Oprócz zmiennych wiatrów, zmienny jest także po-

ziom wody. Z Zalewu Solińskiego wyłaniają się trzy wyspy. Na 

stałe zamieszkana jest Wyspa Duża zwana Wyspą Energetyka. 

Postały tu ośrodki wczasowe, do których dopływa się promem 

z Polańczyka. Wyspa ma powierzchnię około 34 ha. Pozostałe 

wyspy, Skalista oraz Mała zwana też Zajęczą, nie są zamieszka-

ne. Z lotu ptaka Zalew Soliński swoim kształtem przypomina 

chińskiego smoka. 

Duża powierzchnia lustra wody i swoisty mikroklimat wokół 

jeziora tworzą okazje do oglądania niezwykłych spektakli natu-

ry. Będąc w tych okolicach, warto wstać rano by obserwować 

mgły unoszące się nad jeziorem; szczególnie pięknie jest jesie-

nią. Lasy liściaste z przewagą buczyny mienią się czerwienią, 

brązem i złotem odbijając się w jeziorze niczym w zwierciadle. 

Te kolory na zboczach przetykane są zielonymi plamami drzew 

iglastych, a na wodzie białymi żaglówkami. Powstanie wielkich 

sztucznych jezior ma wpływ na klimat tej części Bieszczadów. 

Zimy złagodniały, zwiększyła się ilość opadów oraz zmniejszyły 

się dobowe wahania temperatur.

Zalew Soliński ma powierzchnię ok. 22 km2 i największą 
w Polsce pojemność (472 mln m3). Maksymalna głębo-
kość zbiornika to 60 m przy zaporze. Zapora betonowa 
o wysokości 82 m i długości 664 m. Elektrownia szczy-
towo-pompowa o mocy 200 MW.

Najbardziej znaną miejscowością w okolicach wielkiego zale-

wu jest Solina. Dawne hotele robotnicze po zakończeniu budo-

wy zapory przekształcono w domy wczasowe. Później zaczęły 

powstawać nowe obiekty. Kolejną miejscowością przyciągającą 

turystów jest Polańczyk. To jedyne uzdrowisko w Bieszczadach. 

Część uzdrowiskowa jest pięknie położna na cyplu wcinającym 

się w jezioro. Ale okolice bieszczadzkich jezior to nie tylko Soli-

na i Polańczyk. Warto o tym wiedzieć i wybrać się do Wołkowyi, 

Werlasu, Zawozu, Bukowca, Chrewtu czy Teleśnicy Oszwaro-

wej. 

Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce jest jed-

nym z najciekawszych obiektów hydrotechnicznych w Europie 

i wielką atrakcja turystyczną. Solina to elektrownia szczyto-

wo-pompowa, która pełni rolę interwencyjną podczas szczy-

tu energetycznego. Poza szczytem, kiedy w sieci jest nadmiar 

energii, turbiny pompują wodę z powrotem z dolnego jeziora 

do górnego. Natomiast niżej położona Elektrownia Myczkowce 

pracuje w trybie ciągłym. 

Korona zapory w Solinie należy do najsłynniejszych depta-

ków w Polsce. Ale turyści mogą także wejść do wnętrza tamy. 

Można się tam przekonać, że nie jest ona betonowym monoli-

tem. Wewnątrz wielkiej budowli na kilku poziomach wiodą ko-

rytarze.

Na ścianie solińskiej zapory możemy podziwiać mural 
ekologiczny przedstawiający zwierzęta występujące 
w Bieszczadach. Obrazy zostały wykonane techniką 
polegającą na myciu brudnej ściany wodą pod dużym 
ciśnieniem. Rysunek ma powierzchnię 3,6 tys. m2. Po-
wstał na ścianie o wysokości ponad 60 m. Prawdopo-
dobnie jest to największy ekologiczny mural na świecie.

Ze względu na zmienne wiatry żeglowanie po Jeziorze 
Solińskim wymaga sporych umiejętności 

Ekologiczny mural na ścianie zapory w Solinie przedstawia 
zwierzęta spotykane na tym obszarze 
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Z A L E W  M YC Z KOW S K I

Zalew Myczkowski, położony poniżej Jeziora Soliń-
skiego, jest od niego znacznie mniejszy oraz rzadziej od-
wiedzany przez turystów. Ten akwen, a szczególnie jego 
otoczenie jest za to szczególnie cenne przyrodniczo. Na 
brzegach jeziora powstało kilka rezerwatów przyrody. 

Pierwsze projekty zmierzające do wykorzystania poten-

cjału energetycznego Sanu zaczęły powstawać już pod koniec 

XIX wieku. Jednak wówczas nie podjęto żadnych prac. W roku 

1921 rozpoczęła się budowa stopnia wodnego w Myczkow-

cach. Powstała część zapory, sztolnia i fundamenty elektrowni. 

Prace przerwało bankructwo inwestora, francusko-belgijskiego 

Towarzystwa Akcyjnego Elektrosan. Do koncepcji powrócono 

po 1937 roku. Niestety z powodu wybuchu wojny nie doszło 

do wznowienia inwestycji. Prace przy budowie zapory w Mycz-

kowcach ponownie ruszyły w 1956 roku, zakończono je cztery 

lata później. Budowniczowie zapory wykorzystali fakt, ze oko-

licach Myczkowiec San zatacza kilkukilometrowy łuk i wraca 

prawie w to samo miejsce, z którego wypłynął, ale już 7 m niżej. 

Zbudowano kilkusetmetrowa sztolnię i rurociągi pod górą Gro-

dzisko. Woda płynąc nimi do elektrowni w Zwierzyniu, porusza 

turbiny i wraca do koryta rzeki. 

Jezioro Myczkowskie – sztuczny zbiornik wodny o po-
wierzchni ok. 2 km², głębokości od 5 do 15 m i pojem-
ności 11 mln m³. Zapora ziemna ma długość 386 m. 
Szerokość korony zapory – 9 m, maksymalna szerokość 
w podstawie 108 m, a wysokość 17,5 m. Moc elektrow-

ni: 8,3 MW.

Zalew Myczkowski
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Od końca XIX wieku do dziś powstało wiele koncepcji wyko-

rzystania potencjału energetycznego Sanu. Wzdłuż biegu rzeki 

miano zbudować od kilku do nawet 25 stopni wodnych wraz 

z elektrowniami. Do tej pory powstały jedynie dwie zapory – 

w Myczkowcach i Solinie.

Zalew Myczkowski najłatwiej dostępny jest od strony 

wschodniej. Nad brzegiem jeziora wiedzie droga prowadzą-

ca z Myczkowiec do Bóbrki. Na zboczach Kozińca zbudowano 

ośrodki wczasowe. Bóbrka to znana dzisiaj miejscowość agro-

turystyczna. Jezioro Myczkowskie to akwen mało atrakcyjny 

dla żeglarzy. Samo jezioro i jego okolice są za to cenne przy-

rodniczo. Utworzono tu pięć rezerwatów przyrody. Zalesione 

zbocza porośnięte żyzną buczyną karpacką, jaworzyną górską 

i fragmentami grądu subkontynentalnego kryją wiele osobliwo-

ści botanicznych i geologicznych.

 Woda spływająca z Zalewu Solińskiego latem obniża tem-

peraturę Jeziora Myczkowskiego, a zimą ją podwyższa. Z tego 

też powodu większość powierzchni zalewu nie zamarza. Wy-

korzystują to ptaki, które przylatują tu z dalekiej północy na 

zimowisko. Już od późnej jesieni na wodzie pojawiają się łabę-

dzie krzykliwe i nieme, dzikie gęsi, kaczki gągoły, czernice oraz 

pospolite krzyżówki. Zimą można tu również zobaczyć polujące 

orły bieliki i rybołowy.

Jezioro Myczkowskie to ważny akwen dla wędkarzy. To jed-

no z nielicznych polskich jezior, w których występują pstrągi 

potokowe i lipienie. Te ryby, szczególnie lipienie, są tu większe 

od żyjących w górskich rzekach i potokach. Jezioro Myczkow-

skie przyciąga wędkarzy z wielu krajów i zyskuje opinię jednego 

z najbardziej atrakcyjnych łowisk w Europie. 

Jezioro Myczkowskie w porannych mgłach. Po lewej masyw Berda, w tle Grodzisko, po prawej Koziniec z kamieniołomem na południowym stoku

Zimą w Zalewie Myczkowskim można zobaczyć łabędzie, 
które przylatują tu z północy Europy
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KO Z I N I E C

Koziniec to góra wznosząca się pomiędzy Myczkow-
cami i Bóbrką nad Zalewem Myczkowskim. Na tym te-
renie występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Jest tu 
także nieczynny kamieniołom.

Rezerwat „Koziniec” powstał w 2004 roku i ma po-
wierzchnię 26,69 ha. Celem ochrony jest zachowanie 
ze względów naukowych, dydaktycznych, przyrodni-
czych i krajobrazowych fragmentu zalesionego zbocza 
góry Koziniec z licznymi odsłonięciami skalnymi oraz 
stanowiskami rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk 
kserotermicznych.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Na skalnych półkach swoje gniazda zakładają ptaki chronio-

ne. Występuje tu m.in. 6 gatunków dzięciołów, dzwońce, grubo-

dzioby, pliszki puszczyki i orliki krzykliwe. Strome stoki często 

przechodzące w urwiska porośnięte są grądem subkontynental-

nym i ciepłolubną buczyną. Można tu zobaczyć wiele gatunków 

roślin chronionych. Bardzo rzadka lepnica gajowa na Podkarpa-

ciu występuje tylko tutaj i na pobliskiej Skale Myczkowieckiej, 

a później aż w Pieninach. Na Kozińcu rośnie ok. 150 tych roślin. 

W rezerwacie występują także storczyki: buławnik wielkokwia-

towy, gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny i listeria jajowata. 

Z roślin górskich swoje stanowiska mają tu m.in. sałatnica leśna, 

kozłek bzowy, żywokost sercowaty i tojad mołdawski. 

Na południowym krańcu rezerwatu znajduje się nieczynny 

kamieniołom. Wielką wyrwę w górze widać z daleka, m.in. z So-

liny. W tym miejscu wydobywano materiał skalny potrzebny 

do budowy zapory w Solinie. Dzisiaj to miejsce może służyć do 

nauki geologii. Do kamieniołomu można łatwo dotrzeć, bo jego 

najniższa część przylega do drogi z Bóbrki nad Zalew Myczkow-

Kamieniołom na zboczu KozińcaKoziniec
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ski. Można się wspinać na szczyt pokonując kolejne tarasy, na 

których przed laty wydobywano kruszywo. W kamieniołomie 

możemy podziwiać odkrywki ukazujące budowę geologiczną 

tego terenu. W karcie dokumentacyjnej geostanowiska może-

my przeczytać, że jest to „najlepsze odsłonięcie grzbietotwór-

czego poziomu piaskowców glaukonitowych z Ostrego”, które 

posłużyły do budowy zapory w Solinie. Eksploatacje kamienio-

łomu zakończono w latach 70. XX wieku. 

Ze szczytu kamieniołomu rozciąga się wspaniały widok na 

obydwa bieszczadzkie jeziora oraz pasmo połonin. Można tu 

dotrzeć wędrując od podstawy kamieniołomu, z Myczkowiec 

ścieżką koloru niebieskiego, lub gminną koloru zielonego. Po-

ruszając się po kamieniołomie musimy zachować ostrożność. 

Wędrowanie odbywa się na własną odpowiedzialność.

Przed wejściem do kamieniołomu napotkamy ciekawą ka-

pliczkę. Jej powstanie datuje się na 1848 rok, kiedy to zniesiono 

pańszczyznę. Pod tym świętym miejscem chłopi zakopali swo-

je księgi powinności wobec dworu. Decyzja o jej przesunięciu, 

związana z przebudową drogi, stała się przyczyną tzw. powsta-

nia leskiego. Uwierzono w plotkę, że panowie odkopują księgi, 

by przywrócić pańszczyznę.

N A D  J E Z I O R E M  M YC Z KOW I E C K I M

Po zachodniej stronie zalewu wznosi się góra Berdo. Na 

jej zalesionych zboczach utworzono rezerwat „Nad Jeziorem 

Myczkowieckim”. Jest on położony w obrębie Wschodniobe-

skidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i  objęty ochroną 

w ramach sieci Natura 2000. 

Rezerwat „Nad Jeziorem Myczkowieckim” powstał 
w roku 2003  i zajmuje powierzchnię 167,17 ha. Celem 
ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych i kra-
jobrazowych grzbietu górskiego Berdo i porastających 
go lasów, z licznymi stanowiskami roślin chronionych 
i rzadkich w runie.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Tereny rezerwatu są doskonale widoczne  z przeciwnej stro-

ny zalewu, z Bóbrki, a także z zapory. Wysokie ściany lasu wzno-

szące się nad wodą szczególnie piękne są jesienią.

W rezerwacie przeważają drzewostany z żyzną buczyną kar-

packą, jaworzyną górską i fragmentami grądu subkontynental-

nego. Z roślin chronionych  występują tu m.in. tojad mołdawski, 

lulecznica kraińska, języcznik zwyczajny, wawrzynek wilczełyko 

i obrazki alpejskie. Spotkamy tu wiele  gatunków grzybów ob-

jętych ochroną m.in. lakówkę ametystową, gałęziaka żółtego, 

twardzioszka czosnkowego i sromotnika bezwstydnego.

Lepnica gajowa

Sałatnica leśna Rezerwat „Nad Jeziorem Myczkowieckim” utworzono na 
porośniętym lasami zachodnim brzegu zalewu

Lakówka ametystowa
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źródełko i wreszcie elektrownię. Poniżej tego ostatniego obiek-

tu San wraca do swojego koryta. Wielkie zakole jest w pewnym 

sensie „rybim rezerwatem ścisłym” – tu odbywają się tarliska 

pstrąga potokowego, lipienia i głowacicy.

Jadąc ze Zwierzynia w stronę elektrowni, po prawej mijamy 

dość strome zbocze, na którym występują duże skupiska ro-

ślin kwitnących wczesną wiosną. Wiosną możemy tu zobaczyć 

łany czosnku niedźwiedziego. W dużych ilościach występuje 

także lulecznica kraińska. Latem kwitną tu m.in. parzydło leśne, 

tojad mołdawski, lilia złotogłów i obrazki alpejskie. Pobliskie 

nadrzeczne mokradła pokryte są fioletowymi kobiercami ostro-

żeni łąkowych. 

Z A KO L E  SA N U  W  M YC Z KOWC AC H 
–  N AT U R A  2 0 0 0

Zachodni brzeg Jeziora Myczkowskiego wraz z istnie-
jącymi tam rezerwatami „Nad jeziorem Myczkowieckim” 
i „Przełom Sanu pod Grodziskiem” objęto ochroną w ra-
mach sieci Natura 2000. Wymienione rezerwaty wcho-
dzą w skład obszaru specjalnej ochrony siedlisk „Dorze-
cze Górnego Sanu”. W tym obszarze znalazł się też bardzo 
ciekawy fragment Sanu, poniżej zapory w Myczkowcach.

Zanim zbudowano zaporę w Myczkowcach, rzeka zataczała 

kilkukilometrowy łuk i wracała prawie w to samo miejsce, z któ-

rego wypłynęła, tylko kilka metrów niżej. Te warunki zostały 

wykorzystane przy lokalizacji zapory i elektrowni. Woda prze-

pływa z zalewu kilkusetmetrową sztolnią wykopaną pod górą 

Grodzisko i docierając do elektrowni w Zwierzyniu napędza 

turbiny, po czym wraca do koryta rzeki.

Z zapory spływa niewiele wody, więc wspomniany odcinek 

wygląda niczym starorzecze. Więcej wody pojawia się w nim 

dopiero przy ujściu Olszanki. Koryto rzeki porastają zarośla 

wierzby, które są przycinane ze względu na okresowe zrzuty 

wody z zapory. Wędrując wzdłuż dawnego koryta Sanu, kilkaset 

metrów poniżej zapory, docieramy do Skały Myczkowieckiej. 

Dalej mamy Ośrodek Caritas, później ujście Olszanki do daw-

nego Sanu, most w Zwierzyniu, przystań kajakową, cudowne 

Dawne zakole Sanu w okolicach Zwierzynia

Zakole Sanu i ściana skalna w Myczkowcach
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S KA Ł A  M YC Z KOW I E C KA

Poniżej zapory w Myczkowcach niedaleko od drogi 
wiodącej w stronę ośrodka Caritas, znajduje się jeden 
z najciekawszych pomników przyrody w regionie. Nosi 
nazwę „Skała Myczkowiecka”, choć często mówi się 
„Skałki Myczkowieckie” lub „Ściana skalna w Myczkow-
cach”. 

Jadąc od strony zapory, przed stromym podjazdem skręca-

my w lewo w dróżkę dojazdową i po kilkudziesięciu metrach 

jesteśmy na miejscu. Ściana skalna ma długość ok. 600 m, a wy-

sokość do 60 m i wznosi się nad dawnym korytem Sanu. Poro-

śnięta jest naskalną roślinnością kserotermiczną. Występuje tu 

m.in. lepnica gajowa, która rośnie też w pobliskim rezerwacie 

„Koziniec”, a kolejne stanowisko ma aż w Pieninach. U podnóża 

skały przeprowadzono ścieżkę przyrodniczą, dzięki której moż-

na obejrzeć wychodnie z bliska. Natomiast na ich szczycie znaj-

duje się platforma widokowa. Dostęp do niej jest łatwy, bo tuż 

obok przebiega droga do ośrodka Caritas. Z punktu widokowe-

go możemy podziwiać górę Grodzisko, zaporę w Myczkowcach 

i zakole dawnego Sanu.

Będąc w okolicach Zalewu Myczkowskiego warto od-
wiedzić ośrodek Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Mycz-
kowcach. To jedno z ważniejszych centrów turystycz-
nych w tej części województwa podkarpackiego. Działa 
tu m.in. Centrum Kultury Ekumenicznej. Na blisko hek-
tarowej powierzchni zgromadzono 140 drewnianych 
makiet cerkwi greckokatolickich, prawosławnych oraz 
kościołów rzymskokatolickich z terenu południowo-
-wschodniej Polski, Słowacji oraz Ukrainy. Wszystkie 
makiety wykonano w skali 1:25. Kolejną atrakcją jest 
ogród biblijny oraz mały zwierzyniec.

Dawne zakole Sanu widziane z platformy widokowej  
nad Skałą Myczkowiecką

Cudowne źródełko w Zwierzyniu

Czosnek niedźwiedzi

Makiety cerkwi w ośrodku Caritas w Myczkowcach

Ściana skalna w Myczkowcach widziana ze ścieżki przyrodniczej
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B O B RY  W  U H E R C AC H

Choć dziś bobry spotkamy tu rzadko, to jednak re-
zerwat „Bobry w Uhercach” ma znaczenie symboliczne. 
W latach 80. XX wieku z tego miejsca rozpoczęła się eks-
pansja tych zwierząt w Bieszczady i Góry Sanocko–Tur-
czańskie. Dziś bobry występują niemal w każdym potoku 
i nie potrzebują specjalnej ochrony. 

Rezerwat „Bobry w Uhercach” powstał w 1994 roku 
i zajmuje powierzchnię 27,12 ha. Celem ochrony jest 
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 
w stanie niezmienionym siedliska zajmowanego przez 
bobra europejskiego.

Rodzaj rezerwatu: faunistyczny
Typ rezerwatu: faunistyczny
Podtyp rezerwatu: ssaków
Typ ekosystemu: różnych ekosystemów
Podtyp ekosystemu: ekosystemów wodnych i niele-
śnych

Wiosną 1982 roku na pograniczu Beskidu Niskiego i Biesz-

czadów w dolinie Osławy wypuszczono pięć par bobrów. Jed-

nak zwierzęta nie chciały się tam osiedlić. Po kilku latach dwie 

rodziny zauważono w okolicach obecnego rezerwatu na rzece 

Olszance w Uhercach Mineralnych koło Leska. Miejsce, w któ-

rym powstał rezerwat jest gęsto porośnięte drzewami i krze-

wami. Dominują łęgi wierzbowo–topolowe. Występuje w nich 

ok. 192 gatunki roślin. Olszanka przepływająca ma tu charak-

ter rzeki górskiej. Rzeka tworzy liczne meandry i odgałęzienia, 

starorzecza oraz stawy. Bobry doskonale poczuły się na tym 

terenie i zaczęły zakładać kolonie na rzeczkach oraz potokach 

w Kotlinie Uherczańskiej. Wkrótce zaczęły rozprzestrzeniać się 

po całych Górach Sanocko-Turczańskich i Bieszczadach. 

Choć w Górach Sanocko -Turczańskich i w Bieszczadach żyje 

wiele bobrów, to jednak ich obserwowanie jest bardzo trudne. 

Te zwierzęta są bardzo ostrożne i prowadzą nocny tryb życia. 

Jednak mając szczęście można je zobaczyć o świcie lub wieczo-

rem. W kilku miejscach powstały specjalne platformy, z których 

można podglądać bobry i inne zwierzęta (m.in. w Mucznem 

i w Huczwicach).

P R Z E Ł O M  SA N U  P O D  G R O D Z I S K I E M

Rezerwat „Przełom Sanu pod Grodziskiem” utwo-
rzono przy bardzo atrakcyjnym widokowo odcinku rzeki 
poniżej elektrowni w Zwierzyniu. Ochroną objęto szczy-
towe partie góry Grodzisko, jej północne stoki stromo 
opadające do Sanu oraz część wschodniego zbocza od 
strony Jeziora Myczkowskiego.

Rezerwat o powierzchni 100,24 ha został otworzony 
w 2003 roku Celem ochrony jest zachowanie ze wzglę-
dów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych 
części doliny rzeki San wraz ze wzgórzem Grodzisko 
i porastających go lasów z licznymi gatunkami roślin 
chronionych i rzadkich w runie.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy 
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Wśród zbiorowisk roślinnych rezerwatu przeważa żyzna 

buczyna karpacka uzupełniana przez grąd subkontynentalny 

i jaworzynę górską. Z roślin chronionych występuje tu m.in. ję-

zycznik zwyczajny, paproć o pełnych liściach, która ma tu jedno 

z największych stanowisk w Bieszczadach Zachodnich. Duże 

połacie rezerwatu zajmuje także czosnek niedźwiedzi. Wędru-

jąc w maju po prawej stronie Sanu można odnieść wrażenie, 

że góra Grodzisko pokryta jest śniegiem. To jednak nie śnieg, 

a kwitnący na biało czosnek. Nad rzeką możemy zobaczyć ptaki 

wodne, które mają tu swoje ostoje, m.in. czaple siwe i bociany 

czarne.

Bóbr europejski

Języcznik zwyczajny

Północne zbocze góry Grodzisko stromo opada do Sanu 
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G R Ą D  W  Ś R E D N I E J  W S I

Trafić do rezerwatu „Grąd w Średniej Wsi” nie jest 
łatwo. Jeśli jednak wybraliśmy się na zwiedzanie zakola 
Sanu koło Myczkowiec, to po dotarciu w okolice elek-
trowni w Zwierzyniu, warto skręcić w prawo w polną 
drogę prowadzącą wzdłuż rzeki. Po przeciwnej stronie 
Sanu rozciąga się masyw Grodziska z rezerwatem „Prze-
łom Sanu pod Grodziskiem”. Po kilku kilometrach droga 
doprowadzi nas do rezerwatu „Grąd w Średniej Wsi”. 

Rezerwat został utworzony w 2003 roku i zajmuje po-
wierzchnię 58,19 ha. Celem ochrony jest zachowanie 
fragmentów subkontynentalnego grądu o wysokim 
stopniu naturalności, występującego w piętrze pogórza.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Rezerwat obejmuje część góry Sierota (369 m n.p.m.) oraz 

fragment sąsiedniego wzniesienia. Ochroną objęto tu subkon-

tynentalny grąd – ponad 100-letni las lipowo-grabowy z do-

mieszką dębu, wiązu i brzozy oraz sosny. Wiosną kwitną tu ła-

nami czosnek niedźwiedzi, żywokost sercowaty i bulwiasty oraz 

żywiec cebulkowy, a także bardziej pospolite rośliny jak zawilec 

gajowy czy też śledziennica skrętolistna.

O L S Z A  KO SA  W  ST Ę Ż N I CY

Szukając ciekawostek przyrodniczych w okolicach Zalewu 

Solińskiego, warto wybrać się na wyprawę drogą prowadzącą 

z Wołkowyi do Baligrodu. W okolicach Stężnicy, na południowo- 

-zachodnim stoku Markowskiej Góry, znajdziemy stanowisko 

olszy zielonej, która w Polsce w warunkach naturalnych rośnie 

tylko na połoninach, powyżej górnej granicy lasu. Ten gatunek 

zaczął jednak „schodzić” na niżej położone łąki. Związane jest to 

z zaprzestaniem ich użytkowania. Kolejne stanowisko znajduje 

się koło szkółki leśnej w Orelcu. 

Rezerwat „Olsza Kosa w Stężnicy” o powierzchni 
1,79 ha powstał w 1974 roku. Celem ochrony jest za-
chowanie stanowiska olszy zielonej (olchy kosej). 

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: łąkowy, pastwiskowy, murawowy i za-
roślowy
Podtyp ekosystemu: łąk mezofilnych

CZARTÓW MŁYN
Do wodospadu Czartów Młyn warto wybrać się po desz-

czach, bo kiedy jest sucho, niemal całkowicie wysycha. Jadąc 

trasą z Wołkowyi do Baligrodu pokonujemy trzy przejazdy 

przez rzekę (jeszcze niedawno były to brody). Przy środkowym 

znajduje się skład drewna. Stamtąd ok. pół godziny błotnistą 

drogą wędrujemy do wodospadu.

Czartów Młyn
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KA M I E Ń  L E S K I

Jadąc z Leska w stronę Ustrzyk Dolnych, w okolicach 
miejscowości Glinne, w lesie po prawej stronie drogi, 
zauważamy skały. To Kamień Leski – wielka wychodnia 
zbudowana z gruboziarnistego piaskowca krośnieńskie-
go. U podnóża ostańca znajduje się mały parking. Warto 
się zatrzymać i podejść do skał. Dopiero wtedy możemy 
zobaczyć ogrom tej formacji. Główna wychodnia wznosi 
się na wysokość ok. 20 m. Jej kształt to efekt erozji, ale 
także gospodarki człowieka. Od strony północnej przed 
laty wydobywano materiał skalny, który posłużył do bu-
dowy różnych obiektów w Lesku, m.in. zamku, kościoła 
i synagogi.

 Wielką wychodnią skalną w okolicach Leska od wieków inte-

resowali się podróżnicy i artyści. O Kamieniu Leskim powstało 

wiele legend. Jedna z nich mówi, że wielki głaz został upuszczo-

ny przez diabła, który niósł go, aby zniszczyć kościół w Lesku. 

Inną wersję przedstawił Oskar Kolberg w trzytomowej mono-

grafii etnograficznej „Sanockie–Krośnieńskie”. Według opisanej 

tam legendy, kiedy miało powstać miasto Lesko, zabrakło w nim 

mieszczan. Nowy gród postanowił zaludnić diabeł. W innym 

miejscu porwał mieszczanina i niósł go do Leska. Nie doniósł 

jednak, bo „Wtem kur zapiał, bezsilny już diabeł, nie dobiegłszy 

mety, upuścił brzemię swe na ziemię, gdzie wedle fatalizmu zrzą-

dzeń niedoszły ów liszczanin natychmiast obrócił się w kamień”. Za 

namową czarownicy diabeł postanowił zamiast człowieka za-

nieść do leska prośną świnię. I tym razem się nie udało, bo zno-

wu zapiał kur. „Świnia, podobnie jak i jej poprzednik, na tym samym 

pada miejscu. Nim się jednak zamieniła w kamień, wypuszcza z sie-

bie, jak to snadź czarownica przewidziała, siedmioro prosiąt, które 

chrząkając pobiegły w stronę Leska, tu osiadły i, jak wieść niesie, buj-

nie rozpleniły pracowite tego sławetnego grodu mi mieszczaństwo”. 

W pamiętniku „Trzy po trzy” i w poemacie „Kamień nad Li-

skiem” o wychodniach pisał Aleksander Fredro. Fragment jego 

tekstu umieszczony jest na tablicy przytwierdzonej do skały: 

„Za liskiem stanęliśmy i oglądali na szczycie pagórka ogromny ułom 

skalny. Nie widać na nim ręki ludzkiej, a jednak ze swego kształtu 

zdaje się być cząstką jakiegoś gmachu. Różne o tym kamieniu bie-

gają powiastki. Jedna cudowniejsza od drugiej”. Aleksander Fredro 

podaje także inna legendę o wielkiej skale. Według niej córka po 

Kamień Leski wznosi się na wysokość ok. 20 m

Przed laty od północnej strony wychodni  
wydobywano kamień
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kłótni z matką została zamieniona w kamień, który przypomina 

postać złośliwej dziewczyny. Kamień miał się rozrastać i mógł 

zakryć całe Lesko. Miejscowi księża poświęcili głaz i zaradzili 

złu. O Kamieniu Leskim pisało wielu innych autorów, m.in. Sta-

nisław Staszic i Wincenty Pol. 

Do wychodni można dojść pieszo. Prowadzi tu ścieżka spa-

cerowa, która zaczyna się obok informacji turystycznej w Le-

sku. Z okolic Kamienia Leskiego roztacza się panorama na Góry 

Słonne. Doskonale widoczne jest szybowisko w Bezmiechowej. 

W 1954 roku wychodnia została uznana za pomnik przyrody 

nieożywionej.

KA M I E Ń  O R E L E C K I

W lesie ponad miejscowością Orelec znajduje się ostaniec 

zwany Kamieniem Oreleckim. Jest to skała o wysokości 10 m 

i szerokości ok. 4 m. W 1990 roku została objęta ochroną, jako 

pomnik przyrody nieożywionej. Do wychodni łatwo dotrzeć, 

bo obok przebiega kilka szlaków turystycznych i trasa „Eko-

muzeum w krainie bobrów”. Do Kamienia Oreleckiego można 

także dojechać. Drogą prowadzącą do kościoła należy kierować 

się dalej w górę i później przy szkółce leśnej skręcić w prawo. 

Jadąc prosto dotrzemy do wychodni, która znajduje się w lesie 

po lewej stronie drogi. Miejsce, w którym należy się zatrzymać 

obok wyznaczają znaki szlaków turystycznych. Ostaniec nazy-

wany jest także „Kamiennym sercem macochy”. Wiąże się to 

z legendą, według której zła macocha chcąc się pozbyć pasier-

bic wysłała je do lasu, aby tam zabłądziły i zginęły. Kiedy ojciec 

dziewczynek wrócił do domu i nie zastał ich, wyruszył na po-

szukiwania. Długo i bezskutecznie wędrował, aż zobaczył wielki 

kamień, którego dawniej na tym terenie nie było. Niedaleko pod 

krzakiem leszczyny odnalazł zaginione córki, które opowiedzia-

ły mu o swojej niedoli. Po powrocie do domu, kiedy chciał się 

rozprawić z żoną, zobaczył ja martwą z wyrwanym sercem. To 

właśnie z tego zimnego i nieczułego serca powstał Kamień Ore-

lecki. 

WO D O S PA D  W  U H E R C AC H 
M I N E R A L N YC H

Wśród osobliwości geologicznych Gór Sanocko–Tur-
czańskich wyróżnia się wodospad w Uhercach Mineral-
nych uznany w 1990 roku za pomnik przyrody nieoży-
wionej. Stopień wodny powstał na rzece Olszance i jest 
najszerszym wodospadem na Podkarpaciu. 

Próg skalny, z którego spada woda, od jednego brzegu do 

drugiego liczy 38 m. Wysokość waha się od 2,5 do 3 m. Poniżej 

wodospadu znajduje się odkrywka fliszu karpackiego. Do wo-

dospadu można dotrzeć z dwóch stron. Jadąc szosą z Leska do 

Ustrzyk Dolnych zatrzymujemy się w Olszanicy przy browarze. 

Wodospad znajduje się za tym obiektem. Druga możliwość to 

dojście polną drogą od strony wsi Uherce Mineralne.

Kamień Orelecki Wodospad w Uhercach Mineralnych jest najszerszym  
tego typu obiektem na Podkarpaciu

Wodospad w Uhercach Mineralnych na rzece Olszance
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PA R K  K R A J O B R A Z OW Y  
G Ó R  S Ł O N N YC H

Północną część Gór Sanocko-Turczańskich od linii 
Ustrzyki Dolne – Lesko po Pogórze Przemyskie obejmu-
je Park Krajobrazowy Gór Słonnych. W obszarze parku 
znalazły się Góry Słonne i sąsiednie pasma: Chwaniów, 
Wyżyna Wąńkowej i Grupa Laworty.

Góry Słonne składają się z kilku długich grzbietów ciągną-

cych się, podobnie jak inne pasma Gór Sanocko-Turczańskich, 

z północnego zachodu na południowy wschód. Grzbiety po-

przedzielane są równoległymi dolinami rzek i potoków. Nazwa 

Góry Słonne pochodzi od słonych źródeł, których wiele bije na 

tym terenie. Przed wiekami były one nawet wykorzystywane 

gospodarczo. Występuje tu także ropa naftowa, którą wydoby-

wano już końcem XIX wieku. W miejscowości Ropienka przed II 

wojną światową powstała kopalnia, która działa do dziś. Jednak 

złoże jest już na wyczerpaniu.

W Górach Słonnych przed II wojną powstało słynne szybo-

wisko w Bezmiechowej. Po latach zastoju Bezmiechowa znów 

funkcjonuje i nad Górami Słonnymi można oglądać kołujące 

szybowce. W odróżnieniu od Ustjanowej, gdzie szkolono pilo-

Góry Słonne jesienią

Park Krajobrazowy Gór Słonnych
GÓRY SANOCKO-TURCZAŃSKIE
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tów wojskowych, w Bezmiechowej funkcjonowało szybowisko 

cywilne zarządzane przez Politechnikę Lwowską i Aeroklub 

Lwowski. W roku 1938 odbył się słynny lot z Bezmiechowej 

w okolice Wilna. Szybowiec pilotowany przez Tadeusza Górę 

przeleciał 578 km. Rekordzista za swój wyczyn, jako pierwszy 

pilot na świecie, otrzymał medal Lilienthala – najwyższe wyróż-

nienie szybowcowe. W Bezmiechowej działa dziś Akademicki 

Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej im. Tadeusza 

Góry. Do ośrodka można dojechać asfaltową drogą (nieste-

ty wąską). Warto się tu wybrać nie tylko po to, żeby zobaczyć 

startujące szybowce, ale też by podziwiać wspaniałą panoramę 

Bieszczadów.

Jadąc drogą z Przemyśla do Sanoka, pomiędzy Tyrawą 
Wołoską, a wsią Wujskie musimy pokonać najdłuż-
sze serpentyny w Polsce. Szosa wspina się na główny 
grzbiet Gór Słonnych wijąc się łagodnymi łukami. Obec-
nie jest tu 18 szerokich pętli, ale jeszcze do lat 70. XX 
wieku, w czasach gdy droga miała gorszą nawierzchnię 
było ich aż 42. Na tej trasie co roku odbywa się Biesz-
czadzki Wyścig Górski będący rundą Górskich Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski. Niemal na szczycie 
znajduje się parking z punktem widokowym, z którego 
rozciągają się widoki na południową część Gór Sanoc-
ko-Turczańskich i Bieszczady. Przy dobrej widoczności 
widać dalsze pasma Karpat Wschodnich, a także Tatry.

 W Górach Sanocko-Turczańskich występuje dwupiętro-

wy układ leśnych zbiorowisk roślinnych. Pas pogórza (do 

500 m n.p.m.) to przede wszystkim leśne zbiorowiska grądo-

we odmiany wschodniokarpackiej. W reglu dolnym przeważają 

lasy bukowe i bukowo-jodłowe. Bardzo bogata jest flora roślin 

naczyniowych – stwierdzono ok. 900 gatunków, w tym wiele 

wschodniokarpackich. W Górach Słonnych utworzono kilka 

rezerwatów przyrody. W rezerwacie „Góra Sobień” można po-

dziwiać ruiny zamku otoczone wielogatunkowym starodrze-

wiem, w którym rośnie wiele rzadkich gatunków roślin. Kolejne 

rezerwaty to: „Buczyna w Wańkowej” – naturalne zbiorowiska 

i osobliwości dendrologiczne, „Chwaniów” – naturalne zbio-

rowisko buczyny karpackiej, „Cisy w Serednicy” – stanowisko 

cisa pospolitego, „Dyrbek” – wielopiętrowy las mieszany, „Nad 

Trzciańcem”, „Polanki” i „Na Opalonym” – naturalne zbiorowiska 

buczyny karpackiej, „Na Oratyku” – przejściowa forma buczyny 

karpackiej.

Na terenach, na których obecnie istnieje park Krajobrazo-

wy Gór Słonnych i sąsiadujący z nim Park Krajobrazowy Po-

górza Przemyskiego w latach 70. i 80. XX wieku istniało tzw. 

„Księstwo Arłamowskie”. Obszar wypoczynkowy i łowiecki 

stworzony dla najwyższych władz PRL-u i ich gości był jednym 

z najbardziej niedostępnych miejsc w Polsce. Po zmianie ustroju 

ośrodek zlikwidowano.

Panorama z platformy widokowej w Górach Słonnych 

Szybowisko w Bezmiechowej Serpentyny w okolicach Wujskiego
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N AT U R A  2 0 0 0  W  G Ó R AC H  S Ł O N N YC H

Obszar specjalnej ochrony siedlisk „Ostoja Góry Słon-
ne”, a zwłaszcza obszar specjalnej ochrony ptaków „Góry 
Słonne” pokrywają się terytorialnie z Parkiem Krajobra-
zowym Gór Słonnych. Zostały utworzone w północnej 
części Gór Sanocko-Turczańskich. 

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY SIEDLISK 
„OSTOJA GÓRY SŁONNE”

Ten obszar nieco wykracza poza obręb Parku Krajobrazowe-

go Gór Słonnych, gdyż w jego skład wchodzi m.in. masyw Czul-

ni. Za to wyłączone zostały niektóre gęściej zaludnione doliny. 

Ponad 80% tego obszaru stanowią lasy o wysokim stopniu na-

turalności. Według danych RDOŚ w Rzeszowie w obszarze spe-

cjalnej ochrony siedlisk „Ostoja Góry Słonne” wyznaczono 7 ty-

pów siedlisk przyrodniczych. Na opisywanym terenie przeważa 

żyzna buczyna karpacka, mniejsze powierzchnie zajmują grąd 

subkontynentalny i kwaśna buczyna górska. Spotykamy też 

jaworzyny, które porastają wilgotne zbocza oraz lasy i zarośla 

łęgowe występujące w dolinach rzek i potoków. Ze zbiorowisk 

nieleśnych dużą powierzchnię zajmują niżowe i górskie świeże 

łąki użytkowane ekstensywnie. Występują także niewielkie pła-

ty muraw bliźniczkowych. Pozostały one po wypasie zwierząt, 

głównie owiec. 

Wśród wielu rzadkich i chronionych roślin spotykanych 
w Polsce południowo-wschodniej nie wymienia się obu-
wika pospolitego. Ten najbardziej okazały polski stor-
czyk, umieszczony w załączniku II Dyrektywy Siedlisko-
wej, oficjalnie na Podkarpaciu nie występuje. Podobno 
przed II wojną światową w masywie Czulni widział go 
hrabia August Krasicki, właściciel zamku w Lesku. Infor-
macje o tym podawał prof. Bogdan Zemanek, przyrod-
nik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Samej rośliny nikt 
po wojnie nie widział. Jednak w 2014 roku Marcin Sceli-
na, leśnik i przyrodnik oraz dziennikarz Stanisław Strzy-
żewski znaleźli jeden okaz w okolicach Leska. A więc 
hrabia Krasicki miał rację. Obuwik pospolity powinien 
być wymieniany jako roślina występująca w Górach Sa-
nocko-Turczańskich. 

Podobnie jak w Bieszczadach, także tutaj wśród gatunków 

podlegających ochronie znalazły się duże drapieżniki: wilki, 

niedźwiedzie, rysie oraz wydry, bobry, a także mopki. Wśród 

płazów wskazano traszkę karpacką i kumaka górskiego, a wśród 

ryb brzankę, głowacza białopłetwego i minoga. Niezwykle cen-

ne są liczne populacje owadów związanych z lasami o charakte-

Żyzna buczyna karpacka

Zgniotek cynobrowy



   125

Park Krajobrazowy Gór Słonnych  |  GÓRY SANOCKO-TURCZAŃSKIE

Obuwik pospolity – najbardziej okazały polski storczyk

rze naturalnym, a dokładnie z obecnością grubych kłód martwego drewna i są to: zgniotek 

cynobrowy, zagłębek bruzdkowany oraz ponurek Schneidera. Tutejsze populacje należą 

do największych w Polsce.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW „GÓRY SŁONNE” 
Według danych centralnego rejestru obszarów chronionych w opisywanym obszarze 

występują co najmniej 24 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W okresie lę-

gowym obszar zasiedla 5–7 par orła przedniego, co stanowi aż 12% populacji krajowej. 

Równie duże jest zagęszczenie puszczyka uralskiego – 40-60 (10% populacji krajowej). 

Występuje tutaj także około 40 par orlika krzykliwego (powyżej 2% populacji krajowej). 

W Górach Słonnych często spotkamy także bociany czarne, puchacze, muchołówki małe 

i białoszyje, których tutejsze populacje stanowią prawie 1% populacji krajowej. W stosun-

kowo wysokim zagęszczeniu występują tutaj: bocian biały, derkacz, dzięcioł trójpalczasty 

oraz drozd obrożny (około 0,3-1% populacji krajowej).

Puszczyk uralski
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Góra Sobień
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G Ó R A  S O B I E Ń

Warownia na Górze Sobień położona pomiędzy Sano-
kiem a Leskiem, na wzgórzu nad Sanem, w średniowieczu 
strzegła wjazdu w Bieszczady. Aby do niej dotrzeć, z Sa-
noka trzeba pojechać w kierunku Załuża. Na wzniesieniu, 
na terenie wsi Manasterzec, znajdują się ruiny średnio-
wiecznej warowni Sobień. Ze względu na nagromadzenie 
cennych gatunków roślin utworzono tu rezerwat przyro-
dy. Warto zajrzeć kilka razy w roku, żeby zobaczyć inte-
resujące okazy, zgromadzone na niewielkiej powierzch-
ni, często tuż przy ścieżce.

Rezerwat o powierzchni 5,34 ha utworzono w 1971 
roku w celu zachowania ze względów naukowych i dy-
daktycznych fragmentu lasu mieszanego z chronionymi 
gatunkami roślin zielnych w runie oraz występującą na 
tym terenie rzadką fauną kserotermiczną.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Już w XIII wieku na Górze Sobień stał drewniany gród strze-

gący drogi wiodącej doliną Sanu z Polski na Węgry. W XIV wieku 

zamek był już murowany. W 1398 roku Władysław Jagiełło na-

dał warownię rycerskiemu rodowi Kmitów. W 1417 roku król 

gościł tu osobiście. Władysław Jagiełło przybył tu z Sanoka, 

gdzie wcześniej wziął ślub z Elżbietą Granowską z Pileckich. 

W warowni Sobień miało odbyć się wesele pary królewskiej. Na 

przełomie XV i XVI wieku zamek był dwa razy niszczony przez 

wojska węgierskie. Siedzibę Kmitów przeniesiono do Leska, 

a warownia opustoszała i zaczęła popadać w ruinę. Jak głosi le-

genda czasami rezydowali tu jedynie okoliczni beskidnicy.

Góra Sobień zapisała się w historii obu wojen światowych. 

W 1914 roku żołnierze austriaccy wciągnęli na zamek działa 

i ostrzeliwali Lesko znajdujące się w rękach Rosjan. Po Rosja-

nach pozostały tu także pamiątki z okresu II wojny światowej. 

W 1939 roku zbudowali tu dwa schrony stanowiące elementy 

tzw. Linii Mołotowa. Bunkry broniące ówczesnej granicy so-

wieckiej na Sanie zostały zniszczone podczas inwazji niemiec-

kiej na ZSRR w czerwcu 1941 roku. Już po zakończeniu II wojny 

na Sobieniu stacjonował krótko oddział UPA. Upowcy zaatako-

wali pociąg pancerny jadący w kierunku Olszanicy. Załoga po-

ciągu ten atak jednak odparła.

W przeszłości Góra Sobień była pozbawiona roślinności le-

śnej. Przez kilkaset lat przyroda miała jednak czas, aby zawład-

nąć tym terenem. Obecnie możemy tu zobaczyć fragmenty lasu 

grądowego, lipowo-grabowego, buczyny karpackiej i łęgu pod-

górskiego. 

Ruiny zamku Sobień Ruiny bunkra Linii Mołotowa
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Rezerwat warto odwiedzić kilka razy w roku. Wcze-

sną wiosną na zboczach pojawiają się śnieżyczka prze-

biśnieg, cebulica dwulistna, knieć błotna, przylaszczki, 

ziarnopłony wiosenne, pierwiosnki i kokorycz. Kwitną 

też gatunki wschodniokarpackie: śnieżyca wiosenna 

i sałatnica leśna. Po raz kolejny trzeba przyjechać na 

górę Sobień na przełomie czerwca i lipca. Wówczas po-

jawiają się m.in. lilia złotogłów, tojady mołdawski i wie-

chowaty, obrazki alpejskie i kilka gatunków storczyków, 

m.in. kruszczyk szerokolistny i podkolan biały. Te rośliny 

łatwo zauważyć, bo wiele okazów rośnie tuż przy ścież-

ce wiodącej z parkingu do ruin zamczyska. 

Południową część wzgórza pokrywa szaroczarny 

łupek. Występują tu murawy kserotermiczne. Możemy 

spotkać rośliny ciepłolubne, takie jak dzwonek brzo-

skwiniolistny, ciemiężyk białokwiatowy, miodownik 

melisowaty i szczeć owłosiona. Towarzyszy im unikalna 

fauna kserotermiczna, m.in. skąponogi, roztocza i kosa-

rze. Ciekawostką rezerwatu są pająki: Sirio carpaticus – 

relikt epoki trzeciorzędu i strojniś nadobny, o czarnym 

głowotułowiu i ceglastoczerwonym odwłoku. Przylatu-

ją tu także rzadkie gatunki motyli – niepylak mnemozy-

na i paź żeglarz. Obok tych osobliwości przyrodniczych 

na górze Sobień i w jej okolicy występują gatunki zwie-

rząt typowe dla Gór Sanocko-Turczańskich.

Walory rezerwatu najlepiej poznać korzystając ze 

ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wyznaczonej przez 

Nadleśnictwo Lesko. Wędrówkę rozpoczynamy od 

ruin zamku. Zbudowano tu taras widokowy, z którego 

można podziwiać dolinę Sanu, a przy dobrej widoczno-

ści także Bieszczady. Ścieżką można było zwiedzać nie 

tylko górę Sobień, ale i tereny przyległe. Jednak znajdu-

jące się poza rezerwatem kładki, pomosty i schodki są 

zniszczone. 

Lilia złotogłów

Dzwonek brzoskwiniolistny Obrazki alpejskieŚnieżyczka przebiśnieg
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Widok na San z platformy na szczycie góry Sobień

Warto też zwrócić uwagę na zarośnięte stawy poniżej góry 

Sobień, przy torach kolejowych. Po powstaniu tych mokradeł, 

będących dziełem bobrów, w okolicy pojawiło się wiele gatun-

ków ptaków, m.in. bocian czarny, czapla siwa, bąk, bączek i tracz. 

Rezerwat „Góra Sobień” znajduje się na terenie Parku 

Krajobrazowego Góry Słonne oraz dwóch obszarów Natura 

Paź żeglarz Strojniś nadobny

2000: specjalnego obszaru ochrony ptaków „Góry Słonne” 

(PLB180003) oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk –

„Ostoja Góry Słonne” (PLH180013). Od strony rzeki rezerwat 

sąsiaduje z kolejnym obszarem siedliskowym – „Dorzecze Gór-

nego Sanu” (PLH180021). 
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P O L A N K I

Jeżeli ktoś chciałby przekonać się jak wygląda las 
przypominający Puszczę Karpacką bez długiej wędrów-
ki w dalekie ostępy Bieszczadów, może wybrać się do 
rezerwatu „Polanki” niedaleko Sanoka. Obok wielkich 
ponad stuletnich buków spotkamy tu także pomnikowe 
jodły. Występuje tu wiele rzadkich gatunków runa leśne-
go. W północnej i północno-wschodniej części rezerwatu 
wznoszą się wychodnie skalne. Znajdziemy tu także po-
zostałości po dawnej kopalni ropy naftowej i źródła wód 
mineralnych. 

Rezerwat „Polanki” utworzony w roku 1996 obejmuje 
powierzchnię 191,94 ha. Położony jest kilka kilome-
trów na wschód od Sanoka w Bykowcach, tuż przy dro-
dze wiodącej w stronę Przemyśla. Celem ochrony jest 
zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 
naturalnych zbiorowisk leśnych buczyny karpackiej.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

W rezerwacie dominuje dobrze wykształcone zbiorowisko 

buczyny karpackiej występującej tu w kilku formach. Gatunka-

mi lasotwórczymi są buk i jodła, osiągające znaczne rozmiary. 

Przeważają drzewostany 100-letnie, ale znajdziemy też wiele 

starszych drzew o pomnikowych rozmiarach. Rekordowa jodła 

w rezerwacie ma ok. 200 lat i obwód powyżej 400 cm. „Polanki” 

to miejsce występowania wielu gatunków roślin chronionych. 

Wiosną w runie kwitną m.in. wawrzynek wilczełyko, śnieżyczka 

przebiśnieg, żywiec gruczołowaty, zawilec gajowy, sałatnica le-

śna (roślina wschodniokarpacka) i cebulica dwulistna.

Rosną tu m.in. takie rośliny, jak parzydło leśne, pokrzyk wil-

cza jagoda, lilia złotogłów, kopytnik zwyczajny, bluszcz pospoli-

ty w formie kwitnącej, kosmatka orzęsiona, przetacznik górski, 

szałwia lepka. Do osobliwości świata roślinnego należy zaliczyć 

języcznik zwyczajny – paproć o pełnych liściach.

Zwiedzanie rezerwatu ułatwia ścieżka przyrodniczo-dydak-

tyczna. Wędrując nią poznamy pozostałości po kopalni ropy 

naftowej, zobaczymy różne formy buczyny karpackiej, spene-

trujemy środowisko górskiego potoku, a na koniec dojdziemy 

do źródła wody mineralnej. Przy ścieżce możemy także zoba-

czyć zbocze niemal w całości porośnięte mchami i porostami, 

które sprawia wrażenie, jakby było pokryte zielonym dywanem.

Niedaleko od wejścia do rezerwatu, w miejscu zwanym Rip-

ne, znajdują się resztki studni pokopalnianej. Pod koniec XIX 

wieku wydobywano tu ropę naftową. Zasoby surowca dawno 

się już wyczerpały, ale do dziś w miejscach podmokłych możemy 

zobaczyć bąbelki wydobywającego się gazu. Z kolei przy końcu 

ścieżki znajdują się źródła wód mineralnych. Jedno z nich zawie-

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Polanki”
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ra dużą zawartość siarczanów. Świadczy o tym zapach i smak 

wody. Charakter drugiego możemy określić już po wyglądzie. 

Rdzawe zabarwienie osadów wskazuje na obecność w wodzie 

tlenków żelaza.

Rezerwat „Polanki” ma też swoje osobliwości geologiczne 

– ostańce skalne mające swoje nazwy – Duży i Mały Kamień. 

Znajdziemy je w górnej części rezerwatu. Od strony ścieżki 

przyrodniczej dojście do nich jest bardzo strome, więc lepiej 

wybrać się tam szlakiem turystycznym wiodącym grzbietem 

Gór Słonnych. „Duży Kamień” zwany też „Basztą” ma długość 

ponad 13 m i wysokość od strony północno-zachodniej docho-

dzącą do 10 m. „Mały Kamień” jest dłuższy, bo ma 15 m długo-

ści, ale za to jest niższy. Wysokość ostańca waha się od 4 do 6 m.

Na łąkach otaczających rezerwat możemy spotkać bardzo 

rzadkie motyle, jak niepylak mnemozyna i krasopani hera. Na 

osuwiskach i wiatrołomach pojawiają się chrząszcze drapieżne, 

m.in. trzyszcz piaskowy i trzyszcz polny. Można tu też spotkać 

chrząszcze z rodziny kózkowatych, takie jak: rębacz pstry czy 

zmorsznik czerwony. 

W Bykowcach przy drodze przed wejściem do rezer-
watu stoi obelisk w kształcie rozwiniętego sztandaru 
w biało-czerwonych barwach. Postawiono go ku czci 
żołnierzy z 6 Pułku Strzelców Podhalańskich, którzy 10 
września 1939 roku, walczyli tu z Niemcami, zadając im 
duże straty. Podczas potyczki z przeważającymi siłami 
wroga zginęło sześciu polskich żołnierzy.

SANISKO W BYKOWCACH
Na południe od rezerwatu „Polanki”, po drugiej stronie szo-

sy, utworzono specjalny obszar ochrony siedlisk „Sanisko w By-

kowcach”. W jego skład wchodzi: starorzecze Sanu zwane „Sa-

niskiem”, tereny danego torfowiska niskiego „Ług” oraz uprawy 

rolne i nieużytki. Znajdują się tu dwa jeziorka. Występują leśne 

zbiorowiska roślinne o charakterze łęgowym z fragmentami ol-

sów, ziołorośli i szuwarów otoczonych łąkami o różnym stopniu 

wilgotności. „Sanisko w Bykowcach” jest częścią korytarza eko-

logicznego przebiegającego wzdłuż rzeki San. 

Zbocze porośnięte mchami w rezerwacie „Polanki” Trzyszcz piaskowy – chrząszcz drapieżny

Niepylak mnemozyna Sanisko w Bykowcach – zbiorowiska roślinne  
o charakterze łęgowym
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R E Z E R WAT Y  P U S Z C Z A Ń S K I E

W Górach Sanocko-Turczańskich utworzono szereg 
rezerwatów chroniących miejsca, gdzie zachowały się 
dorodne drzewostany bukowe i jodłowe, a także jaworo-
we. Są to, w większości, obszary trudno dostępne i dzięki 
temu pozostają ważnymi ostojami zwierząt puszczań-
skich m.in. drapieżnych ssaków i ptaków. W opisywanych 
ostępach żyją niedźwiedzie, wilki i rysie, a także orły 
przednie, puchacze, puszczyki uralskie i orliki krzykliwe. 
Występują tam cenne gatunki roślin, w tym wschodnio-
karpackich m.in. ciemiężyca zielona, sałatnica leśna, li-
lia złotogłów, miesiącznica trwała, żywokost sercowaty 
i obrazki wschodnie. Spotkamy tu także storczyki m.in. 
gnieźnik leśny, listerię jajowatą, storczyka plamistego, 
ozorkę zieloną, gnieźnika leśnego i podkolana białego.

Rezerwaty „Chwaniów”, „Nad Trzciańcem”, ”Dyrbek”, 
„Na Oratyku” i „Buczyna w Wańkowej” mają podobne 
opisy: 

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

CHWANIÓW
Rezerwat powstał w roku 1996 i obejmuje 354,69 ha. Re-

zerwat utworzono na północno-wschodnim krańcu pasma o tej 

samej nazwie. Ten teren, to najbardziej na północ wysunięty 

fragment Karpat Wschodnich. „Chwaniów”, to największy re-

zerwat w Górach Słonnych. Aż 80% jego powierzchni zajmuje 

reglowa buczyna karpacka w podzespole wilgotnym z miesią-

cznica trwałą. Przez rezerwat biegnie ścieżka rowerowa oraz 

szlak niebieski z Jureczkowej do Ustrzyk Dolnych. 

NAD TRZCIAŃCEM
Utworzony w 2000 roku ma powierzchnię 180,52 ha. Celem 

ochrony jest zachowanie dobrze wykształconego zbiorowiska 

buczyny karpackiej w formie reglowej z występującym w jego 

runie szeregiem gatunków roślin chronionych oraz licznych 

osobliwości dendrologicznych.

DYRBEK
Rezerwat o powierzchni 130,88 ha powstały w 1996 roku 

znajduje się niedaleko szybowiska w Bezmiechowej. Oprócz 

Wiosną w lasach bukowych licznie kwitną geofity, m.in. przebiśniegi, żywce i cebulice
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buków zachowało się tam sporo pokaźnych rozmiarów jodeł 

i jaworów. Krajobraz tego obszaru chronionego urozmaicają 

doliny potoków głęboko wcinających się w podłoże.

NA ORATYKU
Rezerwat położony niedaleko Krościenka tuż przy grani-

cy polsko-ukraińskiej, na południowo-wschodnich zboczach 

góry Oratyk (643 m n.p.m.). Liczne potoki mające swoje źródła 

w rezerwacie należą do zlewiska Morza Czarnego. Rezerwat 

powstał w roku 2000 i zajmuje powierzchnię 233,12 ha. Ce-

lem ochrony jest zachowanie dobrze wykształconego zespołu 

buczyny karpackiej w strefie przejścia piętra pogórza w regiel 

dolny wraz z cennym drzewostanem.

BUCZYNA W WAŃKOWEJ
Rezerwat utworzony w 2000 roku zajmuje powierzchnię 

98,68 ha. Obszar jest położony na zalesionym zboczu po za-

chodniej stronie drogi wiodącej z Olszanicy do Wańkowej. 

Powstał w celu zachowania naturalnych zbiorowisk roślinnych 

z szeregiem gatunków rzadkich i chronionych oraz licznych oso-

bliwości dendrologicznych. Rezerwat chroni buczynę karpacką 

oraz fragmenty lasów łęgowych i grądowych. 

NA OPALONYM
Obszar chroniony położony w Paśmie Braniowa na połu-

dniowym stoku masywu Na Opalonym. Na terenie rezerwatu 

występują słone źródła o składzie chemicznym podobnym wód 

mineralnych w Iwoniczu Zdroju i Rymanowie Zdroju.

Rezerwat powstał w roku 1996. Zajmuje powierzchnię 
216,98 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalne-
go zbiorowiska buczyny karpackiej porastającej zbocze 
poprzecinane licznymi potokami.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny
Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i półnatural-
nych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

CISY W SEREDNICY
Jedyny w Górach Sanocko-Turczańskich rezerwat chroniący 

naturalne stanowisko cisa pospolitego. Położony jest na terenie 

wsi Wola Romanowa na stoku Ostrego Działu na południe od 

Serednicy, niedaleko Dźwiniacza Dolnego. Jest to jedno z naj-

bogatszych stanowisk cisa na Podkarpaciu z ok. 380 okazami.

Rezerwat utworzono w 2002 roku. Zajmuje powierzch-
nię 14,29 ha. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze 
względów naukowych i dydaktycznych stanowiska cisa 
pospolitego Taxus baccata.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

W Górach Sanocko-Turczańskich utworzono szereg rezerwatów 
chroniących fragmenty lasów o charakterze puszczańskim
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ARŁAMÓW I DOLINA JAMNINKI
Jeszcze niedawno część Gór Sanocko-Turczańskich 

i Pogórza Przemyskiego była jednym z najbardziej niedo-
stępnych miejsc w Polsce. Przez ponad dwadzieścia lat na 
tym terenie istniało „Księstwo Arłamowskie” – raj stwo-
rzony dla dostojników PRL-u i ich gości. Dzisiaj piękne 
doliny położone wśród zalesionych wzgórz są dostępne 
dla wszystkich. Objęto je ochroną w ramach sieci Natu-
ra 2000 i parków krajobrazowych. Na terenach dawnych 
wsi Arłamów, Jamna, Grąziowa i Kwaszenina utworzono 
również użytki ekologiczne.

Pod koniec lat 60. XX wieku w okolicach Arłamowa utwo-

rzono ośrodek wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów. Stolicą 

tego księstwa był Arłamów. W paśmie Suchego Obycza powstał 

hotel, który górował nad okolicą niczym warowny zamek. „Księ-

stwo Arłamowskie” obejmowało obszar około 30 tys. ha. Były 

to tereny po dawnych wsiach, których mieszkańcy, głównie 

Ukraińcy, po II wojnie światowej zostali wywiezieni do Związku 

Radzieckiego lub na Ziemie Zachodnie i Północne. Przez wiele 

lat tereny wokół Arłamowa i niedalekiej Trójcy były prawdzi-

wym rajem dla wysoko postawionych myśliwych. Na łąkach 

pasły się chmary jeleni liczące po kilkaset sztuk. Cały obszar 

ośrodka został ogrodzony. 

Ośrodkiem niczym udzielny książę zarządzał pułkownik Ka-

zimierz Doskoczyński, zwany Wielkim Łowczym PRL-u. Z jego 

rozkazu wysiedlano całe wsie powiększając ośrodek. Dosko-

czyńskiego bali się nie tylko mieszkańcy okolicznych osad. 

Strach przed nim odczuwali także przyrodnicy, leśnicy i przed-

stawiciele lokalnych władz, którzy nie mieli wstępu na teren 

ośrodka. W Arłamowie wypoczywali Edward Gierek i Piotr Ja-

roszewicz. Władcy Polski Ludowej przyjmowali tu ważne osobi-

stości. Na Pogórzu gościli między innymi przywódca Jugosławii 

marszałek Josip Broz Tito, prezydent Francji Valery Giscard 

d’Estagne i brat szacha Iranu. Ich spokoju strzegło wojsko. Nie 

wszyscy goście Arłamowa przyjeżdżali tu z własnej woli. Pod-

czas stanu wojennego w ośrodku był internowany Lech Wałęsa. 

Zarządcy włości arłamowskich wiele wysiłku włożyli w to, 

by zatrzeć wszelkie pozostałości po dawnych wsiach. Jednym 

z niewielu śladów po dawnych mieszkańcach doliny Jamninki 

jest kapliczka w Trójcy. Udało się jej przetrwać zarówno czasy 

wysiedleń, jak i „Księstwa Arłamowskiego”. Na terenie pozo-

stałych wsi trudno cokolwiek znaleźć. Podczas penetrowania 

tych okolic czasami można jednak napotkać nieliczne nagrobki 

i krzyże ukryte w gęstych zaroślach. 

Zima w dolinie Jamninki
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W latach 2010–2014 hotel w Arłamowie został roz-
budowany i dziś jest jednym z największych ośrodków 
wypoczynkowych w Europie. Kamień węgielny pod 
budowę wmurował Lech Wałęsa. Hotel wykorzystu-
je infrastrukturę dawnego Arłamowa, m.in. lotnisko. 
W skład kompleksu wchodzi także Ośrodek Myśliw-
ski w Trójcy. Arłamów był bazą treningową piłkarskiej 
reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy we 
Francji w 2016 roku i Mistrzostwami Świata w Rosji 
w 2018 roku.

W okolicach dawnego „Księstwa Arłamowskiego” wyznaczo-

no szereg zespołów użytków ekologicznych. Zajmują one duże 

powierzchnie na terenach dawnych wsi Arłamów, Jamna Dolna, 

Jamna Górna, Kwaszenina, Grąziowa i Trójca. Użytki przyjęły 

nazwy osad, na których terenie zostały utworzone. Ochroną 

objęto kępy drzew i krzewów, płaty nieużytkowanej roślinności 

oraz tereny podmokłe. 

Użytki ekologiczne utworzono m.in. w dolinie rzeki Jamninki 

pomiędzy Arłamowem, a Trójcą. To piękna, szeroka dolina z me-

andrującą rzeczką, tworzącą zakola i bystrza. W Trójcy, nieda-

leko miejsca, w którym Jamninka wpada do Wiaru, na skrzyżo-

waniu obok modrzewia stoi kapliczka. Jest to jedna z niewielu 

Kapliczka w Trójcy

pozostałości po dawnych mieszkańcach tych terenów. Kiedyś 

w dolinie ciągnącej się od Trójcy do Arłamowa istniały wsie 

Jamna Dolna, Jamna Górna. Dziś nie ma po nich śladu. Zostały 

zniszczone po II wojnie światowej i później podczas tworzenia 

ośrodka rządowego. Pozostały nieliczne cmentarze i pojedyn-

cze groby. Skupiska starych drzew wskazują miejsca po cer-

kwiach. O tym, że kiedyś żyli tu ludzie świadczą drzewa owoco-

we. Warto przyjechać tu wiosną, kiedy kwitną jabłonie. Jesienią 

do tych sadów przychodzą dzikie zwierzęta. Jelenie, sarny i dzi-

ki, a czasami także niedźwiedzie chętnie zjadają dojrzałe owoce.

Środkiem doliny wiedzie wąska droga zbudowana jeszcze 

za czasów „Księstwa Arłamowskiego”. Co jakiś czas zbudowa-

no zatoczki, które umożliwiają mijanie się samochodów. Po 

powstaniu nowego ośrodka w Arłamowie ruch w tej okolicy 

znacznie się zwiększył. Goście hotelu w Arłamowie przez dolinę 

dojeżdżają m.in. się do pobliskiego lotniska w Krajnej. Pas star-

towy zbudowano jeszcze w okresie funkcjonowania „Księstwa 

Arłamowskiego”. Po jego likwidacji lotnisko przez wiele lat było 

niewykorzystane. Po remoncie znowu zaczęło działać. 

W czasie kiedy w Arłamowie funkcjonował ośrodek rządo-

wy, na łąkach w dolinie Jamninki pasły się wielkie stada jeleni. 

Dzisiaj też możemy zobaczyć te zwierzęta na łąkach. Oczywi-

ście jelenie nie występują w takiej ilości jak dawniej, ale za to 

każdy, kto wybierze się na wycieczkę o świcie lub wieczorem ma 

szansę je spotkać. Często można tu także obserwować polujące 

ptaki drapieżne. Wędrując doliną Jamninki warto zwrócić uwa-

gę na wiele okazałych drzew uznanych za pomniki przyrody. 
 Arłamów

Kwitnące jabłonie w dolinie Jamninki

Pas startowy w Krajnej przed remontem
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Beskid Niski – najniższe i zarazem naj-

dłuższe pasmo Karpat dzisiaj nazywa-

ne jest „krainą łagodności”. Te niewysokie 

góry o zboczach porośniętych lasami 

bukowymi i jodłowymi mają burzliwą hi-

storię. Tutaj toczyły się jedne z najkrwaw-

szych batalii obu wojen światowych. 

Beskid Niski to historyczna Łemkowsz-

czyzna i kolebka przemysłu naftowego. 

Równie niezwykła jak historia jest przyro-

da Beskidu Niskiego. Na terenach, na któ-

rych kiedyś żyli ludzie dziś rządzi natura.

BESKID NISKI
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Beskid Niski to niewysokie pasmo Karpat położone 
pomiędzy Bieszczadami a Beskidem Sądeckim. Wschod-
nia część tego łańcucha górskiego leży w województwie 
podkarpackim, a zachodnia w małopolskim. Beskid Ni-
ski zaliczany przez geografów do Beskidów Zachodnich, 
przyrodnicy uważają go za strefę przejściową pomiędzy 
Karpatami Wschodnimi, a Zachodnimi. Ze względu na 
unikatowe walory przyrodnicze obszar ten objęto ochro-
ną w ramach sieci Natura 2000.

W skład Beskidu Niskiego wchodzą: Pasmo Magur-
skie, Pasmo Graniczne, Góry Hańczowskie, Pasmo Buko-
wicy, Wzgórza Rymanowskie, Góry Dukielskie (Beskid 
Dukielski), Beskid Gorlicki i Góry Grybowskie. W Polsce 
szczyty Beskidu Niskiego nie przekraczają 1000 m n.p.m.

Najwyższym punktem całego Beskidu Niskiego jest słowacki 

Busov (1002 m n.p.m.). W Polsce kulminacją jest Lackowa, któ-

rej szczyt wznosi się pomiędzy Krynicą a Wysową na wysokość 

997 m n.p.m. W województwie podkarpackim najwyższa jest 

Wątkowa (846 m n.p.m.) w paśmie Magury Wątkowskiej. Sło-

wacki Beskid Niski poza pasmem Busova jest niższy od polskie-

go i nosi nazwę Pogórza Ondawskiego (Gór Ondawskich). Naj-

niższym miejscem Beskidu Niskiego i zarazem głównego łuku 

Karpat jest Przełęcz Dukielska (500 m n.p.m.).

Beskid Niski leży po obu stronach głównego grzbietu Kar-

pat. Od stuleci wiodły tędy trasy migracji i szlaki handlowe. Na 

tych szlakach powstawały i rozwijały się miasta: Jaśliska, Dukla 

czy Nowy Żmigród.

Na terenie Beskidu Niskiego mieszkali Łemkowie, należący 

do jednej z grup górali ruskich. Podczas II wojny i tuż po jej za-

kończeniu Łemków wysiedlono. Część z nich wróciło w rodzin-

ne strony. Do dzisiaj w wielu wsiach możemy spotkać chyże – 

łemkowskie domy.

W odróżnieniu od sąsiednich Bieszczadów, w Beskidzie Ni-

skim zachowało się sporo cerkwi. 

 Cerkiew w Świątkowej Małej w stylu zachodniołemkowskimGóra Cergowa, wznosząca się nad Duklą, jest jednym  
z najbardziej charakterystycznych szczytów Beskidu Niskiego
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O rdzennych mieszkańcach Beskidu Niskiego przypominają 

także stare cmentarze, kapliczki i przydrożne krzyże.

Tereny Beskidu Niskiego były areną największych batalii obu 

wojen światowych. W czasie I wojny toczyła się tu Bitwa Gor-

licka. Pozostały po niej okazałe cmentarze. Na przełomie 1944 

i 1945 roku w Beskidzie Niskim doszło do jednej z największych 

bitew II wojny światowej zwanej „Bitwą o Przełęcz Dukielską”.

Beskid Niski to obszar bardzo cenny przyrodniczo. Rozległe 

pasma górskie porośnięte lasami bukowymi i jodłowymi kryją 

wiele osobliwości. W puszczańskich ostępach żyją stada jele-

ni i wilcze watahy. Zaglądają tu także niedźwiedzie. Mało jest 

takich miejsc w Polsce, gdzie można spotkać tyle ptaków dra-

pieżnych co tutaj. Orliki krzykliwe, myszołowy, a nawet orły 

przednie krążą nad beskidzkimi łąkami pokrytymi barwnymi 

kobiercami kwiatów. Na tym terenie spotkamy jedne z najwięk-

szych w Polsce skupisk storczyków. 

Układ pasm Beskidu Niskiego powoduje, że rzeki płyną 

krętymi, głębokimi dolinami. Największe to Wisłoka ze swoimi 

dopływami Ropą i Jasiołką, a także Wisłok i Osława. Najwięk-

sze rzeki Beskidu Niskiego to Wisłoka, Jasiołka (prawy dopływ 

Wisłoki), Ropa (lewy dopływ Wisłoki) i Wisłok. Na Wisłoku 

w Sieniawie i Wisłoce w Krempnej utworzono sztuczne zbior-

niki wodne. Planowana jest budowa wielkiego sztucznego jezio-

ra z zaporą w okolicach Kątów, pomiędzy Nowym Żmigrodem, 

a Krempną. 

Beskid Niski powstał ze skał osadowych tak zwanego fliszu 

zbudowanego z naprzemianległych warstw twardego piaskow-

ca i miękkich łupków. Taka struktura i różna odporność wypię-

trzonych skał na wietrzenie powoduje częste osuwiska, a tak-

że wpływa na powstawanie niezwykłych wychodni oraz jaskiń 

szczelinowych. 

W Beskidzie Niskim możemy zobaczyć  wodospady. Najbar-

dziej znany jest "Wodospad przy młynie" niedaleko Iwli na poto-

ku Iwelka, który utworzył się na serii uskoków. Są one widoczne 

w samym progu, z którego spada woda potoku Iwelka, jak i na 

zboczach.   

W centralnej części pasma utworzono Magurski Park Naro-

dowy. Od wschodu graniczy z nim Jaśliski Park Krajobrazowy. 

Powstał tutaj także największy rezerwat przyrody w polskich 

Karpatach – „Źródliska Jasiołki”. Cały system ochrony przyrody 

wspomagają obszary siedliskowe i ptasie sieci Natura 2000. 

Pasmo Magury Wątkowskiej

Wodospad na potoku Iwelka

Storczyki na łące w okolicy Świątkowej Wielkiej

Przydrożna kapliczka w miejscowości Grab
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Puszczyk uralski 

Beskid Niski to królestwo orlika krzykliwego
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N AT U R A  2 0 0 0  W  B E S K I D Z I E  N I S K I M

Beskid Niski to obszar bardzo cenny przyrodniczo. 
Mało jest takich miejsc w Polsce, gdzie można spotkać 
tyle ptaków drapieżnych co tutaj. To obszar występowa-
nia największych w Polsce populacji orlika krzykliwego 
i puszczyka uralskiego. W jaskiniach na Górze Cergowej 
znajdują się najważniejsze w Karpatach kolonie zimowe 
i rozrodcze nietoperzy. Te ssaki mają swoje kolonie także 
w kilku innych miejscach. W rozległych górskich lasach 
bukowo-jodłowych żyją chmary jeleni, wilcze watahy, 
rysie i niedźwiedzie. Aby chronić to bogactwo powstały 
obszary Natura 2000. Wspomagają one wcześniej utwo-
rzone tereny chronione: Magurski Park Narodowy, Jaśli-
ski Park Krajobrazowy i rezerwaty przyrody.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW 
„BESKID NISKI”

Opisywany obszar (PLB180002) obejmuje niemal cały Be-

skid Niski od Komańczy na Podkarpaciu aż po Krynicę w woje-

wództwie małopolskim. To jedna z najważniejszych ostoi pta-

ków w Polsce. 

Przyrodnicy stwierdzili w Beskidzie Niskim występowanie 

ponad 40 gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Wśród 

nich jest 18 gatunków, które zostały wpisane do Polskiej Czer-

wonej Księgi Zwierząt jako zagrożone. 13 gatunków spełnia 

kryteria wyznaczania ostoi ptaków. Są to bocian czarny, der-

kacz, lelek, dzięcioły – zielonosiwy, białogrzbiety, białoszyi 

i trójpalczasty, orlik krzykliwy, orzeł przedni, muchołówka mała, 

puszczyk uralski, sóweczka i zimorodek.

Beskid Niski jest królestwem orlika krzykliwego. Jego po-

pulacja jest tutaj największa w Polsce i prawdopodobnie w Eu-

ropie. Liczebność orlików w tym paśmie górskim określa się 

na 180–200 par. To ponad 10% populacji krajowej. Jeszcze 

lepszym wynikiem może pochwalić się puszczyk uralski. Na 

opisywanym terenie zamieszkuje 200-300 par, co stanowi po-

nad 25% krajowej populacji tego gatunku. W Beskidzie Niskim 

gniazduje także 6 par orła przedniego. Liczne są mniejsze ptaki 

szponiaste – myszołowy zwyczajne i trzmielojady. Z sów, obok 

puszczyka uralskiego, można spotkać puszczyka zwyczajnego, 

włochatkę i sóweczkę. Ta ostatnia jest najmniejszą polską sową. 

Występują tu także wszystkie gatunki polskich dzięciołów. 

Obok pospolitych można także zobaczyć bardzo rzadkie, m.in. 

dzięcioła białogrzbietego. Z pozoru podobny do dzięcioła du-

żego, jest jednak od niego większy i odróżnia się biało pręgowa-

nym grzbietem oraz czarnymi kreskami na bladoróżowym tle na 

brzuchu. 

Sóweczka zwyczajna  
– najmniejsza polska sowa

 

Dzięcioł białogrzbiety – jeden  
z najrzadszych dzięciołów w Polsce

Bocian czarny – płochliwy  
i skryty kuzyn bociana białego
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S P E C J A L N E  O B S Z A RY  
O C H R O N Y  S I E D L I S K

OSTOJA MAGURSKA
„Ostoja Magurska” (PLH180001) niemal dokładnie pokrywa 

się obszarowo z Magurskim Parkiem Narodowym. Dodatkowo 

obejmuje teren rezerwatu przyrody „Kornuty”, który nie znalazł 

się w granicach parku narodowego, a także łąki na północ od 

granic parku. To ważny obszar puszczański z lasami o natural-

nym składzie gatunkowym. Najważniejsze siedliska to dobrze 

zachowane żyzne i kwaśne buczyny karpackie oraz jaworzyny, 

Występuje tu także grąd środkowoeuropejski oraz górskie i ni-

żowe łąki użytkowane ekstensywnie. Dzięki swojej naturalności 

ostoja jest dużym zbiorowiskiem rzadkich i chronionych gatun-

ków roślin. W karpackiej puszczy żyją niedźwiedzie, wilki i rysie. 

Jaskinie i szczeliny skalne w rezerwacie „Kornuty” zamieszkują 

duże kolonie nietoperzy. Występują tu gatunki z załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej: podkowiec mały, nocki: duży, Bechste-

ina i orzęsiony oraz mopek zachodni. Z płazów wymienionych 

we wspomnianej dyrektywie można tu spotkać kumaka gór-

skiego, traszkę grzebieniastą i traszkę karpacką, a z owadów 

kilka gatunków rzadkich chrząszczy. Należą do nich nadobnica 

alpejska, pachnica dębowa, zagłębek bruzdkowany, zgniotek cy-

trynowy. Wymieniono także jeden gatunek ślimaka – poczwa-

rówkę zwężoną.

 OSTOJA JAŚLISKA
Obszar ten pokrywa się Jaśliskim Parkiem Krajobrazowym. 

Dodatkowo w północnej części dołączono do niego tereny 

wzdłuż biegu górnego Wisłoka, aż do zbiornika w Sieniawie. Bo-

gata fauna i flora jest podobna do sąsiedniej Ostoi Magurskiej. 

W lasach dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna kar-

packa. Ważnym elementem krajobrazu są także ekstensywnie 

użytkowane łąki, obszary źródliskowe i naturalne doliny rzecz-

ne. Przedmiotami ochrony w Ostoi Jaśliskiej (PLH180014) jest 

kompleks siedlisk przyrodniczych oraz związane z nimi gatunki 

roślin i zwierząt, a dokładniej: 10 typów siedlisk przyrodniczych 

z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, 19 gatunków zwierząt 

z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym: 9 gatunków ssa-

ków, 3 gatunki płazów, 2 gatunki ryb, 5 gatunków bezkręgow-

ców (w tym duża populacja nadobnicy alpejskiej) oraz 1 gatunek 

rośliny z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (ponikło kraiń-

skie).

W jaskiniach na Cergowej Górze znajdują się najważniejsze 

w Karpatach kolonie zimowe i rozrodcze nocka Bechsteina, 

nocka orzęsionego, nocka dużego i podkowca małego. Na Cer-

gowej jest 29 jaskiń o łącznej długości 371 m.

TRZCIANA
Specjalny obszar ochrony siedlisk „Trzciana” (PLH180018) 

został utworzony w okolicach Trzciany w gminie Dukla i obej-

muje zabytkową kaplicę zwaną Pustelnią Św. Jana z Dukli oraz 

otaczający ją kompleks leśny o powierzchni 2285,53 ha. Znaj-

dują się tu kolonie rozrodcze oraz żerowiska podkowca małe-

go i nocka dużego. Pustelnia położona jest na wzgórzu Zaśpit, 

ponad wsią Trzciana, kilka kilometrów od Dukli. W usytuowa-

nej u podnóża świątyni grocie skalnej znajduje się źródło św. 

Jana uznawane za cudowne. W pobliżu stoi drewniany domek 

pustelnika. Nietoperze korzystają ze strychu kaplicy w okresie 

letnim. Na zimę odlatują do pobliskich jaskiń. 

Najważniejsze siedliska Ostoi Magurskiej to dobrze zachowane  
żyzne i kwaśne buczyny karpackie oraz jaworzyny

Pustelnia św. Jana z Dukli 
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ŁYSA GÓRA
Największymi osobliwościami przyrodniczymi specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk „Łysa Góra” (PLH 180015) są licznie 

występujące cisy oraz piękny chrząszcz – nadobnica alpejska. 

Obszar o powierzchni 2743,8 ha został utworzony w Beski-

dzie Niskim w masywach Łysej Góry (641 m n.p.m.), Grzywac-

kiej Góry (567 m n.p.m.), Polany (651 m n.p.m.) i Danii (696 m 

n.p.m.). W granicach obszaru „naturowego” znalazł się rezer-

wat przyrody „Łysa Góra”. Na tym terenie rośnie najgrubszy cis 

w województwie podkarpackim i najgrubsza czereśnia ptasia 

w polskich lasach.

OSUWISKA W LIPOWICY
Obszar „Osuwiska w Lipowicy” (PLH180044) utworzono 3 

km od Dukli, na terenie miejscowości Lipowica, przy drodze do 

Barwinka. Znajduje się tu zespół trzech osuwisk wraz z jaski-

niami szczelinowymi. Postały one na zboczu Kilanowskiej Góry 

w wyniku wstrząsów sejsmicznych i działalności pobliskiego 

kamieniołomu. Szczególnie duże osuwisko zeszło w 1957 roku 

i doprowadziło do zasypania jednego z wyrobisk kamieniołomu, 

a także zatarasowania drogi z Dukli do Barwinka. Do kolejnych 

osuwisk doszło w latach 1964, 1970, 1972 i 1973. Na tym 

terenie odkryto 69 jaskiń o łącznej długości ok. 1750 m. Naj-

dłuższa jest licząca 601 m Jaskinia Słowiańska-Drwali. Ma ona 

bardzo zróżnicowany mikroklimat. Górna część nie zamarza 

zimą, natomiast część dolna jest jaskinią lodową, w której przy 

sprzyjających warunkach lód utrzymuje się przez cały rok. Ja-

skinia Słowiańska-Drwali posiada rzadkie w tego typu tworach 

fliszowych nacieki. Opisywana jaskinia powstała w osuwisku 

południowym. Obok niej najdłuższe są Jaskinia Św. Jana (53 m 

długości) i Jaskinia Kacza (49 m długości). W osuwisku północ-

nym do największych należą Gangusiowa Jama (190 m długo-

ści), Szczelina Lipowicka (105 m długości) i Lodowa Szczelina 

(65 m długości). W osuwisku zachodnim odkryto 7 małych ja-

skiń i schronisk podskalnych. 

W Jaskini Słowiańskiej-Drwali zimują 2 gatunki nietoperzy 

z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: nocek duży i podkowiec 

mały. Pojawiają się tutaj także inne gatunki: nocek rudy, mro-

czek pozłocisty gacek brunatny. 

JASIOŁKA
Obszar „Jasiołka” o powierzchni 686,7 ha obejmuje 30-kilo-

metrowy odcinek Jasiołki poniżej Jaśliskiego Parku Krajobrazo-

wego oraz dolny odcinek rzeki Panna. Najważniejszym walorem 

przyrodniczym jest dobrze zachowana naturalna dolina rzecz-

na z typowymi zbiorowiskami nadrzecznymi. Obszar utworzo-

no m.in. dla ochrony skójki gruboskorupowej – słodkowodnego 

małża, który w Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

Nadobnica alpejska

Kamieniołom w Lipowicy

Podkowiec mały

Jasiołka poniżej Jaśliskiego Parku Krajobrazowego
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Magurski Park Narodowy
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Choć Beskid Niski jest bardzo atrakcyjny przyrodni-
czo to jednak duże obszary chronione powstały na tym 
terenie dopiero w ostatniej dekadzie XX wieku. W cen-
tralnej części pasma utworzono Magurski Park Narodo-
wy. Zajmujący centralną część Beskidu Niskiego park 
chroni obszar przejściowy pomiędzy Karpatami Wschod-
nimi a Zachodnimi.

Pomysły utworzenia parku narodowego w Beskidzie Niskim 

pojawiły się w połowie lat 70. XX wieku. Pierwszą koncepcję 

zaprezentował w 1975 roku Komitet Ochrony Przyrody i Jej 

Zasobów Polskiej Akademii Nauk. Park o powierzchni ok. 13 

000 ha miał powstać w rejonie Magury Małastowskiej i Magu-

ry Wątkowskiej. Kolejny pomysł w 1983 roku zgłosiła Komisja 

Ochrony Przyrody Polskiego Towarzystwa Leśnego. Zapropo-

nowano utworzenie parku o powierzchni ok. 18 000 ha, w skład 

którego wchodziłaby Magura Wątkowska oraz masyw Maresz-

ki. W 1987 roku Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Natural-

nych PAN zaprezentował koncepcję powstania parku, w skład 

którego weszłaby Magura Wątkowska, południowa część Ma-

gury Małastowskiej oraz pasmo Ostrej Góry i Dziamery. 

30 lipca 1991 roku wojewoda krośnieński wystąpił do Mi-

nistra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic-

twa z wnioskiem o „wszczęcie procesu legislacyjnego nad po-

wołaniem Magurskiego Parku Narodowego”. Projekt parku 

opracowali prof. Stefan Michalik i Jan Szafrański. 24 listopada 

1994 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o utworzeniu Ma-

gurskiego Parku Narodowego (Rozp. RM z dnia 24.11.1994 

r. w sprawie utworzenia MPN - Dz. U. Nr 126, poz. 618). Ofi-

cjalnie park zaczął działać od 1 stycznia 1995 roku. Pierwszym 

dyrektorem został Jan Szafrański. Po utworzeniu parku jego 

siedziba mieściła się w Nowym Żmigrodzie, a od 1997 roku 

w Krempnej. W 2003 roku, powyżej budynku dyrekcji powstał 

Ośrodek Edukacyjnego wraz z Muzeum MPN. Obecnie nosi on 

imię Jana Szafrańskiego, zmarłego w 2011 roku.

Magurski Park Narodowy zajmuje powierzch-
nię 19 438,9 ha (w województwie podkarpackim 
– 17 435,2 ha, a w województwie małopolskim – 
2003,7 ha). Powierzchnia otuliny wynosi 22 969 ha. 
Park położony jest w powiecie jasielskim (w gminie Dę-
bowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród i Krempna) oraz 
w powiecie krośnieńskim (w gminie Dukla). Na odcinku 
14 km park graniczy ze Słowacją. Najwyższym wznie-
sieniem na terenie parku jest Wątkowa (846 m n.p.m.).

Magurski Park Narodowy, w odróżnieniu od Bieszczadz-

kiego Parku Narodowego, jest jednym z mniej znanych i rzad-

ko odwiedzanych obszarów Polski objętych najwyższą formą 

ochrony.

96% jego powierzchni porastają lasy, przede wszystkim 

bukowe i jodłowe. To najbardziej zalesiony park narodowy 

w Polsce. W wyższych partiach możemy podziwiać fragmenty 

naturalnych zbiorowisk leśnych. Przeważają tu lasy bukowe 

i bukowo-jodłowe, a w niższych sztuczne drzewostany sosno-

we i mieszane. Istnieją tu trzy obszary ochrony ścisłej: Magura 

Wątkowska (1189 ha), Kamień (378 ha) i Zimna Woda (841 ha). 

Magurski Park Narodowy powstał w centralnej części Beskidu Niskiego
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W puszczańskich ostępach żyją niedźwiedzie, wilki, rysie i jele-

nie.

Choć łąki i inne tereny nieleśne zajmują jedynie około 4% 

powierzchni parku są niezwykle cenne, bo stanowią środowisko 

życia wielu gatunków chronionych roślin i zwierząt. Te odkry-

te przestrzenie to miejsca polowań ptaków drapieżnych i do-

skonałe punkty widokowe. W tej części Beskidu Niskiego żyje 

największa populacja orlików krzykliwych w Polsce. Wizerunek 

tego ptaka umieszczono w logo parku. 

W centralnej części parku w kotlinie otoczonej górami leży 

Krempna. Siedzibę tu ma dyrekcja parku i urząd gminy. Nad nie-

wielkim zalewem na Wisłoce zbudowano kilkanaście ośrodków 

wczasowych. Do tej miejscowości, położonej w kotlinie oto-

czonej górami, prowadzą dwie drogi: z północy od strony Jasła 

i Nowego Żmigrodu oraz ze wschodu z kierunku Dukli i Tylawy. 

Z Krempnej można wybrać się na wycieczkę 30-kilometrową 

obwodnicą wiodącą m.in. przez Kotań, Świątkową Małą, Roz-

stajne, Grab i Żydowskie. Po drodze można zobaczyć zabytki, 

ślady kultury Łemków i wiele miejsc interesujących przyrodni-

czo. Natomiast bazą wypadową do zwiedzania zachodniej czę-

ści parku jest Folusz.

Powstaniem Magurskiego Parku Narodowego intere-
sował się Jan Paweł II, który przed wyborem na papie-
ża, wielokrotnie przebywał w Beskidzie Niskim. Po raz 
pierwszy przyjechał tu w 1951 roku. W 50. rocznicę 
tamtej wycieczki niedaleko szczytu Wątkowa posta-
wiono kamień z tablicą pamiątkową. Kiedy na audiencję 
do Watykanu przyjechała grupa przyrodników z Pod-
karpacia, papież pytał ich m.in., dlaczego w skład parku 
narodowego nie weszła Magura Małastowska. 

W 2003 r. w Krempnej powstał Ośrodek Edukacyjnego  
wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego 

Orlik krzykliwy – symbol parku

Odnowiony nagrobek na starym łemkowskim cmentarzu w Żydowskiem. Magurski Park Narodowy  
jest atrakcyjny nie tylko ze względów przyrodniczych, ale także kulturowych
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W  K R A I N I E  Ł E M KÓW

Tereny, które dzisiaj zajmuje Magurski Park Narodo-
wy, do połowy XX wieku były zamieszkane przez Łem-
ków. Obszar ten wówczas gęsto zaludniony, dziś porasta 
puszcza karpacka. Po dawnych mieszkańcach pozostały 
nieliczne pamiątki, które są chronione na równi z osobli-
wościami tutejszej przyrody.

Podczas II wojny i tuż po jej zakończeniu Łemków wysiedlo-

no na tereny Związku Radzieckiego. Po roku 1941 i w latach 

1944-46 wyjazdy były dobrowolne. Ci, którzy nie wyjechali zo-

stali wywiezieni w 1947 roku w ramach akcji „Wisła”. Tym razem 

wysiedlenia były przymusowe. Akcja „Wisła” była szczególnie 

tragiczna dla Łemków, z których niewielu utożsamiało się z UPA.

Po latach, w Beskidzie Niskim, na wschód i zachód od tere-

nów, które dziś zajmuje park, Łemkowie osiedlili się na powrót. 

W okolice Krempnej powrócili tylko nieliczni. W Magurskim 

Parku Narodowym i jego okolicach pozostało niewiele śladów 

po dawnych mieszkańcach. Takie osady jak Ciechania, Żydow-

skie, Rostajne czy Nieznajowa to dziś tylko miejsca na mapie. 

Zniszczeniu uległy domostwa i cerkwie. Ocalały jedynie nielicz-

ne cmentarze. Pracownicy parku zajęli się ich zabezpieczaniem 

i odnawianiem. 

Jako pierwszą uporządkowano nekropolię w nieistniejącej 

miejscowości Żydowskie. Przed II wojną były tu trzy cerkwie, 

dwie greckokatolickie i prawosławna oraz trzy cmentarze. Dziś 

zostały jedynie fragmenty dwóch cmentarzy oraz kapliczki 

przydrożne. Na terenie największego cmentarza znajdowała 

się cerkiew greckokatolicka. Świątynię o nietypowej sylwet-

ce, z niską wieżą zbudowano na początku XIX wieku. Podczas 

II wojny zdewastowali ją Niemcy, używając belek do budowy 

umocnień. W latach 50.  XX wieku obiekt rozebrano.

Zachowały się tylko fragmenty kamiennego muru i nagrobki 

odnowione przez pracowników Magurskiego Parku Narodowe-

go. 

Dawni mieszkańcy nie wrócili do Żydowskiego nie tylko z po-

wodu przeszkód stawianych przez ówczesne władze. W 1944 

roku wieś została zniszczona podczas bitwy o Przełęcz Dukiel-

ską. Podobny los spotkał sąsiednią osadę Ciechania. Patrząc 

dziś na rozległą i pustą dolinę trudno sobie wyobrazić, że jesz-

cze kilkadziesiąt lat temu mieszkało tu ponad 400 osób. Obok 

miejsca, gdzie stała cerkiew greckokatolicka można zobaczyć 

kilka nagrobków. Pracownicy parku złożyli je z rozrzuconych po 

lesie fragmentów. Kilkadziesiąt metrów wyżej znajdziemy kolej-

ne groby. Na nagrobkach widać ślady kul – to pozostałości po 

bitwie o Przełęcz Dukielską.

Cmentarze łemkowskie w Magurskim Parku Narodowym 

często leżą w trudno dostępnych miejscach, z dala od ścieżek 

i szlaków turystycznych. Pracownicy parku prowadzili prace 

porządkowe również na nekropoliach na terenach dawnych wsi 

Rozstajne, Nieznajowa i Świerzowa Ruska.

Cmentarz w Nieznajowej powstał obok świątyni greckoka-

tolickiej z 1780 roku. Była to jedna z najpiękniejszych cerkwi na 

Podkarpaciu. Przetrwała wojny i akcję „Wisła”. Później nie była 

użytkowana i konserwowana więc popadła w ruinę. W 1964 

roku budowla zawaliła się. Resztki wieży można było oglądać 

jeszcze na początku lat 70. XX wieku. Do dziś na przycerkiew-

nym cmentarzu zachowało się kilkanaście nagrobków.

Nieliczni Łemkowie uniknęli wysiedleń, część powróciło 

w rodzinne strony. Dziś w Beskidzie Niskim są mniejszością. 

Piękną cerkiew w Kotani odnowiono dzięki wspólnym 
wysiłkom parafii rzymskokatolickiej i społeczników 

z Towarzystwa Miłośników Krempnej i okolicy

Łemkowskie nagrobki na cmentarzu w Żydowskiem.  
Wiosną miejsca dawnych nekropolii wskazują chaber 

miękkowłosy i barwinek pospolity
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Nadal jednak w wielu wsiach możemy spotkać chyże – łemkow-

skie domy. W tych długich chatach pomieszczenia mieszkalne 

i gospodarcze znajdowały się pod wspólnym dachem. Jest ich 

jednak coraz mniej, bo są przerabiane i rozbierane.

Najbardziej charakterystycznym elementem Beskidu Ni-

skiego i Łemkowszczyzny są cerkwie. Warto zajrzeć do wnętrza 

takiej świątyni. W niektórych zachowały się ikonostasy – ściany 

ikon oddzielające nawę – główną część od prezbiterium, czyli 

sanktuarium. Tam, gdzie nie ma licznej społeczności łemkow-

skiej cerkwie najczęściej użytkowane są jako kościoły. 

W okolicach Krempnej i dalej w stronę Małopolski spotka-

my świątynie w stylu zachodniołemkowskim. Tutaj dzwonnica 

znajduje się nad babińcem. Takie cerkwie można zobaczyć m.in. 

w Krempnej, Kotani, Świątkowej Małej i Wielkiej. W tych okoli-

cach powstawały także cerkwie murowane. W Polanach zbudo-

wano niezwykłą na Łemkowszczyźnie świątynię wzorowaną na 

cerkwiach kijowskich. 

Piękną świątynię w Kotani odnowiono dzięki wspólnym wy-

siłkom parafii rzymskokatolickiej i społeczników z Towarzystwa 

Miłośników Krempnej i Okolicy. Po remontach nowego blasku 

nabrały też cerkwie w Krempnej, Świątkowej Małej i Wielkiej.

Cerkwie, stare cmentarze, kapliczki i przydrożne krzyże 

przypominają o dawnych mieszkańcach Beskidu Niskiego. Na-

grobki i krzyże są dziełem miejscowych twórców. Warsztaty 

kamieniarskie istniały w wielu miejscowościach, m.in. w Bart-

nem, Foluszu i Jaśliskach. W Kotani koło cerkwi można obejrzeć 

powstałe w latach 60. XX wieku lapidarium łemkowskiej sztuki 

kamieniarskiej. Nagrobki zebrał konserwator zabytków Olgierd 

Łotoczko. Już w tym stuleciu pomniki zostały odnowione przez 

społeczników z Nieformalnej Grupy Kamieniarzy „Magurycz”. 

Stare łemkowskie chyże znikają  
z krajobrazu Beskidu Niskiego

Cerkiew w Krempnej (z 1792 roku) po remoncie odzyskała wygląd sprzed wieków.  
Świątynia jest dziś filialnym kościołem rzymskokatolickim

W cerkwi w Krempnej zachował się inkonostas
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Kościółek w Hucie Polańskiej został zniszczony podczas II wojny światowej. Odbudowano go w latach 90. XX wieku

Cmentarz z I wojny światowej na wzgórzu nad Krempną
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Ś L A DY  W I E L K I C H  WO J E N

Na terenie Magurskiego Parku Narodowego i w jego 
najbliższym otoczeniu znajduje się kilkadziesiąt cmenta-
rzy. Część z nich przypomina o wielkich bitwach, które 
rozegrały się tu podczas obu wojen światowych.

 W parku i jego otulinie można odnaleźć kilkanaście cmen-

tarzy austriackich pochodzących z okresu I wojny światowej. 

Co ciekawe, pochowani tu żołnierze zginęli podczas walk 

w 1914 roku i na początku 1915 roku, a więc przed słynną 

Bitwą Gorlicką, która ostatecznie odrzuciła Rosjan z Beskidu 

Niskiego i zamknęła im drogę do centrum monarchii austro-

-węgierskiej. Po zakończeniu wielkiej bitwy Austriacy zaczęli 

budować monumentalne cmentarze, na których chowano żoł-

nierzy poległych w latach 1914-1915. Projektowali je najlepsi 

architekci. Twórcami tych obiektów byli m.in. Dusan Jurkovic 

i Hans Mayr. Na cmentarzach spoczęli zwycięzcy i pokona-

ni. Przez wiele lat nekropolie niszczały. Pod koniec XX wieku 

staraniem miejscowych społeczników, przy współpracy au-

striackiego Czarnego Krzyża rozpoczęto ich odnawianie. Ini-

cjatorami odbudowy byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół 

Krempnej i Okolicy. Odrestaurowanymi cmentarzami opieku-

ją się dzieci z miejscowych szkół podstawowych. 

W beskidzkich lasach do dziś można znaleźć pozostało-
ści wielkich bitew – rdzewiejące hełmy i inne elemen-
ty uzbrojenia oraz niewypały. Na terenie Magurskiego 
Parku Narodowego przyrodnicy odnaleźli niezwykłego 
buka pamiętającego krwawe zmagania. W jego pień 
„wrosły” pociski artyleryjskie. W ten sposób przyroda 
próbuje zabliźnić wojenne rany.

Cmentarz w miejscowości Grab, przy drodze 
 wiodącej do granicy słowackiej

Pociski wrośnięte w pień wielkiego buka

W Magurskim Parku Narodowym i jego okolicach są także 

odnawiane cmentarze z okresu II wojny światowej. Na tym te-

renie rozegrała się część bitwy o Przełęcz Dukielską. W dolinie 

rzeki Iwelki, tuż przy dzisiejszej granicy parku, doszło do jednej 

z największych bitew pancernych podczas II wojny. Wojska so-

wieckie i czechosłowackie po krwawych walkach przełamały 

obronę niemiecką. Podczas bitwy dukielskiej wojska radzieckie 

straciły ok. 70 tys. ludzi, w tym 18 tys. zabitych, a Korpus Cze-

chosłowacki ok. 6300 żołnierzy. Hitlerowcy ponieśli straty się-

gające 52 tys. zabitych i rannych.

Miejsce zmagań nazwano „Doliną śmierci”. Jeszcze kilka lat 

po zakończeniu walk w okolicach wsi Chyrowa i Iwla leżały wra-

ki czołgów i pogruchotane działa. Zabici podczas tej operacji nie 

doczekali się podobnych nekropolii, jak żołnierze I wojny. Część 

poległych żołnierzy sowieckich i czechosłowackich pochowano 

na cmentarzu w Iwli. W lasach otaczających „Dolinę śmierci” do 

dziś można znaleźć szkielety, rdzewiejące hełmy i pociski. 

O kolejnej tragedii, jaka rozegrała się podczas II wojny przy-

pomina cmentarz na Przełęczy Hałbowskiej, położony tuż przy 

wjeździe do parku narodowego od strony Nowego Żmigrodu. 

W lipcu 1942 roku Niemcy zamordowali tam 1250 Żydów. Na 

miejscu kaźni potomkowie zabitych postawili nagrobki. 

Wybierając się do Magurskiego Parku Narodowego 
warto odwiedzić kamienny kościółek w Hucie Polań-
skiej. Zbudowany tuż przed II wojną światową, został 
zniszczony podczas bitwy o Przełęcz Dukielską. Odbu-
dowano go w latach 90. XX wieku. W pierwszą niedzie-
lę lipca i w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych 
odbywają się tu odpusty. Huta Polańska, podobnie jak 
Huta Krempska i Huta Pielgrzymska były w większości 
zamieszkane przez Polaków. 
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M AG U R S K I E  S KA Ł Y

W Magurskim Parku Narodowym możemy spotkać 
sporo pokaźnych wychodni i grup skał. Najciekawsze dla 
turystów są Diabli Kamień, Wodospad Magurski i Kornu-
ty. Najłatwiej dotrzeć do nich od strony Folusza.

Pasma Magurskiego Parku Narodowego zbudowane 
są z fliszu karpackiego – naprzemianlegle ułożonych 
warstw skał osadowych. Teren parku tworzy płaszczo-
wina magurska oraz w mniejszym zakresie płaszczowi-
ny dukielska, śląska i grybowska. 

Do Diablego Kamienia i Wodospadu Magurskiego prowadzi 

ścieżka przyrodnicza „Folusz”. Liczy ona 12 przystanków. Na 

początku i końcu ścieżki urządzono parkingi i miejsca biwako-

we. Można wybrać czy chcemy najpierw zobaczyć Diabli Ka-

mień czy wodospad. Dojście do wychodni z obu stron nie spra-

wia specjalnego problemu. 

Diabli Kamień to grupa dużych głazów z gruboziarnistego 

piaskowca magurskiego. Najwyższe wznoszą się na ok. 10 m. 

Interesująco ukształtowane kamienne bloki poprzedzielane są 

szczelinami. Legenda mówi, że diabeł niósł wielką skałę, aby 

zniszczyć kościół w Cieklinie. Kiedy jednak był nad Foluszem 

zapiał pierwszy kur, więc musiał swój ładunek porzucić i wrócił 

do piekła. Wychodnie można obejść naokoło. Nie wolno jednak 

wchodzić na skały. 

Diabli Kamień to grupa głazów z odpornego na erozję piaskowca magurskiego

Jedna ze szczelin pomiędzy skałami Diablego Kamienia
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Na wycieczkę do Wodospadu Magurskiego warto wybrać 

w porze „deszczowej”, albo wiosną po roztopach. Wtedy 

można mieć pewność, że zobaczymy prawdziwy wodospad. 

Kiedy przyjdziemy tu w okresie dłuższej suszy, niestety spo-

tka nas zawód. Z progu skalnego woda będzie spływać nie-

wielkim strumieniem.

Wodospad Magurski jest najwyższym tego typu tworem 

geologicznym w Beskidzie Niskim. Woda spada tutaj dwoma 

kaskadami o łącznej wysokości 7 m. Próg wodospadu zbu-

dowany jest piaskowców magurskich odpornych na długo-

trwałe oddziaływanie wody. Jednak znajdujące się niżej łup-

ki były systematycznie wypłukiwane. W ten sposób koryto 

pogłębiało się, a woda spadała z coraz większej wysokości. 

Ten proces trwa nadal. 

 Największą grupę skał w okolicy Magurskiego Parku 

Narodowego możemy zobaczyć w zachodniej części pasma 

Magury Wątkowskiej. W 1953 roku utworzono tu rezerwat 

geologiczny „Kornuty". Znajduje się on tuż przy granicy par-

ku. Rezerwat powstał w 1953 roku i ma powierzchnię 11,9 

ha. Ale ten teren zaczęto chronić wcześniej. W 1938 roku 

gorlicki oddział Polskiego Towarzystwa Turystycznego wy-

kupił z rąk prywatnych 7 ha terenu przyszłego rezerwatu. 

Do skał można dojść z Folusza od strony podkarpackiej 

i z Bartnego położonego w Małopolsce. To poważniejsza 

wyprawa niż do Diablego Kamienia czy też Wodospadu 

Magurskiego. Rezerwat obejmuje różnej wielkości skały, 

z odpornego na erozję piaskowca magurskiego, rozrzucone 

na południowo-zachodnim zboczu Magury Wątkowskiej. 

Największe ostańce mają ponad 10 m wysokości. W rezer-

wacie pomiędzy wychodniami znajdują się wejścia do kilku 

jaskiń. Największa z nich Jaskinia Mroczna ma głębokość 

17 m, a długość jej korytarzy dochodzi do 200 m. Podobnie 

jak inne tego typu twory w Beskidzie Niskim jest to jaskinia 

szczelinowa, trudna do eksploracji. Wchodzić do niej mogą 

jedynie speleolodzy.

W wielu publikacjach można przeczytać, że na Kornutach 

znajduje się jedyne w Beskidzie Niskim stanowisko kosod-

rzewiny. To jednak tylko powtarzane niesprawdzone opisy. 

Być może kosodrzewina rosła tu kiedyś, ale obecnie nie ma 

po niej żadnych śladów.

Poza wspomnianymi wychodniami, na terenie Magurskie-

go Parku Narodowego występują kolejne interesujące gru-

py skał. Znajdziemy je na Górze Kamień nad Krempną oraz 

w rejonie Mrukowej na Górze Zamkowej.

Wodospad Magurski

Wejście do małej jaskini w pobliżu wodospadu
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zielonymi borami jodłowymi. Wśród jaskrów rosną storczyki 

i stoplamki, a także kosaćce syberyjskie. Możemy także zoba-

czyć wielokolorowe dywany z fioletowymi firletkami i dzwon-

kami rozpierzchłymi, białymi jastrunami, pępawą dwuletnią 

i innymi kwitnącymi gatunkami. Latem pojawiają się skupiska 

różowych mieczyków dachówkowatych (od tego gatunku wzię-

ło nazwę całe zbiorowisko) i bukwicy zwyczajnej. We wrześniu 

i październiku na łąkach mieczykowo–mietlicowych kwitną 

zimowity jesienne. Są bardzo podobne do krokusów i często 

z nimi mylone.

W sierpniu i we wrześniu kwitną wrzosowiska. Zbiorowiska 

wrzosowisk i ubogich muraw bliźniczkowych z dziewięćsiłem 

i goździkiem kropkowanym rozwinęły się na terenach użytko-

wanych pastersko. Od ponad pół wieku ulegają zmniejszeniu. 

Największe połacie możemy zobaczyć w górnych partiach Cie-

chani i Żydowskiego. W lukach pomiędzy kępami wrzosów mo-

M AG U R S K I E  Ł Ą K I

Choć Magurski Park Narodowy jest najbardziej za-
lesionym parkiem narodowym w Polsce, to jednak jego 
szczególnym bogactwem są łąki i inne tereny nieleśne. 
Stanowią one środowisko życia wielu chronionych ga-
tunków roślin i zwierząt.

 Tak ukwieconych dolin nie spotkamy chyba nigdzie indziej 

w polskich Karpatach. Barwy zmieniają się wraz z nadejściem 

kolejnych pór roku. Największą powierzchnię zajmują łąki świe-

że, wśród których dominuje łąka mieczykowo–mietlicowa. Ten 

zespół występuje na wszystkich większych obszarach niele-

śnych, m.in w Ciechani, Żydowskiem, Nieznajowej i Rozstajnem. 

Ta łąka zmienia swoje oblicze wraz z kolejnymi miesiącami. 

Najbardziej kolorowo jest w czerwcu. Zakwitają wówczas 

wielkie połacie jaskrów. Niezwykły widok tworzą żółte doli-

ny kontrastujące z jasną zielenią lasów bukowych i ciemno-

Firletka poszarpanaW czerwcu zakwitają wielkie połacie jaskrów

Wielokolorowe dywany magurskich łąk
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żemy zobaczyć widłaki, różne gatunki mchów i porostów oraz 

grzyby, m.in. rekordowej wielkości kanie.

Atrakcyjne widokowo są także łąki wilgotne i ziołorośla. 

Wiosną nad rzekami i potokami rozwijają się ziołorośla gór-

skie z lepiężnikiem białym, lepiężnikiem różowym oraz kniecią 

górską i świerząbkiem. Duży obszar zajmują łąki ostrożeniowe. 

W czerwcu są pokryte fioletowym kobiercem. 

Gdyby beskidzkie łąki na kilka lat pozostawić bez żadnych 

zabiegów pielęgnacyjnych, to zarosłyby jałowcami i młodym 

Mieczyk dachówkowaty i mietlica

Zimowit jesienny

 Łąka ostrożeniowa

lasem. Wtórne zdziczenie przyrody, czyli sukcesja to proces 

bardzo szybki. Dlatego w Magurskim Parku Narodowym ko-

nieczna jest ochrona czynna zbiorowisk nieleśnych polegająca 

na koszeniu łąk i usuwaniu krzewów i siewek drzew. Jednym 

z najlepszych sposobów jest wypas owiec. To tani i ekologiczny 

sposób utrzymania górskich łąk.

Wśród wrzosów rosną widłaki, mchy i porosty
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STO R C Z Y K I

W Magurskim Parku Narodowym i jego okolicach 
występują jedne z największych w Polsce skupisk stor-
czyków. Podobnie, jak w innych częściach województwa 
podkarpackiego, najczęściej spotykanymi storczykami 
w Magurskim Parku Narodowym są kwitnące na fiole-
towo i różowo kukułka plamista i kukułka szerokolistna 
występujące w miejscach wilgotnych oraz podkolan bia-
ły spotykany głównie na górskich łąkach. Ale rosną tutaj 
także gatunki bardzo rzadkie.

Wszystkie storczyki występujące w Polsce objęte są 
ochroną gatunkową. Ze względu na zagrożenie wyginię-
ciem niektóre gatunki wpisane są do Polskiej Czerwo-
nej Księgi Roślin. Storczyki żyją w symbiozie z grzybami. 
Ich nasiona kiełkują tylko w obecności grzybni.

Kukułka szerokolistna, stoplamek szerokolistny Dacty-

lorhiza majalis – najliczniej występujący w Polsce storczyk. Ro-

śnie głównie na podmokłych łąkach. Często spotykany w przy-

drożnych rowach. W Magurskim Parku Narodowym rosną 

także podobne do niego kukułki (stoplamki): kukułka plamista 

Dactylorhiza maculata, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, ku-

kułka krwista Dactylorhiza incarnata, kukułka bzowa Dactylorhi-

za sambucina, kukułka Brauna Dactylorhiza x braunii. Nazwa 

„stoplamek” nawiązuje do liści, które najczęściej pokryte są 

licznymi ciemnymi plamami. Stoplamki kwitną od maja do sierp-

nia. W Magurskim Parku Narodowym duże skupiska tych roślin 

możemy oglądać na początku czerwca, m.in. na łąkach w Cie-

chani. Zatrzymując się przy tablicy informacyjnej z panoramą, 

warto spojrzeć na drugą stronę drogi. Tam na podmokłej łące 

aż czerwieni się od storczyków. Innym miejscem są łąki przy 

drodze wiodącej do Huty Krempskiej. Jadąc od strony Kremp-

nej po lewej stronie zobaczymy wielką polanę. Storczyki rosną 

na skraju łąki, niedaleko drogi. Kolejne stanowisko znajdziemy 

w Świątkowej Wielkiej niedaleko skrzyżowania z drogą wiodącą 

do Desznicy. Wędrując w stronę Desznicy, po ok. 300 metrach 

po obu stronach traktu zobaczymy duże skupiska kukułek i pod-

kolanów białych.

Storczyk samiczy Orchis morio – bardzo rzadki gatunek, 

umieszczony Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako krytycz-

nie zagrożony. Wysokość od 10 do 30 cm. W Magurskim Parku 

Narodowym zakwita wiosną jako pierwszy ze storczyków. Ma 

bladofioletowe kwiaty.

Gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea rośnie na 

górskich łąkach, pastwiskach, na obrzeżach zarośli, w widnych 

lasach, a nawet na połoninach. Kwiaty zebrane są w pojedynczy, 

bardzo gęsty i zwarty kłos na szczycie łodygi. Nazwa storczyka 

bierze się od cienkiej, długiej ostrogi wyrastającej z warżki. Do-

rasta do wysokości 60 cm. Kwitnie od maja do lipca. 

Storczyk plamisty

Buławnik wielkokwiatowy
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Storczyca kulista Traunsteinera globosa z wyglądu odmienna 

od pozostałych storczyków dzięki zbitemu i prawie kulistemu 

kwiatostanowi. Łacińska nazwa tej rośliny pochodzi od nazwi-

ska słynnego austriackiego aptekarza Traunsteinera (przełom 

XVIII i XIX w.). Występuje głównie w górach. Kwitnie od maja 

do lipca.

Kruszczyk błotny Epipactis palustris występuje na mokrych 

łąkach, podmokłych zaroślach i na torfowiskach niskich. Do-

rasta do wysokości 50-70 cm. Staje się coraz rzadsza wskutek 

osuszania terenów wilgotnych. Zdarzają się mieszańce z po-

krewnym kruszczykiem rdzawoczerwonym. Kwitnie w czerwcu 

i lipcu. Duże skupiska tych roślin występują przy drodze w oko-

licach Huty Krempskiej.

Buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium to 

okazała roślina o dużych ale maksymalnie kilkunastu żółtawo-

-białych kwiatach. Rośnie głównie w suchych lasach liściastych 

i nasłonecznionych murawach. W Polsce występuje jeszcze dwa 

podobne gatunki: buławnik czerwony i mieczolistny. Kwitnie od 

maja do lipca.

Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia występuje 

głównie na południu Polski. Dorasta do wysokości 60 cm. Ro-

śnie w buczynie storczykowej, dąbrowach, grądach i ciepłolub-

nych zaroślach.

Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis nazywany jest też gniaz-

doszem leśnym jest przedstawicielem roślin bezzieleniowych. 

Przez wiele lat rozwija się pod ziemią. Kwitnie na przełomie 

maja i czerwca. Wypuszcza grube jasnobrązowe pędy o wyso-

kości do 50 cm. Najczęściej rośnie w cienistych buczynach i grą-

dach.

Podkolan biały Platanthera biforia najczęściej jest spotykany 

na górskich łąkach i w widnych lasach łęgowych. Bardzo podob-

ny jest podkolan zielonawy. Czasem występują mieszańce obu 

gatunków. Podkolany są zapylane przez motyle nocne z rodziny 

zawisakowatych. Kwitnie od maja do sierpnia. 

Storczyk męski Orchis masculata to jeden z częściej spo-

tykanych storczyków na górskich łąkach i skrajach lasów. Na-

zwa „męski” odnosi się do masywnej i grubej łodygi, na której 

znajdują się gęste i intensywnie czerwone kwiaty. Co ciekawe 

storczyk męski dość łatwo może się krzyżować z kilkoma innymi 

gatunkami storczyków. Kwitnie od maja do lipca. 

Listeria jajowata Listera opata dość często spotykana w la-

sach bukowo-jodłowych oraz górskich łąkach i młakach. Na ło-

dydze osiągającej wysokość 20-60 cm rozmieszczone są liczne 

drobne żółtawo-zielone kwiaty. Nazwa rośliny nawiązuje do 

umieszczonych u nasady dwóch dużych jajowatego kształtu li-

ści. Kwitnie od maja do lipca.

Storczyca kulista

Kruszczyk błotny

Podkolan biały

Kukułki na łące w okolicach Świątkowej Wielkiej 
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Jaśliski Park Krajobrazowy został utworzony, by 
chronić wschodnią część Beskidu Niskiego, od granicy 
z Bieszczadami, aż po Magurski Park Narodowy. Ten sła-
bo zaludniony obszar stanowi dobre miejsce do wypraw 
dla prawdziwych traperów chcących samotnie poznawać 
osobliwości przyrodnicze i kulturowe tego regionu. 

Park powstał w obszarze źródliskowym i górnym biegu Wi-

słoki. Na jego terenie swój bieg zaczyna także Wisłok. Wschod-

nia granica parku została wyznaczona na Przełęczy Łupkow-

skiej, w okolicach Nowego Łupkowa, Radoszyc i Komańczy, 

a południowa jest granicą państwową ze Słowacją. Północna 

granica biegnie wzdłuż drogi Komańcza – Tylawa. Na zacho-

dzie, w okolicach Olchowca park styka się Magurskim Parkiem 

Narodowym. 

Najbardziej znane szczyty znajdują się w centralnej czę-

ści parku. Najwyższym punktem jest Góra Kamień wznosząca 

się nad Jaśliskami na wysokość 859 m n.p.m. Niedaleko Ja-

ślisk możemy także zobaczyć Piotrusia (727 m n.p.m.) i Ostrą 

(687 m n.p.m.), wzniesienia przedzielone głęboką doliną Jasioł-

ki. Tereny Jaśliskiego Parku Krajobrazowego są mocno zalesio-

ne. Znajdziemy tu także tereny otwarte będące pozostałościa-

mi po dawnych wsiach łemkowskich. 

Na terenie parku i w jego najbliższym sąsiedztwie turysta 

znajdzie wiele miejsc godnych odwiedzenia. W górskich osadach 

można jeszcze zobaczyć stare zagrody (niektóre zostały odno-

wione) i drewniane oraz murowane łemkowskie cerkwie, a także 

kapliczki, krzyże przydrożne, cmentarze i mogiły wojenne.

Wśród niewielu zamieszkanych osad na tym terenie, najwięk-

sze są Jaśliska. Rozwój grodu i zamożność jego mieszkańców przez 

wieki związane były profitami, jakie płynęły z położenia przy szla-

ku winnym wiodącym z Węgier przez Przełęcz nad Czeremchą. 

Na początku XIX wieku po przebudowie traktu przez Przełęcz 

Dukielską, na który przeniósł się ruch tranzytowy, Jaśliska zaczęły 

stopniowo podupadać, a w 1934 roku utraciły prawa miejskie. Od 

2010 roku osada jest siedzibą gminy. Warto zobaczyć małomia-

steczkowy zespół zabudowy drewnianej w rynku i barokowy ko-

ściół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, z uznawanym za cudow-

ny obrazem Matki Boskiej Jaśliskiej z 1634 roku.

We wschodniej części Jaśliskiego Parku Krajobrazowego do 

dziś mieszkają Łemkowie. W Zyndranowej, uważanej kiedyś za 

stolicę wschodniej Łemkowszczyzny, dzięki staraniom Teodora 

Gocza powstał Skansen Kultury Łemkowskiej. Początkowo była 

to placówka prywatna, a obecnie jest oddziałem Muzeum Podkar-

packiego w Krośnie. Co roku w lipcu odbywa się tu święto kultury 

łemkowskiej „Od Rusala do Jana”.

Łemkowie, po wysiedleniach, powrócili także do niedalekiego 

Olchowca. W tej miejscowości możemy zobaczyć drewnianą cer-

kiew greckokatolicką pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Myr 

Licejskich do Bari oraz prywatne Muzeum Kultury Łemkowskiej. 

Pomiędzy Zyndranową a Olchowcem znajduje się Przełęcz Du-

kielska (500 m n.p.m.), najniższe przejście przez Karpaty. Od nie-

pamiętnych czasów była to trasa migracji ludzi i zwierząt, a także 

roślin. Od początku XIX wieku Przełęcz Dukielska to najważniejszy 

szlak komunikacyjny z Polski na Węgry i dalej na Bałkany. Wcze-

śniej najbardziej uczęszczana była wspomniana już Przełęcz Be-

skid nad Czeremchą koło Jaślisk.

Jaśliski Park Krajobrazowy
BESKID NISKI

Szczyty Piotruś (z prawej) i Ostra przedzielone przełomowym odcinkiem Jasiołki
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Niemal 76% powierzchni Jaśliskiego Parku Krajobrazowego 

zajmują lasy o dużym stopniu naturalności. W wyższych położe-

niach przeważa zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej, a w niż-

szych grądy. W miejscach wilgotnych występuje także zbioro-

wisko jaworzyny górskiej. Na terenie parku występuje prawie 

900 gatunków roślin naczyniowych, z tego około 600 to gatunki 

leśne, 89 górskie (82 gatunki reglowe i 7 subalpejskie). Rozle-

głe lasy są ostojami wielu rzadkich gatunków zwierząt, w tym 

niedźwiedzi, wilków i rysi. Przez Przełęcz Dukielską przebiega 

szlak migracyjny ptaków.

Ze względu na walory przyrodnicze na tym terenie utworzo-

no kilka rezerwatów przyrody.

„Źródliska Jasiołki” – to największy rezerwat przyrody 

w polskich Karpatach. Chronione są w nim źródliskowe odcinki 

Jasiołki i Wisłoka. Spory obszar, bo ponad 100 ha zajmują tor-

fowiska: wysokie i niskie. 

„Przełom Jasiołki” jest jeden z najbardziej znanych rezerwa-

tów w Beskidzie Niskim. Rzeka przeciska się wąskim przesmy-

kiem pomiędzy zboczami Piotrusia i Ostrej. 

Odnowiona łemkowska chyża i kapliczka  
w Zawadce Rymanowskiej

Wiosna w Jaśliskim Parku Krajobrazowym

Skansen Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Cerkiew greckokatolicka i zabytkowy  
kamienny mostek w Olchowcu

Rezerwat „Kamień nad Jaśliskami” utworzono, aby chronić 

bardzo cenny kompleks lasów bukowych i jodłowych w których 

licznie występują drapieżniki. Ochroną objęto także wychodnie 

skalne, stare kamieniołomy oraz bagniska zwane berezedniami.
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Ź R Ó D L I S KA  J AS I O Ł K I

„Źródliska Jasiołki” to największy rezerwat przyrody 
w polskich Karpatach, położony we wschodniej części 
Beskidu Niskiego przy granicy ze Słowacją. Niemal całą 
jego powierzchnię porastają lasy. Wyjątkiem jest część 
północno-zachodnia, gdzie na terenach dawnej wsi Ja-
siel znajdują się łąki i pastwiska. Ze względu na dużą po-
wierzchnię rezerwat przypomina mały park narodowy. 

Tereny dawnej wsi Jasiel

Rezerwat „Źródliska Jasiołki” powstał w 1994 roku i ma 
powierzchnię 1585,01 ha. Celem ochrony jest zacho-
wanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajo-
brazowych naturalnych zbiorowisk roślinnych obejmu-
jących źródliskowe obszary rzek Wisłok i Jasiołka.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: różnych ekosystemów
Podtyp ekosystemu: mozaiki różnych ekosystemów

Po łemkowskiej wsi Jasiel do dziś pozostało niewiele śla-

dów. Zachowała się tylko pamięć o tragicznych wydarzeniach, 

które na tym terenie rozegrały się w przeszłości. Nazwa Jasiel 

pochodzi od rzeki i oznacza jasną, czystą wodę. Dawni miesz-

kańcy używali też nazwy Jasełko. Wieś powstała w połowie XVI 

wieku. W owych czasach była kryjówką dla karpackich zbójni-

ków. Jednym z przywódców bandy tołhajów był miejscowy pop. 

Możemy o tym przeczytać w „Regestrze złoczyńców grodu Sa-

nockiego”. Ale na kupców zasadzali się tutaj także mieszkańcy 

pobliskich Jaślisk. Siłą sprowadzali do miasta tych, którzy chcieli 

ominąć komorę celną. 

Na terenie rezerwatu znajdziemy cmentarze – ślady po zma-

ganiach z okresu obu wojen światowych. Podczas I wojny toczy-

ły się tu walki pomiędzy wojskami austriackimi i rosyjskimi. Po-

zostałością po tych starciach jest Żołnierska Polana. Podobno 

Ślady pozostałości po mieszkańcach 
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Wrzosowisko zarastające krzewami jałowca

Dziewięćsił bezłodygowy

podczas przerw w bojach spotykali się tam żołnierze obu wal-

czących stron. Dzisiaj to miejsce jest zalesione i niewidoczne. 

W Jasielu pozostały także ślady po II wojnie. Odnajdujemy je na 

łemkowskim cmentarzu. Pochowano tam żołnierzy radzieckich, 

którzy zginęli jesienią 1944 roku w trakcie walk o Przełęcz Du-

kielską.

Podczas II wojny przez Jasiel prowadził jeden ze szlaków ku-

rierskich na Węgry o nazwie „Ścieżka”. Wędrowali tędy kurierzy 

Armii Krajowej. W 1981 roku odsłonięto obelisk ufundowany 

przez brzozowskie PTTK. W uroczystości uczestniczył Jan Ło-

żański, jeden z najbardziej znanych kurierów.

Na tym terenie toczyły się także walki z Ukraińską Powstań-

czą Armią. 20 marca 1946 roku opuszczająca Jasiel załoga miej-

scowej strażnicy została zaatakowana i rozbita przez duże od-

działy UPA. Ukraińcy torturowali i zabijali żołnierzy WOP oraz 

milicjantów. Ogółem zginęło 72 Polaków. W 1946 roku miesz-

kańców Jasiela wysiedlono do Związku Sowieckiego, na tereny 

dzisiejszej Ukrainy. 

Podczas wycieczek po rezerwacie znajdziemy niewiele śla-

dów po dawnej wsi. Drzewa owocowe czy samotne krzyże 

wskazują na miejsca, w których kiedyś mieszkali ludzie.

W 1993 roku utworzono tu rezerwat „Źródliska Jasiołki”. 

Pod ochroną znalazły się źródliskowe obszary Wisłoki i Wisłoka 

i cenne zbiorowiska roślinne łąk górskich i torfowisk. 

 W rezerwacie można zobaczyć jak las zajmuje tereny, na 

których gospodarował kiedyś człowiek. Drzewa oraz krzewy ja-

 Omieg górski
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łowca coraz bardziej porastają dawne pola i pastwiska. Aby ra-

tować unikatowe łąki trzeba je kosić. Naukowcy orzekli, że tylko 

w ten sposób zachowana zostanie różnorodność biologiczna 

tego terenu.

Większość obszaru objętego przez rezerwat „Źródliska 

Jasiołki” pokrywają lasy z przewagą buka i jodły. Zajmują one 

tereny wzdłuż granicy państwowej ze Słowacją. Wschodnia 

część rezerwatu z obszarami źródliskowymi Jasiołki i Wisłoka 

ma bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu z wąwozami i progami 

skalnymi. Najbardziej rozpowszechnionym zespołem leśnym 

jest żyzna buczyna karpacka występująca w dwóch podzespo-

łach: typowym i suchym oraz trawiastym z kostrzewą górską.

W północno-zachodniej części rezerwatu zachowały się te-

reny otwarte. Łąki i pastwiska oraz wrzosowiska zajmują około 

300 ha. W rezerwacie znajduje się też największy zespół torfo-

wisk w Beskidzie Niskim o powierzchni 100 ha.

Bardzo bogata jest flora rezerwatu. Na tym terenie wystę-

pują zarówno gatunki wschodnio-, jak i zachodniokarpackie. 

Potwierdza to tezę, że Beskid Niski, w którego skład wchodzi 

rezerwat „Źródliska Jasiołki”, jest obszarem przejściowym po-

między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. Gatunki wschod-

nie rosnące na tym terenie to m.in. smotrawa okazała, sałatnica 

leśna, tojad wiechowaty i kostrzewa górska. Są tu także gatunki 

sualpejskie jak ciemiężyca zielona i omieg górski. 

Wędrując po rezerwacie mamy okazję podziwiać beskidzkie 

łąki, które przez cały okres wegetacji pokryte są różnokoloro-

wymi kobiercami kwiatów. Późna wiosną kwitną łany żółtych 

jaskrów, czerwonych ostrożeni łąkowych, fioletowej firletki 

Przez rezerwat „Źródliska Jasiołki” prowadzą szlaki piesze i konne oraz rowerowe

i żółtych omiegów górskich. Występują tu różne gatunki stor-

czyków m.in. podkolany biały i zielony oraz kukułka plamista, 

gółka długoostrogowa, kruszczyk błotny, storczyk męski, stor-

czyk kukawka i storczyk blady. Na łąkach spotkamy także chro-

niony oset – dziewięćsił bezłodygowy.

W sierpniu i we wrześniu widać fioletowe kobierce kwitną-

cych wrzosów. Obok nich występują połacie borówczysk. Te 

otwarte przestrzenie są miejscem żerowania ptaków drapież-

nych.

Przed kilku laty w rezerwacie powstały duże stawy, które 

wtopiły się już w krajobraz. Te zbiorniki są siedliskiem dla wie-

lu gatunków roślin i zwierząt. Pomysł zbudowania stawów po-

wstał po pożarze, który wybuchł na Słowacji i rozprzestrzenił 

się na polska stronę, uszkadzając torfowiska.

Przez rezerwat przebiegają trzy szlaki turystyczne. Biegnie 

tędy także transgraniczny szlak rowerowy łączący Moszczaniec 

i słowacki Kalinow. Przez rezerwat, od Moszczańca przez nie-

istniejący Jasiel do Woli Niżnej i Wyżnej przebiega droga, którą 

wygodnie można zwiedzić dużą część tego terenu chronionego, 

a zwłaszcza obszary otwarte. Oczywiście pieszo, rowerem lub 

konno. Na terenie dawnej wsi Jasiel przygotowano pole biwako-

we. Południowym fragmentem rezerwatu w pasie granicznym 

biegnie niebieski szlak turystyczny prowadzący przez Nowy 

Łupków, Barwinek w kierunku Grybowa. Z Komańczy wyzna-

czono szlak zielony przez Moszczaniec i Pasmo Bukowicy do 

Beska. Z kolei szlak żółty prowadzi do rezerwatu przez Wisłok 

Wielki na szczyt Kanasiówki przy granicy polsko-słowackiej. 
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Wiosna w paśmie Bukowicy

„Rezerwat Bukowica”

BU KOW I C A

Pasmo Bukowicy ciągnie się od Puław nad Wisłokiem aż do 

Rzepedzi w dolinie Osławy. W jego północno-zachodniej części 

utworzono rezerwat przyrody. Obejmuje on rozległy kocioł źró-

dliskowy górnego odcinka potoku Darów. Zbocze kotła pocięte 

jest głębokimi dolinami potoków i w całości porośnięte lasem. 

Zbiorowiskiem przeważającym jest żyzna buczyna karpacka, 

w trzech podzespołach. Występuje tu  także olszyna bagienna. 

Teren jest trudno dostępny.

Rezerwat powstał w 1996 roku i zajmuje 292,92 ha. Ce-
lem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, 
dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych starodrze-
wów bukowo-jodłowych o charakterze puszczańskim.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny
Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i półnatural-
nych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

KA M I E Ń  N A D  R Z E P E D Z I Ą

Wędrując Głównym Szlakiem Beskidzkim z Komańczy 

w stronę Przybyszowa i Rymanowa Zdroju dotrzemy na górę 

o nazwie Kamień (717 m n.p.m.). Ten szczyt często nazywany 

jest Kamieniem nad Rzepedzią. W ten sposób odróżnia się od  

znajdujących się w Beskidzie Niskim innych gór o tej samej na-

zwie. Na szczycie możemy podziwiać wychodnie skalne, które 

wraz z otaczającym je lasem zostały objęte ochroną w ramach 

rezerwatu „Kamień nad Rzepedzią”. Szlak nie prowadzi na sam 

szczyt wzniesienia, skręcając przy wychodniach skalnych.

Rezerwat o powierzchni 91,83 ha utworzono 
w 2012 roku. Celem ochrony rezerwatu przyrody jest 
zachowanie i ochrona grupy skał piaskowca eoceńskie-
go wraz z otaczającym je drzewostanem.

Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej
Typ rezerwatu: geologiczny i glebowy
Podtyp rezerwatu: skał, minerałów, osadów, gleb 
i wydm
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich
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KA M I E Ń  N A D  J AŚ L I S KA M I

Wznosząca się nad Jaśliskami góra Kamień zwana 
kiedyś „Bieszczadem” to miejsce położone przy dawnym 
szlaku handlowym prowadzącym z Węgier do Polski. 
Dzisiaj cały masyw porastają lasy pełne dzikich zwierząt. 
Występują tu okazałe wychodnie skalne i stare kamie-
niołomy. Ciekawostką przyrodniczą są też wysoko poło-
żone bagniska zwane „berezedniami”.

Rezerwat „Kamień nad Jaśliskami” powstał w 2000 roku 
i ma powierzchnię 302,32 ha. Rezerwat utworzono 
w celu zachowania ze względów naukowych, dydak-
tycznych i krajobrazowych fragmentów typowej rzeźby 
Beskidu Niskiego wraz z porastającym ją lasem buko-
wym i bukowo-jodłowym, interesującymi formami skal-
nymi i unikalnymi bagniskami.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Szczyt i zbocza Kamienia pokrywają naturalne lasy buko-

wo-jodłowe regla dolnego, zespołu żyznej buczyny karpackiej 

w dwóch podzespołach: typowym i wilgotnym oraz kwaśnej 

buczyny górskiej. Powstało tu torfowisko niskie i przejściowe 

na wysokości 680 m n.p.m., co jest porównywalne z położeniem 

torfowisk bieszczadzkich. Na mokradłach występuje jeden 

z najrzadszych gatunków w tym rejonie – rosiczka okrągłolist-

na. Na uwagę zasługują też storczyki: kruszczyk rdzawoczer-

wony i błotny, storczyk szerokolistni i plamisty oraz podkolan 

biały. W sumie flora rezerwatu liczy 196 gatunków roślin naczy-

niowych. W rezerwacie występuje jeszcze wiele innych roślin 

spotykanych zwykle w o wiele wyższych górach.

Teren rezerwatu jest miejscem występowania wielu gatun-

ków zwierząt, a przede wszystkim rzadkich gatunków pusz-

czańskich. Najczęściej spotykany jest jeleń, sarna i dzik. Duże 

drapieżniki reprezentują wilk i ryś. Wśród wielu gatunków pta-

ków można zobaczyć orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, 

sóweczkę, puchacza i bociana czarnego. 

Góra Kamień zbudowana jest z fliszu karpackiego. Jed-

ną z największych osobliwości rezerwatu jest występowanie 

licznych form skalnych w postaci wychodni piaskowca serii 

dukielskiej, ścian i okazałych bloków skalnych. Rzeźbę terenu 

urozmaicają również zarośnięte lasem wyrobiska po starych ka-

mieniołomach. Ze względu na obfitość surowca te okolice były 

znanym ośrodkiem kamieniarskim.
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Rezerwat położony jest przy dawnym szlaku prowadzącym 

z Węgier do Polski. Wędrowali tędy kupcy wiozący swoje towa-

ry. Dzięki nim rozwijały się Jaśliska leżące u stóp góry Kamień. 

Główny szlak wiódł traktem u podnóża góry, natomiast po jej 

zboczu prowadzono inną trasę zwana „Drogą spirytusową”, któ-

rą wykorzystywali przemytnicy.

Podczas II wojny światowej tędy prowadził jeden ze szlaków 

przerzutowych – tą trasą do okupowanego kraju wędrowali ku-

rierzy AK niosąc rozkazy dowództwa, broń i pieniądze. W drugą 

stronę przenoszono meldunki, przeprowadzano uciekinierów 

i osoby poszukiwane przez Niemców. 

Masyw Kamienia nad Jaśliskami

Owadożerna roślina  
– rosiczka okrągłolistna

Wielka Puszcza na Górze Kamień
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P R Z E Ł O M  J AS I O Ł K I

Jasiołka przeciskając się pomiędzy zboczami Ostrej 
i Piotrusia tworzy przełom o malowniczym krajobrazie 
i bogatej szacie roślinnej. Dno doliny zawęża się tu miej-
scami nawet do 20 m szerokości. Ze względu na unikato-
we walory przyrodnicze powstał tu rezerwat obejmujący 
sam przełom oraz północny stok Ostrej. 

Rezerwat „Przełom Jasiołki” utworzony w 1976 roku 
ma powierzchnię 121,1 ha. Celem ochrony jest zacho-
wanie drzewostanów o charakterze naturalnym.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Rezerwat porośnięty jest lasem bukowym. Przeważa tu ży-

zna buczyna karpacka tworząca podzespoły: typowy oraz z mie-

siącznicą trwałą. W rezerwacie spotkamy także dorodne okazy 

jaworów, wiązów i jodeł. Do osobliwości przyrodniczych należy 

jaworzyna karpacka z języcznikiem zwyczajnym oraz jaworzyna 

z miesiącznicą trwałą. Tutejsze stanowisko języcznika zwyczaj-

nego należy do największych w Polsce. Kolejne rzadkie rośliny 

występujące w rezerwacie to wawrzynek wilczełyko, parzydło 

leśne, lilia złotogłów, ciemiężyca zielona, omieg górski, czosnek 

niedźwiedzi, a w nadrzecznej olszynie górskiej zajmującej niż-

sze partie przy rzece, także rzadka paproć – pióropusznik strusi. 

W dolnej części stoków Ostrej, pomiędzy nadrzeczną olszyną, 

a najwyżej położonymi buczynami i jaworzynami występuje las 

grądowy, jeden z lepiej zachowanych w tej części Karpat. 

Rezerwat „Przełom Jasiołki” położony jest w Beskidzie Ni-

skim, a więc w paśmie, które według podziału fizycznogeogra-

ficznego zaliczane jest do Karpat Zachodnich. Mimo to dość 

licznie występują tu rośliny wschodniokarpackie – smotrawa 

okazała, lulecznica kraińska oraz tojad wiechowaty. Duża obec-

Przełom Jasiołki

Języcznik zwyczajny
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ność gatunków wschodniookarpackich potwierdza opinię przy-

rodników, że Beskid Niski jest obszarem przejściowym pomię-

dzy Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. 

Smotrawa okazała Telekia speciosa to bardzo efektowna 
roślina, z rodziny astrowatych, osiągająca nawet 2 m 
wysokości. Pochodzi z Azji Zachodniej i Kaukazu. Wy-
stępuje także we wschodniej, środkowej i południowej 
Europie. Przed laty uważano, że zasięg tego gatunku, 
w Polsce kończy się w Bieszczadach. Jednak występuje 
ona także w Beskidzie Niskim. Jej prawdopodobnie naj-
większe stanowisko w Polsce znajduje się w rezerwacie 
„Przełom Jasiołki” i jego najbliższej okolicy. Smotrawa 
zakwita w lipcu. Ma ładne żółte kwiaty trochę przy-
pominające małe słoneczniki. Smotrawa jest rośliną 
miododajną. Jej kwiatami bardzo zainteresowane są 
pszczoły, trzmiele i motyle. Jest także rośliną leczniczą. 
Napar z ziela smotrawy okazałej, wspomaga leczenie 
chorób wątroby i prostaty. Zewnętrznie jest stosowana 
jako środek przeciwzapalny i przeciwbakteryjny.

Rezerwat zwiedzamy ścieżką przyrodniczą, która zaczyna 

się niedaleko pola biwakowego „Stasiany”. Jeden z odcinków 

biegnie starą drogą zbudowaną przez Łemków. To „Werchowa 

Put” – górski trakt ułożony z odłamków piaskowca z gołoborza, 

które w tym miejscu pokrywa stok Ostrej. Ścieżka prowadzi do 

przełomu Jasiołki. Dojście do samej rzeki w tym miejscu jest 

trudne ze względu na wysoki urwisty brzeg.

Osobliwościami geologicznymi rezerwatu są pola rumowisk 

i jęzory osuwiskowe. Wzdłuż lewego brzegu Jasiołki tworzą się 

ściany skalne i obrywy. Największe urwisko można zobaczyć 

w okolicy tzw. Sinego Brzegu. Do Sinego Brzegu nie dostaniemy 

się od strony rezerwatu, żeby tam dotrzeć trzeba zejść z drogi 

Komańcza – Tylawa i przez łąki dojść do rzeki.

Podczas II wojny światowej na tym terenie toczyły się wal-

ki w ramach bitwy o Przełęcz Dukielską. Na zboczu Ostrej 

umieszczono stanowiska ciężkich dział. W tych miejscach las 

został wycięty. Dzisiaj te miejsca można rozpoznać po rosną-

cych tam zagajnikach brzozowych.

Przełom Jasiołki był atrakcyjny turystycznie już przed 
wielu laty. Wypoczywał tu między innymi biskup Józef 
Sebastian Pelczar. Biskup zmarł w 1924 roku, w 2003 
roku został kanonizowany. O jego pobycie na tym tere-
nie przypomina niewielki kościółek i tablica pamiątkowa.

Werchowa Put – stara droga łemkowska dziś służy turystomSmotrawa okazała

Siny Brzeg

Tablica upamiętniająca pobyt Józefa Sebastiana Pelczara
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Beskid Dukielski
BESKID NISKI

R E Z E R WAT  " T Y S I ĄC L E C I A  
N A  C E R G OW E J  G Ó R Z E "

Ze względu na charakterystyczny kształt, Góra Cer-
gowa wznosząca się nad Duklą, jest łatwo rozpoznawal-
na z punktów widokowych odległych nawet o kilkadzie-
siąt kilometrów. To jeden z najcenniejszych przyrodniczo 
obszarów Beskidu Niskiego i najbardziej znane wzniesie-
nie jego środkowej części zwanej Beskidem Dukielskim. 
Ochronie podlega fragment puszczy bukowo-jodłowej 
z cennymi roślinami, a także jaskinie w których zimują 
nietoperze. Przez rezerwat biegnie ścieżka przyrodnicza 
„Do Złotej Studzienki”, miejsca kultu św. Jana z Dukli. 
Utworzono tu dwa rezerwaty przyrody – „Tysiąclecia na 
Górze Cergowej” i „Cisy w Nowej Wsi”.

W 1957 roku na północnym zboczu Cergowej ustano-
wiono rezerwat „Cisy w Jasionce”. Dziesięć lat później 
ten obszar chroniony otrzymał nową nazwę i został 
znacznie powiększony.
Rezerwat „Tysiąclecia na Cergowej Górze” utworzony 
w 1963 roku obecnie zajmuje powierzchnię 61,67 ha. 
Celem ochrony jest zachowanie ze względów nauko-
wych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o ce-
chach zespołu naturalnego z bogatą i ciekawą florą.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Cergowa ma trzy wierzchołki, z których najwyższy wznosi 

się na wysokość 716 m n.p.m. Rezerwat powstał na północ-

nym stoku wzniesienia. Ochronie podlega tu fragment puszczy 

bukowo-jodłowej. Zbiorowiska leśne to głównie zespół żyznej 

buczyny karpackiej zróżnicowany na dwie formy wysokościowe 

i trzy podzespoły. Występuje tu także grąd subkontynentalny. 

Las na stromych zboczach Cergowej od dawna zachwy-

cał swoją różnorodnością przyrodniczą. Występują tu niemal 

wszystkie gatunki rodzimych drzew, 120 roślin zielnych i ponad 

sto gatunków grzybów. Warto przyjechać tu o każdej porze 

roku. Wczesną wiosną na dnie puszczy zakwitają geofity: ży-

wiec gruczołowaty, cebulica dwulistna, śnieżyczka przebiśnieg 

i inne. W lesie można także zauważyć i poczuć pachnące mio-

dem, różowe, a czasem fioletowe lub czerwone kwiaty waw-

rzynka wilczełyko. Późną wiosną kwitną lilia złotogłów i obrazki 

plamiste. Duże połacie runa zajmuje kwitnąca na różowo mie-

siącznica trwała. Jesienią ta roślina wykształca szeleszczące na 

wietrze torebki nasienne w kształcie zagiętych blaszek. Przypo-

minają one sierp księżyca zwanego też miesiącem. Stąd nazwa 

rośliny. Torebki nazywane są „judaszowymi srebrnikami”, daw-

no temu podobno były używane zamiast pieniędzy. Na górskich 

zboczach Cergowej możemy także zobaczyć rzadkie gatunki 

paproci: to języcznik zwyczajny o pełnych liściach i zanokcica 

skalna.

Góra Cergowa ma trzy wierzchołki. W 2018 roku na najwyższym zbudowano wieżę widokową
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Osobliwością przyrodniczą Cergowej jest kłokoczka połu-

dniowa. Ten niezwykle rzadki w Polsce krzew, w rezerwacie „Ty-

siąclecia na Cergowej Górze” rośnie w dużych skupiskach. 

Dużo trudniej niż niezwykłości świata roślinnego można 

zobaczyć bogactwo tutejszej fauny. Po tropach wywnioskować 

można, że żyją tu wilki, rysie, sarny i jelenie. Swoje gniazda na 

Cergowej zakładają orliki krzykliwe i inne ptaki drapieżne oraz 

sowy. Występuje tu m.in. puszczyk uralski. 

Na zboczach Cergowej powstały jaskinie szczelinowe. Jest 

ich tu ponad dziesięć. Tworzące je skały są w ciągłym, choć po-

wolnym ruchu. Wpływa to na zmiany rozmiarów starych jaskiń 

i powstawanie nowych. Najbardziej znane jaskinie na Cergowej 

to „Gdzie Spadł Samolot”, „Na Wierzchowinie”, „Pod Bukiem 

koło Szkółki” i „Pod Bukiem koło Borsuczych Dziur”. Jaskinie 

są schronieniami dla nietoperzy, występuje tu m.in. podkowiec 

mały. Skalne szczeliny i pieczary są także kryjówkami dla licznie 

występujących tu salamander plamistych. 

Z jaskiniami wiąże się kilka legend, m.in. o tym, że łączą je 

podziemne korytarze z Krosnem, oddalonym o niemal 20 km 

i z jeszcze dalej położonym zamkiem Kamieniec w Odrzykoniu. 

Jaskinie prawdopodobnie służyły za schronienie dla beskidz-

kich zbójników. Z Cergowej obserwowali oni wąski przesmyk 

u podnóża góry, którym przed wiekami ciągnęły kupieckie kara-

wany. Dzisiaj przebiega tędy szosa do Barwinka.

Wędrując szlakami i ścieżkami po masywie Cergowej w kilku 

miejscach możemy spotkać zarastające zbiorniki wodne. Naj-

bardziej znane jest „Morskie oko”. To pozostałość po dawnym 

osuwisku. Mieszkańcy okolicznych wsi opowiadają, że w czasie 

bitwy o Przełęcz Dukielską utopił się w nim sowiecki czołg.

Cergowa to nie tylko atrakcje przyrodnicze, ale i miejsce kul-

tu św. Jana z Dukli, który właśnie tutaj rozpoczynał swoje pu-

stelnicze życie. Pielgrzymi przybywają do cudownego źródełka 

i zbudowanej obok niego kaplicy. Przy okazji mogą poznać oso-

bliwości przyrodnicze Cergowej.

Przy Złotej Studzience kończy się ścieżka przyrodnicza 

i dalej trzeba wędrować szlakami. A warto, bo na najwyższym 

szczycie Cergowej w 2018 roku zbudowano wieżę widoko-

wą, z której rozpościerają się widoki na Beskid Niski, Pogórze, 

Bieszczady, a nawet Tatry.

Torebki nasienne miesiącznicy trwałej Wejście do jednej z jaskiń na zboczu Cergowej

Salamandra plamistaZłota Studzienka – jedno z miejsc kultu św. Jana z Dukli
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R E Z E R WAT Y  C I S ÓW  I  M O D R Z E W I

W warunkach naturalnych cis jest rośliną rzadko 
w Polsce spotykaną i objętą ochroną ścisłą. Jego naj-
większe skupiska w kraju znajdują się w województwie 
podkarpackim. Na zboczu Łysej Góry w okolicach Nowe-
go Żmigrodu rośnie największy okaz w polskich lasach. 
Podkarpaccy leśnicy objęli ten zagrożony wyginięciem 
gatunek specjalnym programem ochrony. 

Cis pospolity Taxus baccata jest rośliną wiecznie zieloną 
występującą jako drzewo lub krzew. Jest jedynym na-
szym drzewem iglastym niewykształcającym szyszek. 
Jego nasiona rosną i dojrzewają w czerwonych osnów-
kach. Za wyjątkiem tej właśnie osnówki, cała roślina jest 
trująca, bowiem zawiera alkaloid – taksynę. Od czasów 
króla Władysława Jagiełły cis jest rośliną chronioną. 
Był ceniony ze względu na swoje twarde, trwałe i sprę-
żyste drewno. Od tysięcy lat wyrabiano z niego broń 
i narzędzia, m.in. łuki. Cisy najwięcej stanowisk mają na 
Podkarpaciu, w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Dynow-
skim. Kiedyś zasięg występowania tej rośliny był więk-
szy. Świadczą o tym m.in. nazwy miejscowości: Cisowa, 
Tyskowa, Cisowiec.

Beskidzkie cisy, pomimo swojej liczebności, od wielu lat nie 

odnawiały się naturalnie. Jeśli nawet nasionom udało się wy-

kiełkować, to młode siewki szybko ginęły. Aby ratować zagro-

Poza osnówką osłaniającą nasionka, cała roślina jest trująca

żony gatunek, leśnicy z Nadleśnictwa Dukla przygotowali spe-

cjalny program ochrony i restytucji cisa. Zbierano nasiona cisa, 

a potem w specjalnych warunkach przygotowano je do wysie-

wu. Sadzonki trafiły do beskidzkich lasów. Czynną ochroną ob-

jęto też okazy rosnące w rezerwatach. Zbudowano m.in. ogro-

dzenia chroniące te rośliny przed zwierzętami i wycięto drzewa 

przeszkadzające w ich rozwoju. 

CISY W NOWEJ WSI
Podczas wizyty w często odwiedzanym przez turystów re-

zerwacie „Tysiąclecia na Cergowej Górze” możemy zobaczyć 

pojedyncze okazy cisów. Mało kto wie, że większe skupisko 

znajduje na północnym zboczu masywu, gdzie utworzono re-

zerwat „Cisy w Nowej Wsi”.

Rezerwat zajmuje powierzchnię 2,18 ha. Został utwo-
rzony w 1957 roku w celu zachowania ze względów na-
ukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich
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IGIEŁKI
Niedaleko miejscowości Mszana w gminie Dukla rośnie po-

nad 250 cisów. Drzewa i krzewy tego gatunku znajdziemy w le-

sie bukowo-jodłowym, na wysokości 510-620 m n.p.m.

Utworzony w roku 1989 roku rezerwat zajmuje teren 
27,88 ha. 

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

WADERNIK
Rezerwat jest położony na terenie wsi Mszana i Ropianka 

w głębokiej dolinie potoku.

Rezerwat o powierzchni 10,72 ha, od 1990 roku chroni 
naturalne stanowisko cisa pospolitego. Dominującym 
zbiorowiskiem leśnym jest żyzna buczyna karpacka 
oraz na trzech niewielkich polanach (źródliska i wysię-
ki) zbiorowisko łąkowe. W drzewostanie panuje jodła 
z udziałem buka, niekiedy pojawia się domieszka jawo-
ra, świerka, osiki i innych gatunków. 

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

ŁYSA GÓRA
W lesie bukowo-jodłowym w masywie Łysej Góry 

(641 m n.p.m.) w gminie Nowy Żmigród występuje duże skupi-

sko cisów. Rośnie tu też najgrubszy cis na Podkarpaciu mierzą-

cy 170 cm obwodu w pierśnicy. Dzięki środkom z EkoFunduszu 

leśnicy wykupili od prywatnego właściciela działkę, na której 

znajduje się rekordowe drzewo. 

Utworzony w roku 2003 rezerwat leśny znajduje się na 
terenie gminy Nowy Żmigród. Jego powierzchnia wyno-
si 160,74 ha. 

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny
Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i półnatural-
nych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Rezerwat wchodzi w skład specjalnego obszaru ochrony sie-

dlisk Natura 2000 – „Łysa Góra” (PLH 180015). Obszar natu-

rowy zajmuje większą powierzchnię niż rezerwat – 2743,79 ha. 

Występuje tu rzadki chrząszcz – nadobnica alpejska. Z gatun-

ków chronionych spotkamy tu także kumaka górskiego i sala-

mandrę plamistą. Na tym terenie występuje także bezlist okry-

wowy – rzadki gatunek mchu.

MODRZYNA
Modrzew polski to rzadki podgatunek modrzewia europej-

skiego. W województwie podkarpackim występuje w okolicach 

Barwinka, gdzie utworzono rezerwat „Modrzyna”, a także w La-

sach Leżajskich. Modrzew polski ma mniejsze szyszki i mniej re-

gularnie spękaną korę od modrzewia europejskiego.

Rezerwat powstał 1953 roku i zajmuje powierzchnię 
14,46 ha. Celem ochrony jest zachowanie naturalne-
go stanowiska modrzewia polskiego występującego tu 
w drzewostanach mieszanych z jodłą.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Na Łysej Górze w gminie Nowy Żmigród  
rośnie najgrubszy cis w polskich lasach

Modrzew polski różni się od modrzewia europejskiego  
m.in. mniej regularnie spękaną korą
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Pogórze to najdalej wysunięta na pół-

noc i najniższa część polskich Karpat. 

Ze względu na szczególne nagromadzenie 

osobliwości przyrodniczych i kulturowych 

te tereny śmiało można uznać za jedne 

z najpiękniejszych i najciekawszych tury-

stycznie w województwie podkarpackim. 

Krajobraz przetworzony przez człowieka 

doskonale harmonizuje tu z naturalnym.

POGÓRZE  
KARPACKIE
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Pogórze Karpackie to najdalej wysunięta na północ 
i najniższa część polskich Karpat. Te niewysokie wznie-
sienia osiągające od 350 do 600 m n.p.m. ciągną się od 
granicy z Ukrainą, przez Małopolskę aż po Śląsk. W wo-
jewództwie podkarpackim pasma pogórzy na południu 
graniczą z Górami Sanocko-Turczańskimi i Beskidem Ni-
skim, a na północy z Kotliną Sandomierską.

Wszystkie podkarpackie pasma Pogórza według podziału fi-

zycznogeograficznego zaliczane są do Karpat Zachodnich. Jed-

nak zdaniem przyrodników Pogórze Przemyskie – pasmo naj-

bardziej wysunięte na wschód, razem z Bieszczadami i Górami 

Sanocko-Turczańskimi jest częścią Karpat Wschodnich.

Pogórze Przemyskie na wschodzie styka się z Ukrainą 

wzdłuż granicy państwowej. Zachodnią i północną granicą 

Pogórza Przemyskiego jest San. Między Sanem a Wisłokiem 

wznosi się Pogórze Dynowskie. Z kolei pomiędzy Wisłokiem 

a Wisłoką leży Pogórze Strzyżowskie. Od Wisłoki w stronę Ma-

łopolski ciągnie się fragment Pogórza Ciężkowickiego. Na po-

łudnie od głównego pasma Pogórza Karpackiego znajduje się 

Obniżenie Gorlickie i Kotlina Jasielsko-Krośnieńska. Dalej na 

południe wznoszą się Pogórza Jasielskie i Bukowskie. 

Sucha Góra – najwyższe wzniesienie Pogórza Dynowskiego
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 Pogórze Karpackie zbudowane jest z fliszu karpackie-

go powstałego z osadów gromadzonych na dnie morza od 

okresu jurajskiego po kredę i paleogen. Te skały to głównie 

leżące na przemian piaskowce i łupki. W czwartorzędzie 

stoki zostały zrównane przez lodowiec, przez co są szero-

kie i łagodne. Najtwardsze piaskowce, które nie uległy erozji 

w wielu miejscach pojawiają się w formie skalnych ostańców, 

są to m.in. Golesz, Herby, Prządki czy też Konfederatka. Licz-

ne formy skalne występują też na Pogórzu Przemyskim. Są 

to m.in. odsłonięcia fliszu karpackiego.

Pogórze Przemyskie jest najmniej zaludnione i najbar-

dziej zalesione. Na Pogórzach Ciężkowickim, Strzyżowskim 

i Dynowskim większe kompleksy lasów występują jedynie 

w wyższych partiach. 

Bardzo wyraźna jest północna granica Pogórza Kar-
packiego. Widać ją m.in. ze wzniesień nad Rzeszo-
wem. Kiedy staniemy na skraju progu karpackiego 
widzimy miasto i równiny Kotliny Sandomierskiej. 
Wzdłuż progu karpackiego poprowadzono szlaki 
komunikacyjne Kraków – Rzeszów – Przemyśl. Po-
dobnie wyraźna jest granica pomiędzy Pogórzem 
a Kotliną Jasielsko-Krośnieńską.

Rzeszów widziany z Progu Karpackiego

Najwyższe szczyty poszczególnych pasm Pogórza Kar-
packiego w województwie podkarpackim:

Pogórze Przemyskie – Kopystańka 541 m n.p.m.
Pogórze Dynowskie – Sucha Góra 591 m n.p.m.
Pogórze Strzyżowskie – Bardo 534 m n.p.m.
Pogórze Ciężkowickie – Liwocz 562 m n.p.m.
Pogórze Bukowskie – Żurawinka 647 m n.p.m.

Kopystańka – najwyższe wzniesienie Pogórza Przemyskiego
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Pogórze Przemyskie
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Pogórze Przemyskie to najbardziej wysunięte na 
wschód i najdziksze z polskich pogórzy. Wznosi się wy-
żej od pasm Pogórza Karpackiego położonych dalej na 
zachód, jest gęsto zalesione i słabo zaludnione. Najbliż-
sze miasta: Przemyśl, Dynów i Sanok położone są na 
obrzeżach tego obszaru. W 1992 roku utworzono Park 
Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego o powierzchni 60 
561 ha. To jeden z największych parków krajobrazowych 
w Polsce.

Pogórze Przemyskie na południu graniczy z Górami Sanoc-

ko-Turczańskimi, na zachodzie i północy z Pogórzem Dynow-

skim, na północnym wschodzie z Płaskowyżem Sańsko-Dnie-

strzańskim, a na wschodzie przylega do granicy państwowej 

z Ukrainą. Najwyższym wzniesieniem jest Kopystańka (541 m 

n.p.m.). W niektórych źródłach można przeczytać, że najwyższy 

jest Suchy Obycz (618 m n.p.m.), jednak według podziału fizycz-

nogeograficznego leży on w Górach Sanocko–Turczańskich. 

Zgodnie ze wspomnianym podziałem Pogórze Przemyskie na-

leży do Karpat Zachodnich. Natomiast według klasyfikacji geo-

botanicznej teren Pogórza Przemyskiego znajduje się w Krainie 

Karpat Wschodnich (Okręgu Pogórza Strzyżowsko-Dynowsko-

-Przemyskiego i Podokręgu Birczańskim).

Podobnie jak sąsiednie części Zewnętrznych Karpat Zachod-

nich, Pogórze Przemyskie zbudowane jest z fliszu karpackiego. 

W kilku miejscach można zobaczyć jego odkrywki. Są to twory 

naturalne, jak i powstałe podczas eksploatacji kamieniołomów. 

Znajdują się m.in. w okolicach Krzeczkowej, Rybotycz, Kotowa, 

Huwnik i Korzeńca. Długie grzbiety Pogórza Przemyskiego 

ciągną się z północnego-zachodu na południowy-wschód. Po-

między wzniesieniami płyną rzeki i potoki z czystą wodą. Naj-

większe z nich to San i Wiar. Rzeki te tworzą bardzo atrakcyjne 

widokowo przełomy

Wędrując dzisiaj po Pogórzu Przemyskim zdarza się, że 

przez wiele kilometrów nie napotkamy siedzib ludzkich. Przed II 

wojną światową te tereny w większości zamieszkane były przez 

Ukraińców. Od 1944 roku, w ramach umowy z ZSRR, rozpoczę-

ły się przesiedlenia tych ludzi na wschód. W tym czasie docho-

dziło do walk z Ukraińską Powstańcza Armią, której oddziały 

m.in. trzykrotnie atakowały Birczę. Po akcji „Wisła” w 1947 

roku Pogórze opustoszało. Po wsiach pozostały jedynie funda-

menty domostw, przydrożne kapliczki i kępy drzew i krzewów 

owocowych w miejscach, w których stały cerkwie. Pozostałości 

po wsiach były też usuwane, w latach 70. i 80. XX wieku, kie-

dy na Pogórzu Przemyskim i w Górach Sanocko-Turczańskich 

funkcjonowało tzw. „Księstwo Arłamowskie”, będące miejscem 

wypoczynku i polowań najwyższych władz PRL-u i ich gości. 

Zabytkiem, który trzeba zobaczyć jest murowana cerkiew 

obronna w Posadzie Rybotyckiej. Jej najstarsza część pochodzi 

z przełomu XV i XVI wieku. Zachowały się także drewniane cer-

kwie w Uluczu, Piątkowej, Jaworniku Ruskim i Dobrej. 

Wiosna na Pogórzu Przemyskim
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Kolejne ciekawe miejsce to Klasztor oraz Sanktuarium Męki 

Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej z drogą krzyżową wiodącą 

przez okoliczne wzgórza. Zbudowano na nich 35 murowanych 

i 7 drewnianych kaplic. Stąd niedaleko już do słynnej Twierdzy 

Przemyśl i samego Przemyśla uważanego za najpiękniejsze mia-

sto województwa podkarpackiego.

Warto także zobaczyć drewnianą zabudowę w Kalwarii Pa-

cławskiej, Rybotyczach, Birczy i w położonym nieco na północ 

od Pogórza Pruchniku. 

Na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego 

zachowało się sporo parków i ogrodów podworskich z pomni-

kowymi drzewami, ciekawymi krzewami i pnączami. Znajdzie-

my je m.in. w Nienadowej, Dubiecku, Jureczkowej, Birczy i Dą-

brówce Starzeńskiej.

Aby zachować bezcenną przyrodę Pogórza Przemyskiego 

na tym terenie utworzono szereg obszarów chronionych. Nie-

mal całe Pogórze Przemyskie i północny fragment Pogórza Dy-

nowskiego wchodzą w skład PK Pogórza Przemyskiego. Jego 

otuliną jest Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajo-

brazu. Najcenniejsze przyrodniczo miejsca na terenie parku kra-

jobrazowego dodatkowo objęto ochroną w ramach rezerwatów 

przyrody. Powstało ich dziesięć: „Brzoza czarna w Reczpolu”, 

„Krępak” – chroniący starodrzew jodłowo-bukowy i osobliwości 

geologiczne, „Broduszurki” – z torfowiskiem pośrednim i wyso-

kim, „Przełom Hołubli” – ze starodrzewem lipowym i malowni-

czą doliną Hołubli, „Rebece” i „Turnica” – z pomnikowymi jodłami, 

„Leoncina” – ze stanowiskiem kłokoczki południowej, „Kalwaria 

Pacławska” – z drzewostanem jodłowo-bukowym oraz elemen-

tami kulturowymi, „Kopystańka” – z murawami kserotermiczny-

mi i stanowiskiem ostrożenia siedmiogrodzkiego oraz niedawno 

utworzony rezerwat „Kozigarb”. Na Pogórzu Przemyskim rośnie 

ponad 200 drzew uznanych za pomniki przyrody. Powołano tu-

taj także 18 stanowisk dokumentacyjnych, w większości chro-

niących odkrywki fliszu karpackiego i inne formy skalne. Dla 

utrzymania różnorodności biologicznej, w różnych miejscach 

powstało ponad 100 użytków ekologicznych. 

Na Pogórzu Przemyskim powołano także obszary Natura 

2000 pokrywające się powierzchniowo z parkiem krajobra-

zowym. Utworzono specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja 

Przemyska”, zajmujący wschodnią część Pogórza Przemyskie-

go i niewielki fragment Pogórza Dynowskiego. Na tym terenie 

powołano także obszar specjalnej ochrony ptaków „Pogórze 

Przemyskie”. Lasy Państwowe utworzyły tu Leśny Kompleks 

Promocyjny „Lasy Birczańskie”. 

W całym systemie ochrony przyrody brakuje jedynie parku 

narodowego.

Jeszcze przed II wojną światową pojawił się pomysł 
powołania na Pogórzu Przemyskim i w Górach Sanoc-
ko-Turczańskich „Wschodniokarpackiego Parku Naro-
dowego”. Po wojnie te działania były kontynuowane. 
Proponowano nazwy: „Park Narodowy Brzeżnych Kar-
pat”, „Lędziański Park Narodowy” oraz stosowaną naj-
częściej: „Turnicki Park Narodowy”. Obecna koncepcja 
zakłada powstanie parku narodowego o powierzchni 
około 19 tys. ha. W 2017 roku Fundacja Dziedzictwo 
Przyrodnicze złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w Rzeszowie wniosek o utworzenie 
rezerwatu przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka” 
o powierzchni 8106,79 ha, który miałby chronić naj-
cenniejsze fragmenty lasów do czasu powołania parku 
narodowego. Na temat potrzeby utworzenia parku od 
lat toczą się burzliwe dyskusje pomiędzy organizacjami 
ekologicznymi, przyrodnikami, samorządami, leśnikami 
i mieszkańcami tego obszaru.

Murowana cerkiew obronna w Posadzie RybotyckiejCerkiew w Piątkowej

Mgły w dolinie Sanu – okolice Krzywczy
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N AT U R A  2 0 0 0  
N A  P O G Ó R Z U  P R Z E M Y S K I M

Pogórze Przemyskie to obszar szczególnie cenny 
przyrodniczo, na którym występują zbiorowiska roślin-
ne o wysokim stopniu naturalności, gatunki charakte-
rystyczne dla Karpat Wschodnich i Zachodnich, a także 
zbiorowiska kserotermiczne. Aby je chronić powołano, 
w ramach sieci Natura 2000, obszary ochrony ptaków 
i ochrony siedlisk.

SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK 
„OSTOJA PRZEMYSKA” 

Specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Przemyska” 

(PLH180012) utworzono w najbardziej zalesionej części Po-

górza Przemyskiego. 70% powierzchni ostoi stanowią lasy. 

Przeważa w nich podgórska forma buczyny karpackiej. Obok 

dominującego buka liczna jest tutaj jodła. Rosnące na Pogórzu 

Przemyskim jodły należą do najbardziej okazałych w Polsce. 

Możemy je zobaczyć w rezerwatach „Turnica” i „Reberce” oraz 

w wielu innych miejscach. W niższych położeniach przeważają 

grądy, z dębem, grabem, lipą drobnolistną i klonem. Natomiast 

w dolinach rzecznych rosną lasy łęgowe i olszynki karpackie. 

Krajobraz uzupełniają pola uprawne i łąki.

Bardzo bogata jest flora Pogórza Przemyskiego. Występuje 

tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin. Jedną z naj-

większych osobliwości są murawy kserotermiczne w okolicach 

Makowej i Rybotycz, przypominające kwietny step łąkowy. 

Podczas badań przeprowadzonych w dolinie środkowego Wia-

ru stwierdzono występowanie kilkudziesięciu płatów takich 

muraw. Do najbardziej interesujących należy Góra Filipa wzno-

sząca się tuż nad Makową, przede wszystkim ze względu na wy-

stępowanie zawilca wielkokwiatowego.

Zawilec wielkokwiatowy to bylina z rodziny jaskrowa-
tych o wysokości do 40-50 cm. Na łodydze wykształca 
jeden lub dwa kwiaty w kolorze białym o średnicy 4-6 
cm. Kwitnie w maju. Ta roślina w Polskich Karpatach 
uznawana jest za krytycznie zagrożoną. W wojewódz-
twie podkarpackim rośnie tylko na dwóch stanowi-
skach: na Górze Filipa na Pogórzu Przemyskim i na 
północy regionu, koło Zaklikowa. Najbliższe większe 
stanowiska znajdują się na Roztoczu w województwie 
lubelskim. Zawilec wielkokwiatowy bardzo rzadki w na-
turze, jest rośliną rozpowszechnioną w ogródkach. 

Murawa kserotermiczna w okolicach Makowej
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Pogórze od wiosny do jesieni mieni się rożnymi kolorami 

kwitnących roślin. Pod koniec marca i w kwietniu następuje wy-

syp geofitów. Na dnie lasu i na polanach zakwitają przebiśnie-

gi, zawilce, przylaszczki, pierwiosnki i wiele innych gatunków, 

w tym górskich, jak np. żywiec gruczołowaty. Najpiękniejszy 

czas rozpoczyna się na przełomie kwietnia i maja. Las mieni 

się wieloma odcieniami zieleni. Na wzgórzach i w dolinach na 

biało zakwitają czereśnie ptasie i tarniny. Poniżej, w zależności 

od warunków miejscowych, pojawiają się żółte połacie pierwio-

snków lekarskich, knieci błotnej czy też mniszka pospolitego. 

Z kolei późną wiosną i latem możemy podziwiać kolorowe łąki. 

Pięknie kwitną gatunki pospolite jak np. mak polny czy jaskry, 

Zawilce wielkokwiatowe na Górze Filipa

a także rzadkie, które trudno spotkać w innych częściach kraju, 

jak ostrożeń siedmiogrodzki, obrazki alpejskie czy storczyca ku-

lista. Na wspomnianych murawach kserotermicznych masowo 

kwitną białe zawilce wielkokwiatowe, fioletowe szałwie łąkowe 

i inne kolorowe gatunki. Bardzo interesujące przyrodniczo jest 

także torfowisko przejściowe i wysokie w okolicach Dubiecka, 

gdzie utworzono rezerwat „Broduszurki”. Na terenach podmo-

kłych wokół rezerwatu w czerwcu masowo zakwita fioletowy 

ostrożeń łąkowy. Pogórze Przemyskie mieni się barwami przez 

cały okres wegetacji. Jako ostatnie we wrześniu i październiku 

zakwitają zimowity jesienne. Ich kwitnienie zbiega się z poja-

wieniem się kolorów jesieni. 

Na przełomie kwietnia i maja zakwitają  
czereśnie ptasie i tarniny

Łąka z mniszkiem lekarskim
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Pogórze Przemyskie, podobnie jak w Bieszczady i Góry Sa-

nocko-Turczańskie, jest ostoją wielkich drapieżników – niedź-

wiedzi, wilków i rysi. To także jedno z najważniejszych w Polsce 

miejsc występowania żbików. Pogórze słynie także z licznych 

i okazałych jeleni. Tutejsze rykowiska intensywnością mogą 

konkurować z bieszczadzkimi.

Mamy tu także osobliwości świata płazów. Należy zwrócić 

uwagę na jedno z niewielu krajowych stanowisk żaby dalmatyń-

skiej. Liczne występuje tu liczne kumaki górskie, traszki karpac-

kie i salamandry plamiste.

Na Pogórzu Przemyskim spotkamy wiele cennych gatunków 

owadów. Coraz częściej na tym terenie możemy zobaczyć mo-

dliszkę zwyczajną. Wśród motyli uwagę zwracają modraszek 

Rebela, modraszek telejus, modraszek nausitous, paź żeglarz, 

czerwończyk nieparek, niepylak mnemozyna i krasopani hera. 

Ostoja Przemyska to także jeden z najważniejszych w Polsce 

obszarów występowania chrząszczy saproksylicznych. 

Chrząszcze saproksyliczne to owady, których życie 
związane jest z martwym drewnem. Są to gatunki odży-
wiające się drewnem w różnej postaci, żyjące w korze 
lub pod korą i w próchnie, gatunki których pokarmem 
są grzyby rozkładające drewno oraz te, które odżywiają 
się martwymi zwierzętami i ich szczątkami znajdujący-
mi się w próchnie. Pogórze Przemyskie to jedno z naj-
ważniejszych w Europie miejsc występowania zgniotka 
cynobrowego Cucujus cinnaberinus, żyjącego pod korą 
drzew liściastych. Szczególnie liczne na tym terenie są 
także zagłębek bruzdkowany Rhysodes sulcatus i biegacz 
urozmaicony Carabus variolosus.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW 
„POGÓRZE PRZEMYSKIE”

Pogórze Przemyskie, podobnie jak Bieszczady, Góry Sa-

nocko-Turczańskie i Beskid Niski, jest jedną z najważniejszych 

w kraju ostoi ptaków. Szczególnie cenne są tutejsze ostoje orła 

przedniego, orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, bociana 

czarnego i dzięcioła trójpalczastego. Na Pogórzu Przemyskim 

gniazduje ponad 110 gatunków ptaków. Na tym terenie stwier-

dzono występowanie co najmniej 30 gatunków ptaków wymie-

nionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a 7 z nich wpisanych 

jest do Polskiej Czerwonej Księgi. 

Oprócz wcześniej wymienionych gatunków duże są także 

populacje bączka, dzięcioła białogrzbietego, puchacza, trzmie-

lojada, a także bociana białego, derkacza, dzięcioła czarnego, 

gąsiorka, muchołówki białoszyjej i muchołówki małej.

Kumak górski

Salamandra plamista

Zagłębek bruzdkowany
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Jeleń karpacki

Bocian czarny
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K R Ę PA K

Przyrodnicy i leśnicy twierdzą, że zanim zaczniemy 
zwiedzać Pogórze Przemyskie, najpierw trzeba odwie-
dzić rezerwat „Krępak”. Utworzono go kilka kilometrów 
na północ od Birczy niedaleko miejscowości Korzeniec. 
Krępak to jakby „Pogórze w pigułce”. Jest to doskonałe 
miejsce do poznawania środowisk przyrodniczych, wy-
stępujących na Pogórzu Przemyskim. Łatwo tu trafić, bo 
szosa z Birczy do Przemyśla przebiega przez środek re-
zerwatu, dzieląc go na dwie części.

Utworzony w 1991 roku rezerwat zajmuje powierzch-
nię 138,46 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze wzglę-
dów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasu 
jodłowo-bukowego naturalnego pochodzenia, z runem 
charakterystycznym dla podgórskiej formy buczyny 

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Jadąc od Birczy w stronę Przemyśla mijamy Korzeniec oraz 

Boguszówkę i serpentynami wspinamy się do rezerwatu. Dro-

ga wiodąca przez te tereny zawsze była kręta i stroma – stąd 

też nazwa – „Krępak”. Już od średniowiecza transportowano 

tym szlakiem sól pozyskiwaną z okolicznych słonych źródeł. 

W czasach późniejszych tą drogą pędzono na Węgry tabuny 

koni i bydła, a z powrotem wożono wino. Transportowano tędy 

także szkło produkowane w hutach, które kiedyś istniały w oko-

licach Birczy. Rezerwat położony jest po obu stronach traktu. 

Otaczają go wzgórza Krępak (475 m n.p.m.) od strony wschod-

niej, Makówki (490 m n.p.m.) i Księży Dział (438 m n.p.m.) od 

południa oraz Panieński Czub (501 m n.p.m.) i Smyczał (459 m 

n.p.m.) – od północy. 

Szosa rozdziela rezerwat na dwie części, północną – udo-

stępnioną do zwiedzania oraz południową, w której ingerencja 

człowieka jest niewielka. 

Zwiedzanie rezerwatu ułatwia ścieżka dydaktyczno-przy-

rodnicza „Krępak”. Jej początek znajduje się tuż przy parkingu, 

gdzie znajdują się drewniane wiaty oraz mała restauracja. Przej-

ście dwukilometrowej ścieżki ze studiowaniem tablic informa-

cyjnych i podziwianiem osobliwości przyrodniczych zajmuje 

około 2 godziny. Trasa jest ciekawie poprowadzona, sporo stro-

mych podejść i schodków, pomostów i balkonów. 

Różnica wysokości między najniżej a najwyżej położonym 

punktem rezerwatu wynosi ponad 100 m. Stromo opadające 

zbocza wzniesień poprzedzielane są głębokimi dolinami poto-

ków. W wąskich dolinach woda spływa wartko, sporo tu progów 

skalnych i małych wodospadów.

Fragment ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Krępak”
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Wędrując ścieżką sporo możemy dowiedzieć się o budowie 

geologicznej tego obszaru. W odkrywkach fliszu karpackiego 

można znaleźć fragmenty szkieletów i łuski prehistorycznych 

ryb, a nawet całe skamieniałe ryby kostnoszkieletowe. 

Na tym terenie zawsze szumiała karpacka puszcza. Dzisiaj 

możemy zobaczyć stary drzewostan bukowo-jodłowy będący 

jej pozostałością. Dominującym zespołem roślinnym jest pod-

górska forma buczyny karpackiej. Obok buków i jodeł w mniej-

szych ilościach występują jawory, wiązy, klony, graby, dęby, lipy, 

osiki, brzozy, modrzewie oraz czereśnie. 

W runie, charakterystycznym dla buczyny karpackiej, wcze-

sną wiosną zobaczymy sporo geofitów. Pod koniec marca kwit-

ną m.in. żywiec gruczołowaty, śnieżyczka przebiśnieg, śledzien-

nica skrętolistna, a nieco później żywiec cebulkowy, żywokost 

sercowaty. Zapach miodu rozsiewa kwitnący na różowo waw-

rzynek wilczełyko. Wędrując późnym latem możemy zobaczyć 

jego czerwone owoce. Z ciekawych roślin spotkamy m.in. pa-

procie – nerecznicę samczą i wietlicę samczą, tojeść gajową, 

szałwię lepką, turzycę orzęsioną i marzankę wonną. Występuje 

tu również kilka gatunków storczyków: pospolite storczyki pla-

miste i szerokolistne oraz rzadsze jak kruszczyk siny czy buław-

nik wielkokwiatowy. Na zboczach wzniesień, gdzie gleba jest 

suchsza, pojawia się turzyca orzęsiona, natomiast w siedliskach 

wilgotnych: skrzyp olbrzymi i sitowie leśne. Przy końcu ścieżki, 

Skalne progi w korycie potoku w rezerwacie „Krępak”

Bez hebd

Fragment ekspozycji w Ośrodku Edukacji Leśnej w Birczy

na skraju lasu rośnie bez hebd. W odróżnieniu od innych gatun-

ków bzu nie ma on zdrewniałych łodyg. 

Rezerwat „Krępak” to dobre miejsce do obserwacji ptaków. 

Jeśli chcemy zabawić się w ornitologa, to na wędrówkę ścież-

ką dydaktyczno–przyrodniczą trzeba poświęcić więcej czasu 

niż na „zwykłe” przejście. Warto mieć ze sobą lornetkę. Mo-

żemy zobaczyć kilka gatunków dzięciołów: dużego, czarnego, 

zielonosiwego, średniego i białogrzbietego. Liczne są tu ptaki 

śpiewające: zięba, kos, pierwiosnek, rudzik, śpiewak, a także 

wilga, sójka, szpak, pełzacz leśny, szczygieł, cierniówka, zaga-

niacz. Z gatunków drapieżnych występują krogulec, myszołów 

i trzmielojad, a z sów: puchacz i puszczyk uralski.

Puszczański charakter rezerwatu sprawia, że można tu spo-

tkać duże drapieżniki, jak wilki i rysie. Najliczniejsze są jednak 

sarny, jelenie, a także lisy i dziki. Z mniejszych ssaków czasami 

można zobaczyć gronostaja, orzesznicę i kunę leśną. 

Przed wyprawą do rezerwatu „Krępak” warto odwiedzić 

pobliską Birczę, gdzie za budynkiem Nadleśnictwa (w Starej 

Birczy) znajduje się Ośrodek Edukacji Leśnej. Tu możemy zasię-

gnąć informacji o atrakcjach przyrodniczych Pogórza Przemy-

skiego. W ośrodku znajduje się ekspozycja przyrodnicza, a przy 

budynku urządzono małe arboretum – Zieloną Klasę.
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KO P Y STA Ń KA

Kopystańka (541 m n.p.m.) to najwyższe wzniesienie 
Pogórza Przemyskiego. Rozpościerają się z niego wspa-
niałe widoki na Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko–Tur-
czańskie. Doskonale widać Kalwarię Pacławską. Rośnie 
tu ostrożeń siedmiogrodzki – jedna z najrzadziej spoty-
kanych roślin w Polsce. 

Rezerwat „Kopystańka” powstał w roku 2001 i ma po-
wierzchnię 188,81 ha. Celem ochrony jest zachowanie 
ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska 
ostrożenia siedmiogrodzkiego, zbiorowisk roślinności 
kserotermicznej góry Kopystańka oraz drzewostanów 
wykształconych w formie podgórskiej buczyny karpac-
kiej.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: różnych ekosystemów
Podtyp ekosystemu: lasów i łąk

Rezerwat obejmuje niezalesiony szczyt góry oraz fragment 

lasu na południowym stoku góry Kopystańka. Zbocza są po-

przecinane wąwozami. W większości z nich płyną małe potoki. 

W górnym biegu potoku kierującego wody w kierunku Rybotcz 

można znaleźć rzadko występujące na Podkarpaciu bardzo 

twarde skały – radiolaryty. 

Na terenach otwartych w górnej części rezerwatu wykształ-

ciły się murawy kserotermiczne z kłosownicą pierzastą i ostro-

żeniem siedmiogrodzkim. Inne gatunki ciepłolubne występują-

ce na tym terenie to przetacznik ząbkowany zwany austriackim, 

dziewięćsił pospolity, drakiew żółtawa, kozibród wschodni, 

krwawnik pospolity, szałwia łąkowa, jaskier ostry oraz goździk 

kartuzek. We wrześniu i październiku zakwita zimowit jesienny. 

Występuje tu też sporo gatunków krzewów m.in. kruszyna, dzi-

ka róża, leszczyna, bez koralowy, bez czarny, śliwa tarnina i ka-

lina koralowa. W rezerwacie możemy zobaczyć różne gatunki 

Widok na Kalwarię Pacławską z Kopystańki 

Przetacznik ząbkowany zwany austriackim
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owadów. Występują tu m.in. paź królowej, rusałka admirał, kra-

śnik sześcioplamek i furczak gołąbek.

W lasach przeważa pogórska forma buczyny karpackiej, 

w której dominującymi gatunkami są buk, jodła, modrzew i so-

sna. 

Najłatwiej można się tu dostać bitą drogą z centrum Rybo-

tycz. Przy granicy rezerwatu przeprowadzony jest czerwony 

szlak turystyczny, jego trasą biegnie również szlak im. Jana Paw-

ła II z Przemyśla do Kalwarii Pacławskiej. Kopystańka, na której 

szczycie postawiono metalowy krzyż, jest celem pielgrzymek.

Kraśnik sześcioplamek

Ostrożeń siedmiogrodzki Cirsium decussatum Janka 
– dwuletnia roślina o różowo-fioletowych kwiatach 
o wysokości dochodzącej nawet do 250 cm. Gatunek 
ten prawdopodobnie przywędrował do nas z Ukra-
iny. Oprócz Ukrainy występuje w północnej Rumunii 
i wschodniej Słowacji w Bukowskich Wierchach (sło-
wackich Bieszczadach). W Polsce można go spotkać 
tylko na Pogórzu Przemyskim. Najbardziej znane sta-
nowisko znajduje się na górze Kopystańka. Profesor 
Jerzy Piórecki badający ten gatunek opisał też jego sta-
nowiska w Posadzie Rybotyckiej, Rybotyczach, Kalwarii 
Pacławskiej, Huwnikach, Birczy i Brylińce. Ostrożeń ho-
dowany jest w Zakładzie Fizjografii i Arboretum w Bole-
straszycach. Większa populacja znajduje się w oddziale 
tej placówki w Cisowej. Tam na śródleśnych polanach 
wypasano owce, które pozostawiały ostrożenia sied-
miogrodzkiego. Dzięki temu roślina mogła wytwarzać 
i rozsiewać nasiona.

W niektórych publikacjach możemy przeczytać, że ta roślina 

jest także nazywana ostrożeniem głowaczem. W innych ostro-

żenia siedmiogrodzkiego uznano za podgatunek ostrożenia 

głowacza. Jednak ostatecznie uznaje się, że choć podobne, to 

jednak są to osobne gatunki. Ostrożeń siedmiogrodzki został 

umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako gatunek 

narażony na wyginięcie. W Czerwonej Księdze Roślin Woje-

wództwa Podkarpackiego wymieniony jako gatunek niższego 

ryzyka.

Furczak gołąbek Macroglossum stellatarum – motyl z ro-
dziny zawisakowatych. Wiele osób myli go z kolibrem ze 
względu na to, że podobnie jak te ptaki zawisają w po-
wietrzu przed kwiatami i spijają nektar długą trąbką. 
Motyl ten potrafi poruszać skrzydłami z prędkością 
około 80 uderzeń na sekundę. Właśnie dzięki temu 
jest w stanie zawisnąć nieruchomo w wybranym przez 
siebie miejscu. Potrafi też szybko się przemieszczać – 
w locie osiąga nawet prędkość 50 km/h. Pierwsze poko-
lenie przylatuje do Polski z południa Europy czasem już 
w maju, drugie, już rodzime, obserwujemy od sierpnia 
do późnej jesieni. Dorosłe osobniki posiadają dwie pary 
skrzydeł o rozpiętości 5-7 cm. 

Krzyż na szczycie Kopystańki

Ostrożeń siedmiogrodzki

Furczak gołąbek
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KA LWA R I A  PAC Ł AW S KA

Kalwaria Pacławska powstała na wzgórzach, które 
krajobrazowo przypominają wzgórza Jerozolimy. Jest to 
jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Pol-
sce, a także obszar cenny przyrodniczo. Powstał tu rezer-
wat krajobrazowo-kulturowy.

Rezerwat został utworzony w 2001 roku na powierzch-
ni 173,3 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze wzglę-
dów naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowo-
-jodłowego oraz elementów krajobrazu kulturowego.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: różnych ekosystemów
Podtyp ekosystemu: lasów i łąk

Kalwaria Pacławska została zbudowana na wysokiej skar-

pie ponad doliną Wiaru. Miała spełniać zadania obronne. Jed-

nak podstawowym celem powstania kościoła, klasztoru i kaplic 

było upowszechnianie kultu Męki Pańskiej. Historia Kalwarii 

Pacławskiej rozpoczyna się około 1660 roku. Andrzej Maksy-

milian Fredro, kasztelan lwowski i wojewoda podolski, po wi-

zycie w Ziemi Świętej postanowił odwzorować w Polsce miej-

sca związane z Męką Pańską. Świetności Kalwaria Pacławska 

nabrała dzięki kolejnemu fundatorowi Szczepanowi Józefowi 

Dwernickiemu, cześnikowi przemyskiemu, który około 1770 

roku zaangażował się w budowę nowego kościoła i kaplic.

Sanktuarium kalwaryjskie najbardziej znane jest jednak z cu-

downego obrazu Matki Boskiej. Kilka razy w roku odbywają się 

tu uroczystości odpustowe. Najwięcej pielgrzymów przybywa 

od 11 do 15 sierpnia. Na kalwaryjskich wzgórzach zbudowano 

41 kaplic (35 murowanych i 7 drewnianych). W czasie odpustu 

odprawiane są przy nich specjalne nabożeństwa, tzw. „dróżki”.

Kościołem i klasztorem opiekują się ojcowie franciszkanie. 

Zgodnie z nauką swojego patrona Świętego Franciszka, prze-

kazują wiernym miłość do otaczającego nas środowiska oraz 

wszystkich istot żywych. Pomagają także w rozumienia zjawisk, 

które dzieją się wokół nas. 

Kapliczka kalwaryjska 
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Święty Franciszek jest patronem przyrodników, ekolo-
gów i leśników. Ci ostatni w Kalwarii Pacławskiej co roku 
spotykają się na dziękczynnej pielgrzymce. Pielgrzymo-
wanie leśników zainaugurowane zostało w 2000 roku 
posadzeniem dębowej Alei Tysiąclecia. Od 2006 roku 
przed kościołem rośnie Dąb papieski wyhodowany z sa-
dzonki poświęconej przez Jana Pawła II. W 2017 roku 
posadzono tu kolejne drzewo „papieskie”. To Cis Bene-
dykta z nasion poświęconych przez Benedykta XVI. 

Będąc w Kalwarii Pacławskiej warto zwrócić uwagę na za-

budowę osady przylegającej do klasztoru. Zachowało się tu 

kilkadziesiąt domów i innych drewnianych obiektów w przewa-

żającej części pochodzących z II połowy XIX wieku. Budynki słu-

żyły i służą jako baza noclegowa dla przybywających do Kalwarii 

pielgrzymów.

Zespół obiektów sakralnych z kościołem i klasztorem, drew-

niane miasteczko, a także ustawione na wzgórzach kaplice są 

doskonale wkomponowane w krajobraz. Przybywający tu piel-

grzymi oprócz modlitwy i zadumy mają okazję przebywać blisko 

natury. Piękno okolicy można podziwiać także z wieży widoko-

wej obok Sanktuarium.

Okolice Kalwarii Pacławskiej są bardzo interesujące pod 

względem przyrodniczym. Dominuje tu buczyna karpacka 

w podgórskiej formie z cennymi drzewostanami bukowymi 

Kościół Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Pacławskiej

i jodłowymi. Wyróżniają się także zbiorowiska grądu ze staro-

drzewiem dębowo-grabowym. Spotkamy tu liczne pomnikowe 

okazy buków, jodeł, jaworów i jesionów. Lasy bogate są w dużą 

ilość gatunków runa leśnego. W okolicach Kalwarii Pacławskiej 

pięknie jest wczesną wiosną, kiedy pojawiają się łany geofitów. 

Kwitną zawilce, przylaszczki, żywiec gruczołowaty, pierwiosnki 

i miodunka miękkowłosa. Nieco później masowo pojawiają się 

dąbrówka rozłogowa, szałwia lepka, kopytnik pospolity i ży-

wokost sercowaty. Na jednej z łąk koło niedalekiego Pacławia 

znajduje się stanowisko bardzo rzadkiego storczyka samicze-

go. Jesienią w okolicy rezerwatu kwitną zimowity. Na terenach 

otwartych polują ptaki drapieżne, m.in. orlik krzykliwy. Z kolei 

w lasach możemy spotkać puszczyka uralskiego. 

Od Kalwarii w stronę Pacławia, niedaleko granicy państwo-

wej z Ukrainą, rozciągają się szerokie łąki zwane Połoninkami 

Kalwaryjskimi. Można z nich podziwiać piękne widoki wzniesień 

po obu stronach granicy. 

W Kalwarii Pacławskiej znajduje się stacja sejsmiczna 
należąca do międzynarodowej sieci GEOFON. Reje-
struje ona trzęsienia ziemi na całym świecie i wstrząsy 
związane np. z próbami jądrowymi czy katastrofami 
górniczymi. W odległości do 1000 km zapisywane są 
nawet takie wstrząsy, które dla ludzi są niewyczuwalne. 
Codziennie stacja rejestruje 1-2 trzęsienia ziemi. 

Miodunka miękkowłosa

Widok na Kalwarię Pacławską i Kopystańkę z Połoninki Kalwaryjskiej
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K R A I N A  J O D Ł Y

Pogórze Przemyskie to miejsce występowania naj-
bardziej okazałych jodeł w Polsce. Możemy je zobaczyć 
na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko -Tur-
czańskich. Aby je chronić utworzono rezerwaty „Turnica” 
i „Reberce”. 

TURNICA
W rezerwacie, obejmującym szczytowe partie Turnicy, za-

chowały się fragmenty drzewostanów bukowo-jodłowych 

o charakterze puszczańskim. Rosną tu ogromne okazy jodeł 

i buków. W runie pojawiają gatunki roślin górskich, mi.in.: ży-

wiec gruczołowaty, miesiącznica trwała, żywokost sercowaty, 

paprotnik Brauna, goryczka trojeściowa i czosnek niedźwiedzi. 

Rezerwat powstał w 1996 roku i zajmuje powierzchnię 
151,34 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze wzglę-
dów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych frag-
mentu puszczy bukowo-jodłowej.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Żeby zobaczyć potężne buki i jodły nie trzeba nawet wcho-

dzić w głąb rezerwatu. Pomnikowe okazy rosną przy drodze 

prowadzącej z Arłamowa w kierunku Przemyśla. Zjeżdżając do 

Makowej, po lewej stronie widzimy jary i wąwozy. Wzdłuż drogi 

przeciska się potok, często tworzący małe kaskady, na ktorego 

zboczach rosną wielkie jodły i buki. Rezerwat przylega niemal 

do ośrodka w Arłamowie, więc jego goście mogą z bliska zoba-

czyć ogrom tutejszych drzewostanów. Na terenie rezerwatu 

i w jego pobliżu możemy obserwować wiele gatunków chronio-

nych ptaków, w tym m.in. dzięcioły (zielonosiwego, czarnego 

i białogrzbietego), orlika krzykliwego czy puszczyka uralskiego. 

REBERCE
Rezerwat znajduje się na południe od Birczy, tuż przy lotni-

sku w Krajnej, które obsługuje ośrodek w Arłamowie. Do rezer-

watu można dotrzeć asfaltową drogą leśną prowadzącą z Bir-

czy do Łomnej. 

Rezerwat utworzony w 1996 roku obejmuje 190,96 ha. 
Celem ochrony jest zachowanie ze względów nauko-
wych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu 
jodłowego posiadającego cechy lasu naturalnego.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Rezerwat jest położony na granicy dwóch odrębnych dzia-

łów geobotanicznych: Karpat Wschodnich i Zachodnich, co 

sprawia, że we florze pojawiają się gatunki górskie oraz niżowe, 

a także rośliny kserotermiczne.

Las jodłowy w rezerwacie „Reberce” ma charakter natural-

ny. Świadczy o tym m.in. fakt, że spotkamy tu jedliny o w każ-

dym wieku. Obok potężnych jodeł rosną tam także buki, jawory 

i świerki. W runie rosną: jeżyna gruczołowata, wietlica samicza, 

gajowiec żółty, marzanka wonna, narecznica samcza, żywiec 

gruczołowaty, żywokost sercowaty, turzyce: drążkowata, orzę-

siona i leśna, a także czyściec leśny, szczawik zajęczy, tojeść ga-

jowa oraz sałatnica leśna. 

Na terenie rezerwatu występuje kilka gatunków storczyków, 

m.in. buławik wielokwiatowy, storczyk plamisty, gnieźnik leśny 

i podkolan biały. Z krzewów spotkamy leszczynę, wawrzynek 

wilczełyko, kruszynę pospolitą i kalinę koralową. 

Dach jodłowy w rezerwacie „Reberce”

Szyszki jodły
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 Aleja dębowa w rezerwacie „Kozigarb” 

KO Z I G A R B

Góra Kozigarb (332 m n.p.m.), wznosząca się nad 
Sanem niedaleko Słonnego, to jeden z cenniejszych 
przyrodniczo fragmentów Pogórza. Obok cennych zbio-
rowisk roślinnych możemy tu zobaczyć aleję starych dę-
bów i buków. Głębokie doliny potoków spływają do Sanu, 
po drodze odsłaniając flisz karpacki.

Rezerwat o powierzchni 33,3 ha powstał w 2012 roku 
Celem ochrony rezerwatu przyrody jest zachowanie 
i ochrona góry meandrowej z bogatą mikrorzeźbą tere-
nu wraz z porastającym ją drzewostanem.

Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej
Typ rezerwatu: geologiczny i glebowy
Podtyp rezerwatu: form tektonicznych i erozyjnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Aby dotrzeć do rezerwatu, najlepiej dojechać z Dubiecka, 

przez Słonne do Zasania, gdzie kończy się asfaltowa droga. 

Z tego miejsca wędrujemy wykorzystując fragment szlaku tu-

rystycznego „Trzy ścieżki tożsamości”. Początkowo idziemy nad 

Sanem, później wchodzimy na górę korzystając z dość stromych 

drewnianych schodków. Po dojściu na szczyt możemy zawrócić 

lub dalej wędrować tym szlakiem w kierunku rezerwatu „Bro-

duszurki”. 

W rezerwacie „Kozigarb”występuje rzadkie na tym terenie 

zbiorowisko kwaśnej buczyny górskiej oraz subkontynentalny 

grąd w odmianie małopolskiej. Zobaczymy tu ponad 100-letnie 

drzewostany bukowe, ale także „skarłowaciałą” buczynę z do-

mieszką sosny. Na szczycie znajduje się 140-letnia aleja złożona 

z 28 dębów i 3 buków. Na zboczu góry, przy drodze nad Sanem, 

zobaczymy duże odsłonięcie fliszu karpackiego. 

BRZOZA CZARNA W RECZPOLU
W płacie grądowego lasu, w miejscowości Reczpol, przy dro-

dze z Przemyśla do Dynowa występuje kilkadziesiąt okazów 

brzozy czarnej. Osobniki tego gatunku rosną w drzewostanie 

złożonym z grabu, brzozy brodawkowatej, dębu, jawora, olszy 

szarej oraz topoli osiki. 

Rezerwat powstały w 1970 roku obejmuje 2,66 ha. Zo-
stał utworzony w celu zachowania ze względów nauko-
wych i dydaktycznych stanowiska brzozy czarnej.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Brzoza czarna zwana też brzozą ciemną w różnych publika-

cjach uznawana jest jako osobny gatunek, czasami jako podga-

tunek, a nawet jako odmiana powszechnie występującej brzo-

zy brodawkowatej. Od tej ostatniej różni się brakiem betuliny, 

przez co jej kora nie bieleje. Brzozy czarne są też niższe od bro-

dawkowatych i żyją krócej.

Odkrywka fliszu w dolnej części rezerwatu „Kozigarb”
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Rezerwat „Broduszurki”

Łąka ostrożeniowa w okolicach rezerwatu „Broduszurki”



 189

Pogórze Przemyskie  |   POGÓRZE KARPACKIE

B R O D U S Z U R K I

Broduszurki to pozostałość dużego torfowi-
ska, które przed laty istniało niedaleko Dubiecka 
w okolicach wsi Winne – Podbukowina. Miało ono 
powierzchnie ok. 130 ha i przez lata było inten-
sywnie eksploatowane. Pokłady torfu pozostały 
dziś tylko w środkowej części tego obszaru, gdzie 
utworzono rezerwat przyrody. Choć Broduszurki 
geograficznie znajdują się na Pogórzu Dynowskim, 
to jednak sięga tu Park Krajobrazowy Pogórza 
Przemyskiego i przy nim ten rezerwat opisujemy.

Rezerwat „Broduszurki” powstały w 1995 roku 
obejmuje powierzchnie 25,91 ha. Celem ochro-
ny jest zachowanie ze względów naukowych, dy-
daktycznych i krajobrazowych dobrze wykształ-
conych zbiorowisk torfowiskowych z dużą ilością 
roślin chronionych.

Rodzaj rezerwatu: torfowiskowy
Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny
Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i pół-
naturalnych
Typ ekosystemu: torfowiskowy (bagienny)
Podtyp ekosystemu: torfowisk wysokich

W zachowanej części torfowiska pokłady torfu mają 

ok. 7 m grubości. Na tym terenie możemy wyróżnić ze-

społy boru bagiennego, torfowiska wysokiego i przej-

ściowego z charakterystycznymi zbiorowiskami roślin 

łąkowych. Wokół znajdują się zalane wodą wyrobiska, 

w których możemy obserwować różne stadia sukcesji. 

W rezerwacie chronione są torfowiska z charaktery-

styczną dla nich roślinnością. Występuje tu m.in. bagno 

zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, żurawina oraz owa-

dożerne rosiczki – okrągłolistna i długolistna. Zwiedza-

nie rezerwatu ułatwia ścieżka przyrodnicza, która nie-

dawno została odnowiona.

W okolicy torfowiska występują wilgotne łąki i wrzo-

sowiska, zarośla łozowe oraz bór bagienny i wilgotny bór 

mieszany sosnowo-dębowy.

Rosiczka okrągłolistna

Staw w rezerwacie „Broduszurki” – dawne wyrobiskoBagno zwyczajne
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O D K RY W K I  G E O LO G I C Z N E

Jedną z mało docenianych atrakcji Pogórza Przemy-
skiego są różnego rodzaju formy skalne. Nie należy tu 
jednak szukać ostańców takich, jak choćby na sąsiednim 
Pogórzu Dynowskim, ale różnego rodzaju odkrywek. To 
przede wszystkim odsłonięcia fliszu karpackiego, natu-
ralne i będące dziełem człowieka. W wielu z nich można 
znaleźć odciski zwierząt morskich żyjących na tym te-
renie przed milionami lat. Większość odkrywek objęto 
ochroną jako stanowiska dokumentacyjne.

KRZECZKOWSKI MUR
Stary, nieczynny już kamieniołom położony na zachód od 

wsi Krzeczkowa. Występują tu serie nakładających się na siebie 

margli i łupków. Skała rozpada się na gruz koloru jasnokremo-

wego o ostrych krawędziach. Obecne tu margle „fukoidowe” 

zawierają krzemionkę, która jest składnikiem organizmów ży-

wych, okrzemek i gąbek. Na skałach możemy zobaczyć hierogli-

fy, to m.in. odlewy śladów drążenia podłoża przez podmorskie 

zwierzęta. Występują tu także tektoglify, czyli znaki pozostałe 

po przesuwaniu się względem siebie bloków skalnych. Niedale-

ko Krzeczkowskiego muru znajduje się stanowisko języcznika 

zwyczajnego, który na Pogórzu Przemyskim jest bardzo rzadki.

FLISZ WAPIENNY W HUWNIKACH 
Duża ściana skalna z dobrze widocznymi warstwami fliszu 

karpackiego. Występują tu unikatowe wkładki zlepieńców ila-

stych, skał zawapnionych oraz piaskowców o spoiwie żelazistym. 

Huwniki to miejscowość niedaleko Kalwarii Pacławskiej. Żeby 

zobaczyć skały, trzeba zatrzymać się w okolicach szkoły i ośrod-

ka zdrowia. Po drugiej stronie drogi jest szeroka łąka, a za nią 

odkrywka o długości ok. 150 m i wysokości 15 m. Tuż pod nią 

płynie Wiar podmywając warstwy skalne i odsłaniając je. 

WĘGIEL W MALAWIE
Odkrywka znajduje się na łuku drogi ze Starej Birczy do Dy-

nowa, tuż przed miejscowością Malawa. Na zarośniętej skarpie 

widać warstwy czarnego, miękkiego węgla rozdzielające pia-

skowce kliwskie.

FLISZ Z LESZCZAWY DOLNEJ
Odsłonięty profil warstw karpackich – stanowisko ulokowa-

ne w lewym brzegu potoku Stupnica (po prawej stronie drogi 

od strony Birczy), wykształcone w postaci pionowej ściany. Za-

wiera wyraźne poziome warstwy osadowe fliszu – w większości 

piaskowce (różnej grubości w górnej części stanowiska oraz 

m.in. z warstwowanych iłowców, mułów i łupków o różnym za-

barwieniu wymiary: długość: 100 m, wysokość max. 15 m.

Krzeczkowski mur

 Flisz w Huwnikach

Węgiel w Malawie
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ROGOWCE Z LESZCZAWY GÓRNEJ
Odkrywki położone niedaleko fliszu z Leszczawy Dolnej nie zo-

stały uznane za stanowisko dokumentacyjne, ale są za to jednym 

z elementów polsko-ukraińskiego szlaku Geo-Karpaty. Znajdują 

się tu odsłonięcia oligoceńskich łupkow i rogowców. Na skarpach 

możemy zobaczyć łupki menilitowe – powstałe z osadów morskich. 

W łupkach tych występują liczne skamieniałości. W dolnej części 

warstw menilitowych występują rogowce, złożone z jasnych i ciem-

nych warstw łupków.

SKAŁKA Z RYBAMI 
W miejscowości Skopów, niedaleko cerkwi, w korycie Skopow-

skiego Potoku możemy zobaczyć skałę złożoną z rozpadających się 

płytek. To bryła pakietów rogowców menilitowych. Na płytkach czę-

sto można znaleźć odciski ryb i innych organizmów wodnych. 

KANION W RYBOTYCZACH
Na prawym brzegu Wiaru, naprzeciw miejscowości Rybotycze 

znajduje się miejsce zwane przez miejscowych Skałą Machunika 

(albo Skała Machonika). Utworzone tu stanowisko dokumentacyjne 

nazwano „Kanionem w Rybotyczach”. Na marglach krzemionkowych 

powstał próg denudacyjny z wodospadem i osuwiskiem. Urwisko 

skalne ciągnie się ponad 250 m i jest widoczne z daleka. Natomiast 

wodospad trudno odszukać. Wyżłobienie, w którym się znajduje, 

szczególnie latem jest mało widoczne wśród bujnej roślinności.

INOCERAMY 
W Makowej na prawym brzegu rzeki Wiar znajduje się odsło-

nięcie fliszu karpackiego ze skamieniałymi skorupami inoceramów 

– małży żyjących w morzach kredowych.

ZLEPIEŃCE Z DUBNIKA
Skała Dubnik wznosi się stromo ma lewym brzegu Wiaru w miej-

scowości Nowe Sady. Tworzy czołowy próg denudacyjny krawędzi 

Karpat. Podobne odkrywki występują także w innych miejscach, np. 

w Cisowej, gdzie można zobaczyć mały wodospad, w Krasicach, Ru-

dawce, Posadzie Rybotyckiej, Gruszowej i Węgierce.

W Dubiecku znajduje się prywatne Muzeum Skamieniało-
ści i Minerałów utworzone przez Roberta Szybiaka. Jego 
właściciel zgromadził kilka tys. eksponatów, głównie ska-
mieniałości fliszu karpackiego (rośliny i ryby) kości ssaków 
mamutów i nosorożców włochatych. R. Szybiak w 2003 roku 
dokonał ważnego odkrycia z dziedziny paleontologii. Na te-
renie dawnej wsi Jamna Dolna, w pokładzie łupków menili-
towych odkrył skamielinę prawróbla, pochodzącą z okresu 
wczesnego oligocenu. Gatunek, po zbadaniu przez naukow-
ców, otrzymał nazwę Jamna szybiaki. W kolekcji znajdują się 
również małże, ślimaki, ramienionogi, jeżowce, skamieniałe 
drewno oraz minerały.

Rogowce z Leszczawy Górnej

Odcisk prehistorycznej ryby – eksponat z Muzeum 
Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku

Skałka z rybami w Skopowie
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P R Z E Ł O M  H O Ł U B L I

Przełom Hołubli to miejsce, które koniecznie trzeba 
odwiedzić wczesną wiosną, kiedy kwitną geofity. Pośród 
lip drobnolistnych i szerokolistnych kwitną łany zawil-
ców, pierwiosnków, kokoryczy i miodunek. Możemy też 
zobaczyć żywiec gruczołowaty, cebulicę dwulistną i śle-
dziennicę skrętolistną oraz lepiężniki. Rezerwat położo-
ny jest na lewym brzegu Sanu, a więc już na Pogórzu Dy-
nowskim, jednak sięga tam Park Krajobrazowy Pogórza 
Przemyskiego. 

Rezerwat został utworzony w 1996 roku i obejmuje po-
wierzchnię 46,42 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze 
względów naukowych, edukacyjnych i krajobrazowych 
malowniczego fragmentu przełomowej doliny potoku 
Hołubla oraz lasu dębowo-bukowego z udziałem lipy.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Poza gatunkami wczesnowiosennymi w rezerwacie rośnie 

sporo gatunków roślin chronionych, które zakwitają później. 

Należą do nich m.in.: kłokoczka południowa, lilia złotogłów, 

kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, miodownik melisowaty 

i sałatnica leśna. W rezerwacie wyznaczono ścieżkę dydaktycz-

no-przyrodniczą „Dolina Hołubli”.

 Przełom Hołubli

Kobierce kokoryczy u stóp pomnikowych drzew
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L E O N C I N A

Rezerwat położony jest w obrębie wsi Tarnawce 
w gminie Krasiczyn, kilka kilometrów od Przemyśla. Wy-
stępuje tu jedno z nielicznych w Polsce skupisk kłokoczki 
w jej naturalnym zasięgu. 

Rezerwat powstał w 2001 roku. Jego powierzchnia wy-
nosi 8,67 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze wzglę-
dów naukowych i dydaktycznych stanowisk kłokoczki 
południowej.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Kłokoczka południowa w rezerwacie „Leoncina” objęta jest 

ochrona ścisłą. Rośnie tu kilkaset egzemplarzy krzewu. W re-

zerwacie prowadzone są badania naukowe dotyczące biologii 

i wymagań ekologicznych tego rzadkiego gatunku.

Kłokoczka południowa Staphylea pinnata wyglądem 
nieco przypomina leszczynę. W Polsce największe sku-
piska tej rośliny występują w województwie podkarpac-
kim. Jest krzewem dorastającym od czterech do sześciu, 
rzadko ośmiu metrów. Rośnie zwykle w lasach i zaro-
ślach. Kwitnie od maja do czerwca. W torebce nasiennej 
znajduje się kilka twardych, lśniących „orzeszków”, któ-
re dojrzewają w okresie od września do listopada. 

Kłokoczka południowa to w wielu kulturach roślina magicz-

na. Według wierzeń dawnych ludów – krzew ten odstraszał od 

żywych złe moce, a zmarłym zapewniał spokój. Celtowie sadzili 

kłokoczkę na kurhanach, zwyczaj ten przejęli później Germanie 

i Słowianie. Wiara w moc tego krzewu przeszła też do tradycji 

chrześcijańskiej. Kłokoczka południowa zwana jest także krze-

wem różańcowym, ponieważ z jego owoców do dziś wyrabia się 

różańce.

Kwitnąca kłokoczka

Nasiona kłokoczki południowej

Różaniec z nasion kłokoczki
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Pogórze Dynowskie
POGÓRZE KARPACKIE

C Z A R N O R Z E C KO - ST R Z Y Ż OW S K I  
PA R K  K R A J O B R A Z OW Y

Wyżej położone partie Pogórza Dynowskiego przy-
pominają góry. Łańcuch zalesionych wzniesień, podobnie 
jak pasma bieszczadzkie czy beskidzkie, ciągnie się z pół-
nocnego zachodu na południowy wschód. Utworzono tu 
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, którego 
część znajduje się także na Pogórzu Strzyżowskim. Naj-
większą atrakcją przyrodniczą Pogórza Dynowskiego 
bez wątpienia są piaskowcowe wychodnie skalne poło-
żone w wyższych partiach pasma. Turystów ściągają tak-
że zabytki kultury materialnej – ruiny zamku w Odrzyko-
niu, a także drewniane kościoły i cerkwie.

Pogórze Dynowskie od wschodu sąsiaduje z Pogórzem Prze-

myskim, a na zachodzie z Pogórzem Strzyżowskim. Wschodnią 

granicą jest San, a zachodnią Wisłok. Południowa granica Po-

górza Dynowskiego jest wyraźna, pasma opadają stromo do 

Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej. Na południowym wschodzie 

granica z Pogórzem Bukowskim przebiega umownie wzdłuż 

drogi z Beska do Sanoka. Na północy Pogórze Dynowskie sięga 

aż po Rzeszów. Granicą jest tu tzw. Próg Karpacki wzdłuż któ-

rego biegną szlaki komunikacyjne z zachodu na wschód Europy. 

Jednak na wschód od Łańcuta ta granica cofa się na południe od 

wspomnianych szlaków po Kańczugę i Pruchnik. 

Najwyższym wzniesieniem jest Sucha Góra (591 m n.p.m.) 

łatwa do rozpoznania z daleka, bo na jej szczycie zbudowano 

wieżę telewizyjną. 

W wyższych partiach Pogórza Dynowskiego 
położone są wychodnie skalne

Kościół i klasztor w Starej Wsi
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Najcenniejsza przyrodniczo jest najwyższa część Pogórza 

Dynowskiego przypominająca niewielki łańcuch górski. A by 

chronić miejscowe bogactwa przyrody w 1993 roku utworzono 

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy o powierzch-

ni 25 784 ha. Wokół Parku powstała otulina o obejmująca 

34 074 ha. 

W wyższych partiach Pogórza Dynowskiego zachowały się 

naturalne lasy bukowo jodłowe, w którym rosną także sosny, 

modrzewie, graby, dęby i brzozy. Podobnie jak w sąsiednim Be-

skidzie Niskim, spotkamy tu duże skupiska cisów. 

W podłożu geologicznym występują skały z okresu kre-

dowego i trzeciorzędowego, które tworzą flisz karpacki. Na 

szczytach wzniesień powstało kilkanaście grup okazałych wy-

chodni skalnych. Najbardziej znany i najliczniej odwiedzany 

jest rezerwat „Prządki”. Z innych skał interesująca jest też wy-

chodnia zwana Konfederatką znajdująca się w okolicach Woli 

Komborskiej. Ciekawe skały i ściany znajdziemy także w rezer-

wacie „Herby”. Na Pogórzu Dynowskim znajduje się część tego 

rezerwatu, reszta położona jest na Pogórzu Strzyżowskim. 

Przez środek przepływa Wisłok tworząc przełom zwany Bramą 

Frysztacką. 

Pogórze Przemyskie słynie z wielu zabytków. Zwiedzając 

Prządki nie wypada zapomnieć o pobliskiej atrakcji czyli ruinach 

Zamku w Odrzykoniu. Gotycki zamek górny zbudowano za pa-

nowania Kazimierza Wielkiego. Zamek dolny powstał w połowie 

XV wieku, a ostateczny renesansowy kształt nadano budowli 

pod koniec XV wieku. Pomiędzy właścicielami zamku toczyły się 

spory o mur graniczny, studnię, pola uprawne i kaplicę. Te kłót-

nie opisał w „Zemście” Aleksander Fredro, jeden z późniejszych 

spadkobierców Kamieńca. Budowla została zniszczona w końcu 

XVII wieku podczas najazdu Siemiogrodzian. Z Kamieńca rozta-

czają się wspaniałe widoki na Krosno i Beskid Niski.

Na tym terenie możemy podziwiać piękne świątynie drew-

niane. Najcenniejsze są piętnastowieczne kościoły w Haczowie 

i Bliznem wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultural-

nego i Przyrodniczego UNESCO. Pierwszy należy do najwięk-

szych drewnianych świątyń o konstrukcji zrębowej w Europie, 

drugi bywa uważany za jedną z najpiękniejszych drewnianych 

budowli w kraju. Na Pogórzu Dynowskim drewniane kościo-

ły znajdziemy także w Lutczy, Domaradzu i Golcowej, a także 

w Jaćmierzu, Bachórzcu, Krzeszowicach, Siennowie i Chłopi-

cach. Najcenniejsze murowane kościoły znajdują się w Brzozo-

wie, Starej Wsi, Dynowie, Starym Borku, Tyczynie, Boguchwale, 

Chmielniku, Połomii i Pruchniku.

Na Pogórzu Dynowskim do połowy XX wieku mieszkała 

ludność pochodzenia ruskiego zwana Zamieszańcami. Po tej 

grupie pozostały pamiątki w postaci kilku cerkwi i cmentarzy. 

Dla wielu turystów to ciekawe odkrycie, bo w tym rejonie ra-

czej nie spodziewają się takich obiektów. Zamieszańcy stano-

wili enklawę wśród osad polskich. Zajmowali przede wszystkim 

najwyższe tereny Pogórza, gdzie Polacy ze względu na trudne 

warunki życia osiedlali się niechętnie. Początkowo byli oni wy-

znania prawosławnego, a potem greckokatolickiego. Po II woj-

nie zostali wysiedleni. Pozostały po nich murowane cerkwie 

w Rzepniku, Węglówce, Krasnej, Oparówce i Czarnorzekach 

oraz drewniana w Bonarówce. Zamieszańcow było około pięciu 

tysięcy. Spokrewnieni z Łemkami, ulegali silnym wpływom pol-

skim, a na początku także XX wieku także ukraińskim. Obecnie 

Zamieszańcy nie istnieją już jako grupa etnograficzna. Pozosta-

ły po nich obiekty sakralne i stare chałupy, których coraz mniej 

na Pogórzu. 

Pogórze Dynowskie – widok od strony Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej

Ruiny zamku Kamieniec w Odrzykoniu

Cerkiew w Krasnej
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P R Z Ą D K I

Prządki to jedna z najpiękniejszych grup skalnych 
w Karpatach i najliczniej odwiedzany rezerwat przyro-
dy w województwie podkarpackim. Wychodnie znajdują 
się przy drodze z Rzeszowa do Krosna, na pograniczu wsi 
Czarnorzeki i Korczyna. 

Prządki są zbudowane z piaskowca ciężkowickiego, który 

okazał się odporniejszy na erozję od sąsiadujących warstw. 

Oczywiście przez miliony lat i on podlegał wietrzeniu, przyjmu-

jąc podczas tego procesu oryginalne kształty. Prządki są przy-

kładem erozji w formie tzw. grzybów skalnych. 

Pierwszy opis skał w Czarnorzekach znalazł się w książce 

Macieja Bogusza Stęczyńskiego „Okolice Galicyi”(Lwów 1847): 

Czarne, popękane, nagiemi barkami sterczące, dziwacznie pokraja-

ne, z czołem łysem a pochylonem sterczą one i nieruchomo zdają 

się jakby jakieś skamieniałe pomniki nie dzisiejszego świata przypa-

trywać się rozciągniętej pod niemi dolinie i wszystkiemu co się tam 

kiedyś działo i dzieje. Jakby duchy w skałę zaklęte, są one pełne ta-

jemniczego znaczenia dla ludu wiejskiego, który z dołu patrzy w nie 

z uwagą niespokojną. Są one bowiem dla wieśniaków wskazówką 

pogody. Skoro tylko choćby najmniejsza chmurka przemknie się po 

łysych głowach, kilkudniowa nieochybna nastaje niepogoda. Głowy 

tych skał są tak pochylone, iż mimowolnie dziwić się trzeba, dlacze-

go dotąd nie runęły własnym ciężarem w dół.

Nazwa „Prządki” w literaturze po raz pierwszy pojawiła się 

w 1898 roku w „Opisie powiatu krośnieńskiego”, autorstwa ks. 

Władysława Sarny.
Prządki są zbudowane z odpornego  

na wietrzenie piaskowca ciężkowickiego

Skały w rezerwacie mają swoje nazwy, m.in. Prządka Matka, Prządka Baba, Herszt, Zbój Madej
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Natomiast najstarsza opowieść mówi o tym, że skały rosły 

z szatańską siłą i zaczęły zagrażać zawaleniem na pobliskie 

domy. Musiano je więc pokropić wodą święcona, aby straciły złą 

moc. 

Jeszcze jedna legenda także o pannach odrzykońskiego 

zamku opowiada jak zostały napadnięte przez zbójów. Wów-

czas czarownik pragnąc uchronić dziewczęta od hańby zamienił 

je wraz napastnikami w kamienie. Stąd też m.in. nazwy skał Zbój 

Madej czy Herszt.

Wielkie ostańce skalne od dawna wpływały na ludzką wy-

obraźnię i miały znaczenie kultowe. Z parkingu przy rezerwacie 

możemy zejść do wczesnosłowiańskiego cmentarzyska kurha-

nowego. 

Ostatecznie rezerwat powołano Zarządzeniem Ministra Le-

śnictwa i Przemysłu Drzewnego z 14 lutego 1957 roku.

W Prządkach przez wieki wydobywano kamień. Czynili to 

miejscowi – archaicznymi metodami. Natomiast w czasie II 

wojny Niemcy do kruszenia tutejszych skał używali materiałów 

wybuchowych. Kamień został wykorzystany do budowy dróg 

z Czarnorzek do Korczyny i na Suchą Górę, gdzie zlokalizowano 

stacje obserwacyjne.

Okolice Prządek wyróżniają się klimatem podobnym do gór-

skiego. Występują tu większe opady niż na sąsiednich terenach, 

a średnia temperatura jest niższa nawet od występującej w Ko-

mańczy czy innych miejscowościach Beskidu Niskiego.

Z parkingu pod Prządkami rozpoczyna się ścieżka przyrodni-

czo-edukacyjna „Prządki – Zamek Kamieniec”.

Na początku XX wieku, a nawet w latach międzywojennych 

tereny wokół skał były odkryte, a pola uprawne dochodziły do 

samych wychodni.

W okresie międzywojennym ostańcami w Czarnorzekach 

zainteresował się prof. Henryk Świdziński, geolog, specjalista 

geologii regionalnej Karpat oraz geologii złóż ropy naftowej 

i gazu ziemnego. Proponował, aby w utworzyć rezerwat przyro-

dy. Postulował miedzy innymi o wykupienie skał od prywatnych 

właścicieli i zaprzestanie ich eksploatacji. Profesor Świdziński 

publikował prace naukowe dotyczące „Prządek”. Wraz z żoną 

Lucyną pisał też artykuły na ten temat do popularnych czaso-

pism krajoznawczych. Oto fragmenty artykułu Lucyny Radom-

skiej-Świdzińskiej zamieszczonym w Ilustrowanym Miesięczni-

ku Krajoznawczym „Ziemia” z lipca 1932 roku.

Z płaskiego grzbietu, pokrytego całkowicie szachownicą pól or-

nych, wyrastają nagle pionowo szare mury i słupy. Z bliska poszcze-

gólne ich partje przybierają formy zgoła niespodziane. Nie trzeba 

wcale bujnej wyobraźni, by zbliżywszy się do ich podnóża, zobaczyć 

się raptem wśród kamiennych olbrzymów o ludzkich kształtach. 

Szereg skałek do złudzenia wprost przypomina starcze, przygarbio-

ne postacie. Gdzieniegdzie leżą wielkie okrągławe głazy z prawidło-

wo wymodelowanemi częściami twarzy — jakgdyby od posągów od-

trącone głowy, to znów ściany szczelin i korytarzy skalnych w profilu 

mają rysy człowieka. Nic też dziwnego, że fantazja ludu osnuła na tle 

tych skałek poetyczną legendę. 

Według najbardziej popularnej legendy te skałki to matka 

i córki zamienione w kamień za to, że przędły len w święto. Jed-

ną z wersji tej opowieści żona profesora Świdzińskiego.

Jedna jej wersja głosi, że troje dziewcząt z Korczyny, miastecz-

ka słynnego ongiś z pięknych wyrobów płóciennych, zakochało się 

naraz w jednym młodzieńcu. Długo spierały się o swe prawa pierw-

szeństwa, wreszcie postanowiły, że ta zostanie jego oblubienicą, któ-

ra najrychlej i najpiękniej uprzędzie nici na odzież ślubną — poczem 

jednocześnie wzięły się do pracy. Nadszedł dzień świąteczny. Prząd-

ki jednak nie chciały jej przerwać i, aby nie gorszyć mieszkańców 

swej wsi, ukryły się wraz z kądzielami na górze, odległej o 3 km od 

Korczyny i tam pod osłoną lasu, dalej prowadziły swój wyścig. Żad-

na jednak z nich nie osiągnęła celu, z chwilą bowiem, kiedy rozległ 

się korczyński dzwon kościelny, wzywający wszystkich na nabożeń-

stwo, trzy zawodniczki zostały zamienione w głazy i po dziś dzień 

sterczą na szczycie góry. jako przestroga dla tych, co nie szanują 

swiętych dni.

Druga wersja legendy wiąże się ze wsią Odrzykoniem. 

W dwu siostrach tej wsi zakochali się żołnierze królewscy. 

Wśród radości i wesela zaczęły się przygotowania do uroczy-

stości ślubnych. Tymczasem jednak wybuchła wojna i żołnierze 

mieli wkrótce na nią wyruszyć. A panował wówczas zwyczaj, że 

panna młoda musiała sama uprząść sobie nici na strój ślubny. 

Dziewczęta więc czemprędzej wzięły się do pracy i za namową 

matki przędły i w dzień Wielkiego Czwartku. Spotkała je za to 

zasłużona kara: Matka Boska bowiem zamieniła je wraz z matką 

w głazy. 

Obie te wersje tłumaczą jasno genezę nazwy Prządek. Drugą moż-

na częściej usłyszeć; jedna skałka nosi nawet nazwę „Prządki-Matki”.

Prządki są najczęściej odwiedzanym  
rezerwatem na Podkarpaciu
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H E R B Y

Rezerwat położony jest w zachodniej części Pogórza 
Dynowskiego. Niewielki fragment tego obszaru chronio-
nego znajduje także na Pogórzu Strzyżowskim. Te dwie 
części przedziela rzeka Wisłok, która przeciskając się 
w tym miejscu przez główne pasmo Pogórza Karpackie-
go tworzy przełom zwany Bramą Frysztacką. Na wzgó-
rzach, w lesie ukryte są liczne wychodnie skalne.

Rezerwat „Herby” powstał w 1999 roku i zajmuje 
145,85 ha. Utworzono też otulinę o powierzchni 175,43 
ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów nauko-
wych, dydaktycznych i krajobrazowych oryginalnych 
wychodni skalnych zlokalizowanych na grzbiecie pasma 
Herbów, porośniętego lasami grabowymi i buczyną, od-
słoniętych utworów skalnych oraz malowniczego prze-
łomu Wisłoka – „Bramy Frysztackiej”.

Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej
Typ rezerwatu: geologiczny i glebowy
Podtyp rezerwatu: form tektonicznych i erozyjnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

We wschodniej części rezerwatu znajduje się siedem ciągów 

skałek o długości od kilku do kilkudziesięciu metrów, docho-

dzących do 5 m wysokości. Znajdziemy je na grzbiecie wznie-

sień, gdzie tworzą długie grzędy, progi i ambony. Na zboczach 

wykształciły się wąwozy i jary. W zachodniej części rezerwatu 

znajdują się wyrobiska skalne. Dominującym zespołem roślin-

nym jest grąd z bukiem. Strome zbocza zajmuje zbiorowisko 

buczyny karpackiej. 

Przełom Wisłoka „Brama Frysztacka”. Wzniesienia po obu stronach objęto ochroną w ramach rezerwatu „Herby”.

Skałki w rezerwacie tworzą grzędy, ambony i progi
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N AT U R A  2 0 0 0  N A  
P O G Ó R Z U  DY N OW S K I M 

OSTOJA CZARNORZECKA
Utworzony w wyższych partiach Pogórza Dynow-

skiego obszar Natura 2000 „Ostoja Czarnorzecka” 
(PLH180027) obejmuje pasmo Suchej Góry i pasmo Kró-
lewskiej Góry. 

Najczęstszym siedliskiem jest żyzna buczyna karpacka. Ze 

względu na ubogie podłoże rzadko spotkamy ją w typowej po-

staci. Występują także kwaśne buczyny, jaworzyny oraz wyżyn-

ny jodłowy bór mieszany. W niższych położeniach znajdziemy 

łęgi jesionowe, a także bagienną olszynę górską. Występują tu 

również świeże łąki – niżowe i górskie. Kolejnym siedliskiem 

„naturowym” są erozyjno-wietrzeniowe jaskinie nieudostęp-

nione do zwiedzania. Ich największe skupienia znajdują się 

w rezerwacie „Prządki” i okolicach zamku Kamieniec w Odrzy-

koniu. Ostoja Czarnorzecka jest ważnym obszarem ochrony 

nietoperzy: nocka orzęsionego, nocka Bechsteina, nocka duże-

go i mopka. Znajdują się tu zimowiska nietoperzy zlokalizowane 

w nieczynnych wyrobiskach pokopalnianych w sztolniach na 

Suchej Górze, „Nad Czają” oraz na Królewskiej Górze. Kolonia 

rozrodcza nocka dużego mieści się również na strychu cerkwi 

w Rzepniku. 

ŁĄKI NAD WOJKÓWKĄ
W dolinie Wisłoka na południe od głównego grzbie-

tu Pogórza Dynowskiego utworzono specjalny obszar 
ochrony siedlisk „Łąki nad Wojkówką” (PLH180051). Ob-
szar obejmuje trzy osobne enklawy o łącznej powierzch-
ni 9,6 ha.

Ochroną objęto murawy kserotermiczne wykształcone na 

wychodniach łupków bogatych w węglan wapnia. Znajdują się 

one przy wierzchowinach nad doliną Wisłoka w Wojkówce, 

w dolnej części góry Płasznik (369 m n.p.m.) oraz nad Odrzy-

koniem na zboczach Piekła (386 m n.p.m.). Te tereny były użyt-

kowane jako pastwiska. Z roślin występujących na tym obsza-

rze możemy wymienić takie gatunki, jak: wilczomlecz sosnka, 

chaber driakiewnik, goryczuszka orzęsiona, goryczka krzyżowa 

i szałwia okręgowa. W Rzepniku na stoku Kiczary (438 m n.p.m.) 

występuje siedlisko o nazwie „Niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie”. Ze specjalnym obszarem ochrony 

siedlisk Natura 2000 „Łąki nad Wojkówką” graniczy nieczynny 

kamieniołom. Jest to ciekawe miejsce i do tego łatwo dostępne 

z drogi. 

W kamieniołomie występują wychodnie margli zawierające 

węglan wapnia. Dzięki temu rosną tu rośliny kserotermiczne. 

Można też zobaczyć owady związane z takim siedliskiem.

WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI
Wisłok, największy dopływ Sanu, oddziela Pogórze 

Dynowskie od Strzyżowskiego. Ten odcinek rzeki, aż do 
zalewu w Rzeszowie został włączony do specjalnego ob-
szaru ochrony siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” 
(PLH180030). 

Stwierdzono tu ponad 30 gatunków ryb, w tym 9 z załącznika 

II Dyrektywy Siedliskowej: brzanka, minóg strumieniowy, kiełb 

Kesslera, kiełb białopłetwy, głowacz białopłetwy, koza, boleń, 

różanka i piskorz. Najliczniejsze są jednak świnka, kleń, brzana, 

płoć i ukleja. Obszar obejmuje także rzeki wpadające do Wisło-

ka. Największym dopływem środkowego Wisłoka jest Stobnica. 

Na odcinku od Domaradza do Lutczy, obok samej rzeki, ochroną 

objęto kompleksy łąk, będące miejscem występowania licznych 

płazów i bezkręgowców.

Stobnica w okolicach Domaradza

Ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000 „Łąki 
nad Wojkówką” graniczy nieczynny kamieniołom
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C Z A R N O R Z E C K I E  S KA Ł Y

Na Pogórzu Dynowskim, obok wychodni objętych 
ochroną w ramach rezerwatów „Prządki” i „Herby”, znaj-
duje się więcej bardzo ciekawych grup skał i pojedynczych 
ostańców. Występują zarówno w najwyższym paśmie Po-
górza, ale też w innych miejscach. Najważniejsze wychodnie 
zostały pomnikami przyrody.

KONFEDERATKA
W lasach w okolicach Woli Komborskiej kryją się duże grupy 

skał. Zespół 15 wychodni położonych blisko siebie znajdziemy 

w południowej części tzw. Lasu Pałki. Skałki znajdują się przy tra-

sie z Rzeszowa do Barwinka. Jadąc od Jasienicy Rosielnej na połu-

dnie, po minięciu zielonej tablicy z nazwą „Wola Komborska” trzeba 

skręcić w pierwszą drogę w prawo. Droga poprowadzi nas w dół 

przez las. Zatrzymujemy się w okolicach pierwszego domu po pra-

wej stronie. Obok niego prowadzi ścieżka do Konfederatki i innych 

okolicznych skałek. Wysokość wychodni dochodzi do 7 m. Najbar-

dziej znana skałą na tym terenie jest „Konfederatka”. Jej kształt 

przypomina może czapkę bez daszka, z kwadratowym denkiem, 

noszoną w dawnej Polsce. Ale ma ona także inna nazwę. Nazywana 

jest „Niedźwiedzia skała”, bo patrząc z drugiej strony można ujrzeć 

sylwetkę niedźwiedzia, stojącego na tylnych łapach. 

 W wyższych partiach Pogórza Dynowskiego spotkamy wiele grup skał i pojedynczych ostańców

Konfederatka
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MACZUGA
Kilkaset metrów na południe od „Konfederatki”, na Piasko-

wej Górze znajduje się kolejna grupa skał, z których najbardziej 

charakterystyczna jest „Maczuga”. Najłatwiej dotrzeć od niej 

od starej żwirowni, położonej przy trasie Barwinek–Rzeszów 

w Woli Komborskiej. 

NA TRZECIM DZIALE I  ŁUPANEJ GÓRZE
Na zachód od „Konfederatki” możemy zobaczyć grupę 6 skał 

na wzgórzu Trzeci dział. Natomiast na Łupanej Górze, na po-

łudnie od „Maczugi” znajdują się pozostałości dużego ostańca, 

który w opisach jest określany jako grupa 3 skałek. 

WODOSPAD TRZY WODY
W miejscowości Kombornia, przysiółek Mroczki znajduje się 

forma geologiczna, rzadko spotykana na tym terenie. To wodo-

spad „Trzy wody”. Nazwa pochodzi stąd, że woda spływa trzema 

kaskadami po gruboziarnistych ławicach piaskowca ciężko-

wickiego. Wybierając się na wyprawę do tej wychodni trzeba 

wiedzieć, że to wodospad okresowy. Dlatego żeby go zobaczyć 

w pełnej okazałości trzeba tu przyjść w okresie roztopów lub 

po dłuższych deszczach. Do wodospadu prowadzi ścieżka przy-

rodnicza. 

ZAGINIONE SKAŁKI
Do tych wychodni dojdziemy wędrując ścieżką przyrodniczą 

wyznaczoną do wodospadu „Trzy wody”. Po drodze mijamy ciąg 

skałek. Składają się one z trzech części. Najwyższa ma 7 m wy-

sokości.

SKAŁKI JAGIELLOŃSKIE
Cztery skupiska skalne w okolicach wsi Łączki Jagiellońskie 

i Pietrusza Wola. Określane są jako Bukowe, Dębowe, Jarzębi-

nowe i Brzozowe Skały. Nazwy pochodzą od drzew dominują-

cych na danym terenie. Skałki, których wysokość maksymalnie 

dochodzi do 15 m w większości tworzą formy ścianowo-płyto-

we.

SZTOLNIE
 W okolicach Węglówki i Czarnorzek znajdują się stare sztol-

nie. To pozostałości po wydobyciu piaskowca przez miejsco-

wych kamieniarzy. Sztolnie występują na północno-wschodnim 

ramieniu Królewskiej Góry, nad Węglówką oraz na zboczu Su-

chej Góry, niedaleko Czarnorzek. Te stworzone przez człowie-

ka jaskinie są miejscem zimowania nietoperzy. Otwór „Sztolni 

nad Czają I” jest z tego powody zabezpieczony kratą. 

Wodospad „Trzy Wody”

Zaginione skałki

 Skały w Pietruszej Woli
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K W I AT Y  P O D KA R PAC K I E J  W I O S N Y

Już wczesną wiosną możemy się przekonać, że wo-
jewództwo podkarpackie jest jednym z najcenniejszych 
pod względem przyrodniczym regionów w Polsce. Chyba 
nigdzie indziej w kraju nie ma takiego bogactwa roślin 
wczesnowiosennych. Jest wiele miejsc, gdzie występują 
one w dużych skupiskach. Na przełomie marca i kwiet-
nia warto zwrócić uwagę na skarpy nad Sanem położone 
przy drodze z Dynowa przez Nozdrzec do Dydni. Utwo-
rzono tu użytek ekologiczny o nazwie „Śnieżyczka prze-
biśnieg”. Ale występuje tu wiele innych pięknie kwitną-
cych gatunków wczesnowiosennych.

Kwitnące w marcu i kwietniu rośliny zwracają szczególną 

uwagę, bo są pierwszymi tak widocznymi zwiastunami budzącej 

się do życia przyrody. Te rośliny to zazwyczaj tak zwane geofity.

Geofity to rośliny, które muszą zakwitnąć i wykształ-
cić nasiona zanim na drzewach pojawią się liście. Kiedy 
do dna lasu dociera coraz mniej światła ich części nad-
ziemne zazwyczaj obumierają. Ale substancje odżyw-
cze zgromadzone w cebulkach lub innych podziemnych 
częściach pozwolą im pojawić się na początku kolejnej 
wiosny.

Użytek ekologiczny „Śnieżyczka przebiśnieg” utworzono 

w miejscu, w którym występują niemal wszystkie gatunki roślin 

wczesnowiosennych spotykanych w południowo-wschodniej 

Polsce. 

Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis

Przebiśniegi uznawane jako symbol budzącej się wiosny często 

pojawiają się już w lutym, a czasami nawet w styczniu. Kwitną 

jako pierwsze, więc zawsze były zrywane i wykopywane. W po-

łowie XX wieku przebiśniegi uznano za gatunek zagrożony wy-

ginięciem i objęto ochroną. Przebiśniegi to rośliny miododajne 

i lecznicze. Na Podkarpaciu występują powszechnie, w różnych 

położeniach od Puszczy Sandomierskiej i Roztocza, aż po Biesz-

czady. Kwitną nawet w górach, m.in. na Przełęczy Wyżniańskiej.

Skarpy nad Sanem w okolicach Nozdrzca wczesną wiosną 
mienią się wieloma kolorami kwitnących geofitów

Śnieżyczka przebiśnieg
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Zawilce gajowe Anemone nemorosa to bez wątpienia najczę-

ściej występujący i najbardziej popularny gatunek kwitnący 

wczesną wiosną. Żadna inna roślina wiosenna nie występuje tak 

masowo. W lasach całego regionu zawilce tworzą wielkie, bia-

łe kobierce. Występują także w parkach miejskich i dworskich. 

Czasami mylony jest z rośliną o nazwie zdrojówka rutewkowata 

Isopyrum thalictroides. 

Zawilec żółty Anemone ranunculoides jest rzadszy i nie tworzy 

tak wielkich łanów jak zawilec gajowy. Na Podkarpaciu, zwłasz-

cza na Pogórzu można jednak zobaczyć dość duże skupiska tej 

rośliny. Obydwa gatunki zawilców czasami występują obok sie-

bie. Jednak żółty częściej spotykany jest w miejscach podmo-

kłych. Czasami jest mylony z rosnącą na tych terenach kniecią 

błotną czyli kaczeńcem.

Żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa 

Ten gatunek w Polsce występuje głównie w województwie pod-

karpackim. Najczęściej można go zobaczyć w Bieszczadach, Be-

skidzie Niskim i na Pogórzu, rzadziej w Puszczy Sandomierskiej 

i Południowym Roztoczu. Poza Podkarpaciem można go także 

spotkać w Małopolsce i na Śląsku. W kwietniu w lasach buko-

wych tworzy fioletowe łany. Według nowszych badań należy 

do rodzaju rzeżucha (Cardamine) i jego prawidłowa nazwa to 

Cardamine glanduligera.

Cebulica dwulistna Scilla bifolia ta roślina jest jednym z pierw-

szych zwiastunów wiosny. Najczęściej możemy ją zobaczyć 

w lasach bukowych. Występuje w województwie podkarpackim 

i zachodniej części Małopolski. W innych częściach Polski prak-

tycznie nieznana. Zazwyczaj kwitnie na niebiesko, ale można 

też zobaczyć kwiaty fioletowe, czerwone, różowe i białe. W po-

czątkowej fazie rozwoju jej kwiaty przybierają ciekawe kształty. 

Na Podkarpaciu można także spotkać cebulicę trójlistną Scilla 

kladnii.

Ziarnopłon wiosenny Ficaria verna

Roślina nazwana jest również pszonką. Rośnie w miejscach 

podmokłych w całym województwie – od równin Kotliny San-

domierskiej aż po Bieszczady. Ziarnopłony można spotkać 

w miastach w parkach i na trawnikach. Dawniej zielem ziarno-

płonu leczono hemoroidy, krzywicę i brodawki.

Miodunka ćma Pulmonaria obscura Dumort

Roślina pospolita w lasach i parkach całego regionu. Jej nazwa 

pochodzi stąd, że ma delikatny zapach miodu oraz ćme, czyli 

ciemnozielone liście. Nektar zalegający na dnie rurek kwiato-

wych jest niedostępny dla pszczół, więc miodunkę zapylać mogą 

trzmiele i motyle. Młode kwiaty są różowoczerwone, a starsze 

po zapyleniu niebieskie i fioletowe. Na Podkarpaciu, zwłaszcza 

na Pogórzu Przemyskim, występuje także rzadka w innych czę-

ściach kraju miodunka miękkowłosa.

Zawilec gajowy

Zawilec żółty

Cebulica dwulistna

Ziarnopłon wiosenny
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Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis

Najczęściej kwitnie na niebiesko, ale można także znaleźć kwia-

ty fioletowe, różowe i białe. Ma bardzo charakterystyczne liście. 

Ich kształt przypomina płaty wątroby i im właśnie przylaszczka 

zawdzięcza swoją łacińską nazwę. Ale także po polsku dawniej 

zwana była wątrobnicą. Ta roślina na Podkarpaciu jest jeszcze 

dość liczna, ale w wielu miejscach Polski zanika. Z tego powodu 

w 2004 roku została objęta ścisłą ochroną.

Pierwiosnek wyniosły Primula elatior

Pierwiosnek lekarski Primula veris 

Pierwiosnek zwany jest także pierwiosnką, prymulką i kluczy-

kiem. Ta ostatnia nazwa dlatego, że noszona we włosach mia-

ła podobno otwierać zatwardziałe serca. Pierwiosnek lekarski 

różni się od wyniosłego m.in. tym, że ma pomarańczowe plamki 

na wewnętrznej stronie płatków. Roślina lecznicza i jadalna. 

W Rosji i Wielkiej Brytanii jest przysmakiem. Jej kwiaty i liście 

dodaje się do sałatek i zup.

Kokorycz pełna Corydalis solida

Kokorycz pusta Corydalis cava 

Obydwa gatunki występują w całym regionie tworząc wiosną 

na dnie lasu różnokolorowe kobierce. Kokorycz szczególnie 

licznie występuje w Puszczy Sandomierskiej i na Pogórzu. Jej 

kwiaty mogą być fioletowe, czerwone, różowe i białe. Kokorycz 

pełna od pustej mogą odróżnić jedynie specjaliści i to nie po 

kwiatach czy liściach, ale bulwach, które u jednego z gatunków 

mają w środku puste przestrzenie. Kokorycze zapylane są przez 

owady, a nasiona tych roślin rozsiewają mrówki.

Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum 

W odróżnieniu od większości roślin wczesnowiosennych, które 

są trujące, czosnek niedźwiedzi jest jadalny. Zdaniem naukow-

ców może mieć dużo większe zastosowanie w medycynie niż 

powszechnie stosowany czosnek w główkach. Dlatego powsta-

ją plantacje tej rośliny. W naturze czosnek niedźwiedzi objęty 

jest częściową ochroną. Można go zbierać jedynie na terenie 

województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, gdzie 

występuje w większych ilościach. Jest nie tylko pożyteczny, ale 

i pięknie kwitnie. Podkarpacie to region, gdzie możemy zoba-

czyć szczególnie imponujące połacie czosnku niedźwiedziego, 

o jakie trudno w innych częściach Polski.

Przylaszczka pospolita

Miodunka ćma

Pierwiosnek wyniosły

Pierwiosnek lekarski

Kokorycz
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tusy niż klasyczne w Polsce rośliny kwiatowe. Na Podkarpaciu 

rosną trzy gatunki lepiężnika: biały, wyłysiały i różowy. W me-

dycynie były stosowane przy leczeniu schorzeń układu odde-

chowego. Lepiężnika różowego dawniej używano do leczenia 

epilepsji i dżumy. 

Łuskiewnik różowy Lathraea squamaria 

Wiosną w runie lasów liściastych pojawiają się dziwne różowe 

pędy pokryte łuskami. Wyrastają ze ściółki i mają wysokość do 

30 cm. To łuskiewniki różowe, rośliny bezzieleniowe, nie zawie-

rające chlorofilu. Łuskiewniki pasożytują na korzeniach lesz-

czyny, topoli i olszy, a czasami także buka. Można je zauważyć 

jedynie wiosną, większą część roku spędzają pod ziemią. Pędy 

nadziemne, które pojawiają się dopiero po dziesięciu latach 

rozwoju, to tylko niewielki fragment rośliny. Reszta znajduje się 

pod ziemią, oplatając korzenie drzew gęstwiną kłączy.

Śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium

Roślina ma dziwne żółte kwiaty, które nie mają płatków koro-

ny. Rośnie w miejscach podmokłych i zacienionych tworząc 

czasami kobierce o dużych powierzchniach. Nazwa śledzienni-

ca wzięła się od tego, że dawniej jej ziela używano do leczenia 

śledziony. Była podobno także stosowana jako lek na białaczkę.

Lepiężnik biały Petasites albus

Lepiężnik wyłysiały Petasites kablikianus

Lepiężnik różowy Petasites hybridus

Na te rośliny z reguły nie zwracamy uwagi, traktując je jako 

chwasty. A warto im się przyjrzeć. Wczesną wiosną podczas 

kwitnienia lepiężniki tworzą kwiatostany wyglądające, jak na 

nasze warunki, dość egzotycznie. Bardziej przypominają kak-

Czosnek niedźwiedzi

Śledziennica skrętolistna

Lepiężnik biały

Lepiężnik wyłysiały

Lepiężnik purpurowy

Łuskiewnik różowy
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C I S Y  W  M A L I N ÓWC E

W rezerwacie „Cisy w Malinówce” znajduje się naj-
większe skupisko cisów w województwie podkarpackim 
i jedno z największych w Karpatach. Rośnie ich tu niemal 
1000. Występują zarówno w formie drzew, jak i krze-
wów.

Rezerwat powstał w roku 1957 i obejmuje powierzch-
nię 4,02 ha. Utworzono go w celu zachowania ze wzglę-
dów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowi-
ska cisa.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Rezerwat położony jest na zboczu górującym nad wsią Mali-

nówka w gminie Haczów. Cisy rosną tu w lesie, w którym prze-

ważają sosny jodły. Występują tu też dęby, buki i graby. 

K R E TÓW K I

W rezerwacie „Kretówki” rośnie ponad 460 cisów. Niektóre 

egzemplarze mają nawet 250 lat. Największe osiągają wyso-

kość do 16 metrów, a najgrubszy ma prawie 0,5 metra obwodu. 

Cisy rosną w lesie bukowo-jodłowym. 

Rezerwat o powierzchni 95,27 ha utworzono 
w 1959 roku. Celem ochrony jest zachowanie ze wzglę-
dów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowi-
ska cisa w wielogatunkowym lesie mieszanym.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

W rezerwacie wytyczono ścieżkę przyrodniczo-dydaktycz-

ną. Na trasie znajduje się 14 przystanków z tablicami edukacyj-

nymi oraz miejsca do odpoczynku.

Owoce cisa

Na Pogórzu Dynowskim cisy dorastają do ponad 15 m wysokości

Z twardego drewna cisów wyrabiano broń i narzędzia



 207

Pogórze Dynowskie  |   POGÓRZE KARPACKIE

M Ó J KA

W niższej, północnej części Pogórza Dynowskiego, nieda-

leko takich miejscowości jak Dynów, Błażowa czy Domaradz 

powstały dwa rezerwaty przyrody chroniące cenne lasy jodło-

wo-bukowe. 

Rezerwat „Mójka” został utworzony w 1997 roku i ma 
powierzchnię 285,56 ha. Celem ochrony jest zachowa-
nie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajo-
brazowych lasu bukowo-jodłowego oraz osiedlonego 
w zbiorowiskach wodno-błotnych bobra.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Do rezerwatu można dojechać od strony Dynowa drogą 

w kierunku Domaradza. W miejscowości Ujazdy należy skręcić 

w prawo, w kierunku Błażowej. W stronę Ujazdów kierujemy 

się również, jeśli jedziemy od strony Błażowej. Z obu stron do-

trzemy do leśnego parkingu, gdzie można zostawić samochód. 

Po drugiej stronie drogi znajduje się początek i koniec ścieżki 

przyrodniczej. Ścieżka składa się dwóch tras – „Szlaku bobra”, 

który jest krótszy i łatwiejszy oraz trudniejszego i dłuższego 

„Szlaku jelenia”. Dłuższym szlakiem dotrzemy do położonego 

w południowo-wschodniej części rezerwatu ostańca o nazwie 

„Błędny kamień”. Co cie-

kawe, ma on inny skład niż 

skały miejscowe. Prawdopo-

dobnie został przywleczony 

przez lodowiec. Ale pojawia-

ły się także hipotezy, że jest 

to meteoryt.

 

W I LC Z E
Rezerwat przyrody „Wilcze” o powierzchni 342,33 ha 
powstał w 1997 roku. Celem ochrony jest zachowanie 
ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksów 
jedlin podgórskich ze znacznym udziałem buka.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Wilcze (510 m n.p.m.) zwane przez miejscowa ludność Patrią 

to góra wznosząca się nad doliną rzeki Gwoźnica. Na północ-

nym stoku utworzono rezerwat chroniący drzewostany jodło-

we z dużym udziałem buka. Najstarsze okazy jodeł liczą około 

150 lat. Stwierdzono tu występowanie ponad 300 gatunków 

roślin naczyniowych, w tym 32 górskich. Szczególnie licznie ro-

śnie tu czosnek niedźwiedzi. Podczas kwitnienia, na przełomie 

kwietnia i maja tworzy białe kobierce.

Łany czosnku niedźwiedziego 

Rezerwat „Wilcze”Ślady działalności bobrów w rezerwacie „Mójka”

Potok w rezerwacie „Mójka”
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JAGIELLON
Przy cerkwi w Rzepniku możemy zobaczyć dęba bezszypuł-

kowego o imieniu „Jagiellon”. Ma ponad 500 lat i 580 cm obwo-

du w pierśnicy. Jego stan nie jest niestety najlepszy. W 1997 r. 

decyzją ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Przyro-

dy w Krośnie został przeznaczony do wycięcia. Ocalał jednak, 

dzięki zabiegom miejscowych samorządowców i leśników.

Na Pogórzu Dynowskim rośnie więcej okazałych dębów 

m.in. w Humniskach, w Jabłonce k. Dydni i wielu innych miej-

scach. Nie są one jednak tak potężne jak „Poganin” czy „Ja-

giellon”. Na tym terenie możemy zobaczyć też rekordowe okazy 

innych gatunków drzew. W parku dworskim w Haczowie rośnie 

jesion wyniosły o wysokości prawie 30 m.

POGANIN
W miejscowości Węglówka, położonej kilkanaście kilome-

trów od Krosna, możemy zobaczyć jedno z najbardziej okaza-

łych drzew w Polsce. To dąb szypułkowy „Poganin”. Co ciekawe 

– rośnie na skarpie tuż obok świątyni. Dawniej była to cerkiew, 

a obecnie kościół. Skąd więc nazwa „Poganin”? Według legen-

dy, powtarzanej w wielu źródłach, dąb ma sporo ponad tysiąc 

lat i pamięta czasy pogańskie. Mija się to jednak z prawdą, bo 

badania dendrologiczne wskazują, że drzewo liczy ok. 650 lat. 

Według kolejnej hipotezy, chrześcijaństwo pojawiło się na tym 

górskim, niedostępnym wówczas terenie o wiele później niż 

w innych częściach Polski. Jeśli przyjmiemy tę koncepcję, to na-

zwa jest zasadna.

„Poganin” ma obwód w pierśnicy 890 cm i 27 m wysokości. 

W 1953 roku drzewo zostało uznane za pomnik przyrody. 

Miejmy nadzieję, że wiekowy dąb jeszcze przez długie lata 

będzie atrakcją turystyczną i obiektem chluby mieszkańców 

Węglówki.

„Poganin” przy cerkwi w Węglówce

 „Jagiellon” przy cerkwi w Rzepniku

„Jagiellon”„Poganin”
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Wielki „Poganin” i mały chrześcijanin



Na „Zakrętach” w połowie maja możemy podziwiać białe łany czosnku niedźwiedziego 

Lilia złotogłów W marcu kwitną przebiśniegi i odbywają się gody żab
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N A D  H U S OW E M  I  Z A K R Ę T Y

W północnej części Pogórza Dynowskiego, pomiędzy 
Błędową Tyczyńską, Husowem, Dylągówką i Hadlami 
Szklarskimi położony jest bardzo interesujący przyrod-
niczo teren. Możemy tu zobaczyć duże skupiska roślin 
chronionych, a także rzadkie gatunki owadów. W ramach 
sieci Natura 2000 utworzono tu specjalny obszar ochro-
ny siedlisk „Nad Husowem”, wcześniej powstał rezerwat 
„Husówka”. 

W lasach dominuje żyzna buczyna karpacka w formie pod-

górskiej. Na niższych stokach występują grądy. Na tym terenie 

rośnie ponad 20 gatunków roślin chronionych. 

We wschodniej części opisywanego obszaru, niedaleko Za-

bratówki, jeszcze przed II wojną światową powstał kompleks 

stawów rybnych. Po wojnie eksploatowane gospodarczo, dzi-

siaj spełniają rolę rekreacyjną i są użytkowane przez wędkarzy. 

W stawach i ich okolicach żyją żaby wodne, jeziorkowe i trawne, 

a także kumaki górskie, traszki karpackie i traszki grzebieniaste.

Pomiędzy wspomnianymi stawami, znajduje się miejsce zwa-

ne „Zakrętami”. To jedno z większych skupisk przebiśniegów 

w województwie podkarpackim. Masowo występują tu także 

inne rośliny wczesnowiosenne: żywiec gruczołowaty, cebulica 

dwulistna, przylaszczka pospolita, zawilec gajowy. Spotkamy 

tu również gatunki wschodniokarpackie jak sałatnica leśna. 

Na tym terenie rośnie ciemiężyca zielona oraz kilka gatunków 

storczyków. Można tu także zobaczyć jedno z największych 

stanowisk lilii złotogłów w regionie. Choć lilii są tu setki, nie-

wiele z nich zakwitnie. Im bliżej kwitnienia, tym więcej pączków 

zostaje zerwanych. Pozostają jedynie kikuty łodyg. Sprawcami 

tego spustoszenia są sarny, dla których te pączki są wyjątko-

wym przysmakiem. Dla koziołków jest to prawdopodobnie coś 

w rodzaju afrodyzjaku, bo ze szczególnym upodobaniem zjadają 

je tuż przed okresem rui. Jednak wśród lilii, które przetrwają, 

zdarzają się egzemplarze bardzo okazałe.

Warto przyjechać tu także w połowie maja, żeby zobaczyć 

kwitnący łanami czosnek niedźwiedzi. To niezwykły widok, kie-

dy wielkie połacie dna lasu pokryte są białymi kobiercami. Te 

tereny, poprzecinane drogami leśnymi, to doskonale miejsce do 

wycieczek pieszych i rowerowych. 

Podczas takich wypraw, m.in. w okolicach Tarnawki, warto 

zwrócić uwagę na łąki przylegające do lasu. Występuje tu po-

nad 60 gatunków motyli dziennych. Można zobaczyć m.in. tak 

rzadkie okazy jak zorzynek rzeżuchowiec, czerwończyk niepa-

rek, krasopani hera, niepylak mnemozyna i osadnik wielkooki. 

Spotkamy tu także kilka gatunków modraszków.

H U S ÓW KA
W lasach pomiędzy Husowem a Kańczugą w 1995 roku 
powstał rezerwat „Husówka”. Położony jest na wysoko-
ści 260-380 m n.p.m. i ma powierzchnię 71,96 ha. Utwo-
rzono go, aby chronić naturalne stanowiska kłokoczki 
południowej. 

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

W rezerwacie największą powierzchnie zajmuje grąd sub-

kontynentalny, ale są też duże płaty buczyny karpackiej. Ga-

tunki dominujące to dąb, buk i grab. Krajobraz jest bardzo 

urozmaicony. Szczególnego piękna tej okolicy dodają potoki 

płynące w głębokich jarach. Swe wody toczą do przepływającej 

niedaleko rzeki Husówka. W sąsiedztwie rezerwatu znajduje 

się 150-letni drzewostan modrzewiowy.

Buczyna karpacka z kwitnącym żywcem gruczołowatym, 
kokoryczą i zawilcami 

W rezerwacie Husówka, na skraju buczyny  
licznie rośnie kłokoczka południowa
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Pogórze Strzyżowskie
POGÓRZE KARPACKIE

Pogórze Strzyżowskie to tereny, przez które czę-
sto przejeżdżamy, a rzadko zwiedzamy. A jest tu sporo 
atrakcji, które warto zobaczyć. Najwyższa część Pogórza 
została objęta ochroną w ramach Czarnorzecko-Strzy-
żowskiego Parku Krajobrazowego. Utworzono tu także 
rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu 
i obszary Natura 2000.

Pogórze Strzyżowskie rozciąga się pomiędzy dolinami Wi-

słoka i Wisłoki. Od wschodu sąsiaduje z Pogórzem Dynowskim, 

od zachodu z Ciężkowickim, a od południa z Kotliną Jasielsko-

-Krośnieńską. Północną granicą jest Pradolina Podkarpacka.

Najwyższe wzniesienia to Bardo (534 m n.p.m.) i Góra 

Chełm (528 m n.p.m.). Na Pogórzu Strzyżowskim możemy 

wyróżnić mniejsze pasma – Wzgórza nad Warzycami, Pasmo 

Klonowej Góry i Pasmo Kamieńca. Ta najwyższa część Pogórza 

Strzyżowskiego znajduje się na jego południowym krańcu, dość 

stromo opadając w kierunku Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej. 

Natomiast na północ od głównego grzbietu teren obniża się 

łagodnie, przez ponad 30 km do Dębicy, Ropczyc i Sędziszowa 

Małopolskiego leżących na Progu Karpackim.

Podobnie, jak na sąsiednich pasmach Pogórza Karpackiego 

w wielu miejscach występują różnorodne formy skalne. Za-

zwyczaj są to ostańce i głazy narzutowe. Najbardziej okazałe 

Północna część Pogórza Strzyżowskiego to wzniesienia łagodnie opadające w stronę Kotliny Sandomierskiej

Pogórze Strzyżowskie, po lewej stronie Frysztak, na końcu po prawej – Góra Chełm
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znajdziemy na wzgórzu Golesz. W Szufnarowej znajduje się wy-

chodnia o nazwie „Dudniacz”. Nazwa wzięła się stąd, że skała po 

wejściu na nią zaczyna dudnić – wydaje głuchy odgłos. 

W okolicy Frysztaka Wisłok utworzył przełom zwany Bramą 

Frysztacką. Rzeka przecina tu najwyższe pasma Pogórza Strzy-

żowskiego i Pogórza Dynowskiego, a potem skręca na wschód, 

by w okolicy Strzyżowa ponownie skierować się na północ. Na 

wzgórzach po obu stronach przełomu utworzono rezerwat 

przyrody „Herby”. 

Do najciekawszych zabytków należą drewniane świąty-

nie. W Lubli znajduje się kościół pw. św. Mikołaja pochodzący 

z XV wieku, a przebudowany ok. 1611 roku. Przy jego budowie 

zastosowano system więźbowo-zaskrzynieniowo-zaczepo-

wy – charakterystyczny dla najstarszych kościołów drewnia-

nych w tej części Polski. Warto też odwiedzić Gogołów, gdzie 

możemy podziwiać kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

z 1672 roku wzniesiony w tradycji gotyckiej.

W Małej, gm. Ropczyce w 1937 roku wzniesiono monumen-

talny pomnik Chrystusa Króla. Figura wraz z postumentem ma 

17,5 m wysokości i jest widoczna z daleka na tle łagodnych 

wzniesień północnej części Pogórza Strzyżowskiego. 

Podobnie jak w Beskidzie Niskim, także na Pogórzu Strzy-

żowskim zachowały się cmentarze z okresu I wojny światowej. 

Takie nekropolie można odwiedzić m.in. w Januszkowicach 

i niedaleko rezerwatu „Golesz”.

Podczas II wojny światowej hitlerowcy wybrali Pogórze 

Strzyżowskie, jako miejsce jednej z kwater dowodzenia frontem 

wschodnim. W Stępinie znajduje się zespół fortyfikacji, w tym 

schron kolejowy, w którym w 1941 roku odbyło się spotkanie 

Hitlera z Mussolinim. W Strzyżowie, pod Żarnowską Górą po-

wstał tunel schronowy o długości 438 m. Obydwa obiekty są 

dziś dostępne dla turystów.

Wychodnie „Dudniacz” w Szufnarowej

Drewniany kościół w Gogołowie z XVII w. o konstrukcji 
zrębowej, na kamiennym podmurowaniu

Monumentalna figura Chrystusa Króla w Małej 

 Cmentarz z I wojny światowej na wzgórzu w Januszkowicach
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G Ó R A  C H E Ł M

Góra Chełm wznosząca się w pobliżu Stępiny od 
wieków była źródłem wierzeń i legend. Opowiadano 
o cudownych źródełkach, kościółku lub klasztorze, który 
zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i mieszka-
jącym tu Królu Węży. Jest to także jedno z najbardziej 
atrakcyjnych przyrodniczo miejsc Pogórza Strzyżow-
skiego.

Rezerwat „Góra Chełm” utworzony w 1996 roku ma 
powierzchnię 155,25 ha. Celem ochrony rezerwatu 
jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycz-
nych i krajobrazowych zróżnicowanych ekosystemów 
leśnych porastających Górę Chełm, reprezentujących 
m.in. rzadką na Pogórzu Strzyżowskim żyzną buczynę 
karpacką, zbiorowiska grądów i łęgów podgórskich.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny
Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i półnatural-
nych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Góra Chełm jest położona na obszarze Czarnorzecko- 

-Strzyżowskiego Parki Krajobrazowego. Sam rezerwat pokry-

wa się z utworzonym tu specjalnym obszarem ochrony siedlisk 

„Klonówka” (PLH180022).

Na szczycie góry stoi kapliczka powstała prawdopodobnie 

w pierwszej połowie XIX wieku. Przed laty w Wielką Niedzielę 

z okolicznych osad przybywali tu pielgrzymi. Wracając do swo-

ich wsi – na polach zakopywali „wanielijki” – papierki, po to aby 
ich uprawy wszelkie zło omijało. Z tych zwyczajów coś zostało do 

dzisiaj. We wnętrzu kapliczki znajduje się zeszyt próśb do któ-

rego miejscowi oraz turyści wpisują swoje życzenia. 

Niedaleko kapliczki rosła wielka lipa. Jak głosi legenda 

w okresie reformacji z jednego pnia powstały dwa drzewa sym-

bolizując podział chrześcijaństwa. Podobno kiedy miejscowy 

proboszcz kazał usunąć te zmurszałe już lipy to po pierwszym 

uderzeniu siekiery z drzewa pociekła krew. Od tej pory nikt 

drzew nie ruszał. Do dzisiaj przetrwała jedna lipa. Po drugiej 

pozostały tylko resztki pnia. Na terenie rezerwatu znajduje się 

także stary kamieniołom. Dzisiaj nie jest on użytkowany, więc 

powoli pojawia się w nim roślinność.

Widok na Górę Chełm z okolic Lubli 
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W rezerwacie występuje duże skupisko górskiego lasu buko-

wego oraz tereny źródliskowe. Wśród zbiorowisk roślinnych 

przeważa buczyna karpacka w formie podgórskiej, natomiast 

obrzeża kompleksu zajmuje grąd subkontynetalny. W pod-

szczytowej buczynie storczykowej rosną kruszczyk szerokolist-

ny, kruszczyk rdzawoczerwony, buławnik mieczolistny, gnieźnik 

leśny.

Występuje tu sporo roślin chronionych m.in. pokrzyk wilcza 

jagoda, wawrzynek wilczełyko, tojad mocny, skrzyp olbrzymi. 

Wiosną w buczynie kwitną łany żywca gruczołowatego. Wę-

drując po tym terenie możemy zobaczyć sarny, dziki, borsuki, 

a także jastrzębie, krogulce, i sowy uszate.

Od 2004 roku na Pogórzu Strzyżowskim można spotkać 

muflony. Łatwo je rozpoznać, bo samce mają charakterystycz-

nie skręcone rogi. Ten gatunek naturalnie nie występuje na 

Podkarpaciu. Zwierzęta zostały sprowadzone z Czech przez 

koło łowieckie „Złota jesień” ze Strzyżowa. Po wypuszczeniu na 

wolność zadomowiły się i uzupełniły miejscową faunę. Obecnie 

stado liczy ok. 40 osobników.

Wielką atrakcją okolicy jest położony w Stępinie nieda-
leko Góry Chełm bunkier nazywany „Futerałem Hitle-
ra”. W tej budowli o długości 382 m mógł się ukryć cały 
pociąg. Podczas II wojny Hitler spotykał się tu z Musso-
linim.
O konstrukcji tunelu krąży wiele opowieści. Ściany 
budowli mają zawierać warstwy gumy i sprężyn. Taka 
struktura miała lepiej chronić przed atakami bombowy-
mi. Podobno pod bunkrem istnieją ogromne katakumby 
zalane podczas wycofywania się Niemców. Na pewno 
obok głównego tunelu istnieją korytarze boczne.

Buczyna na Górze Chełm

Nieczynny kamieniołom na Górze Chełm

Buławniki mieczolistne

Bunkier w Stępinie

Kapliczka na szczycie Góry Chełm



216 

POGÓRZE KARPACKIE  | Pogórze Strzyżowskie

G O L E S Z

Dzisiaj wzgórze Golesz w całości pokryte jest lasem. 
Jednak jego nazwa wskazuje, że kiedyś było to miejsce 
odkryte, a istniejący tu przed wiekami gród górował nad 
przepływającą niedaleko Wisłoką i kotliną pomiędzy 
Pogórzem Strzyżowskim, a Beskidem Niskim. Po zamku 
Golesz pozostało niewiele śladów. Dziś to teren cenny 
przyrodniczo z wychodniami skalnymi i rzadkimi gatun-
kami roślin. Znajduje się tu jedno z największych w Pol-
sce stanowisk obrazków alpejskich.

Rezerwat „Golesz” powstały w 2001 roku ma po-
wierzchnię 27,45 ha. Utworzono go w celu zachowa-
nia ze względów naukowych, dydaktycznych i krajo-
brazowych wychodni skał piaskowca ciężkowickiego 
wraz z otaczającym lasem grądowym, ze stanowiskami 
rzadkich i chronionych roślin w runie, a także śladami 
grodziska wczesnośredniowiecznego i ruinami średnio-
wiecznego zamku obronnego.

Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej
Typ rezerwatu: geologiczny i glebowy
Podtyp rezerwatu: form tektonicznych i erozyjnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Wzgórze Golesz wznosi się ponad osiedlem Podzamcze nie-

daleko Jasła, na prawym brzegu Wisłoki tuż przy drodze z Jasła 

do Pilzna. Po budowli, która kiedyś tu stała, pozostało niewiele 

śladów. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1319 roku, ale 

drewniano-ziemna warownia istniała tu już ponoć w IX wieku. 

W czternastym stuleciu zamek był własnością benedyktynów 

tynieckich. Później być może rezydował tu Zyndram z Maszko-

wic, który od 1409 roku był niegrodowym starostą jasielskim. 

Rok po objęciu tego urzędu Zyndram uczestniczył w Bitwie pod 

Grunwaldem, gdzie prowadził do boju Chorągiew Ziemi Kra-

kowskiej. Zamek przez wieki strzegł brodu na Wisłoce i udzielał 

schronienia okolicznej ludności podczas wojen. Jednak po na-

jeździe wojsk węgierskich Rakoczego w 1657 roku i zniszcze-

niach dokonanych przez Szwedów w 1664 roku popadł w ruinę. 

W XVIII wieku w osadach przylegających do zamku rozwinął 

się przemysł tkacki. Na początku XIX wieku właściciel tutejszych 

fabryk Achilles Jeaunot zamienił ruiny w ogród wypoczynkowy. 

Wzgórze było pełne alejek, ścieżek i mostków. Powstał tu także 

zwierzyniec z danielami.

W 2010 roku na wzgórzu Golesz rozpoczęto badania ar-

cheologiczne. Dzięki nim dzisiaj wiadomo dziś jak budowle były 

Wzgórze Golesz – widok od strony zachodniej
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rozmieszczone, gdzie znajdowały mury obronne i baszty. Prace 

prowadzone były przez Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc 

i zespół badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Krośnie. 

Niedaleko rezerwatu, na zachodnim zboczu znajduje się 

cmentarz z I wojny światowej. W zasadzie są to 2 cmentarze. 

Na tablicy widnieje napis, że to cmentarz nr 36 i 37. Po ekshu-

macji żołnierzy z cmentarza nr 37 w Krajowicach, przeniesiono 

ich szczątki na wzgórze Golesz, dobudowując jeszcze jeden ta-

ras. Do nekropolii najłatwiej dotrzeć od strony drogi Jasło–Ko-

łaczyce.

Na wzgórzu Golesz i w jego okolicy możemy zobaczyć cie-

kawie ukształtowane wychodnie piaskowca ciężkowickiego. 

Na jednej z nich położnej blisko ruin zamku wyciosano schod-

ki prowadzące do wgłębienia, w którym zawsze znajduje się 

woda. Ponoć ma ona właściwości lecznicze. Ta osobliwa „woda 

z kamienia” nazywana także potocznie „gośćcową wodą” – ma 

być panaceum na wiele dolegliwości. Przed laty okoliczni miesz-

kańcy raz w roku odbywali procesję do stojącego tam niegdyś 

krzyża. 

W pobliżu rezerwatu, powyżej osiedla Podzamcze, znajduje 

się niewielki wodospad. Aby zobaczyć go w pełnej krasie trze-

ba się tu wybrać wiosną w czasie roztopów, albo po większych 

deszczach. W okresie suchym woda ledwo cieknie z progu skal-

nego. Wodospad ma wysokość ok. 2,5 m. Warto tu przyjść także 

zimą, kiedy wodospad zamienia się w lodospad. W pobliżu od-

kryto dwie niewielkie jaskinie.

Wzgórze Golesz porastają grądy, a także buczyny, żyzna je-

dlina i łęgi. Osobliwością botaniczną jest występowanie obraz-

ków wschodnich nazywanych także alpejskimi.

 Można tutaj także zobaczyć storczyka – buławnika mieczo-

listnego, a także gatunki wschodniokarpackie: kostrzewę gór-

ską i cebulicę.

Rezerwat „Golesz” znajduje się na terenie objętym przez spe-

cjalny obszar ochrony siedlisk o tej samej nazwie (PLH180031). 

Obszar Natura 2000 jest większy od rezerwatu i ma powierzch-

nię 260,85 ha.

Obrazki alpejskie

Ta dziwnie wyglądająca roślina jest różnie nazywana. 
Dawniej uznawano, że są to obrazki plamiste Arum ma-
culatum. Jednak według obecnej wiedzy ten gatunek 
nie występuje w Polsce na naturalnych stanowiskach. 
Populacje rosnące na Pogórzu, w Beskidzie Niskim 
i Bieszczadach zalicza się do gatunku obrazki wschod-
nie typowe Arum orientale ssp. orientale. Nazywane są 
one także obrazkami alpejskimi. Obrazki rosną w wil-
gotnych lasach liściastych, w zaroślach. Kwitną w maju. 
Ciekawy jest proces ich zapylania. Owady, głownie 
muchy, wabione są zapachem podobnym do gnijącego 
mięsa. Chcąc dostać się do nektaru wpadają do pochwy 
kwiatowej, gdzie są zamykane. Po zapyleniu pochwa 
więdnie i uwalnia owady.

Cmentarz z I wojny światowej na zachodnim  
zboczu wzgórza Golesz

Skały na wzgórzu Golesz

Obrazki wschodnie (alpejskie)

Wodospad niedaleko wzgórza Golesz
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KA M E R A 

Rezerwat „Kamera” usytuowany jest na terenie wsi 
Smarżowa, niedaleko Brzostka, w zachodniej części Po-
górza Strzyżowskiego. Na tym terenie znajduje się duże 
skupisko kłokoczki południowej, liczące 325 krzewów. 
Ten gatunek osiąga tu północna granice swojego wystę-
powania. Ochronie podlega też las bukowy z cennymi ga-
tunkami roślin.

Spotkamy tu m.in. takie gatunki jak wawrzynek wilczełyko, 

widłak goździsty, buławnik mieczolistny i bluszcz pospolity. 

Rezerwat o powierzchni 38,01 ha powstał w 1995 roku. 
Celem ochrony jest zachowanie naturalnego skupiska 
kłokoczki południowej oraz dobrze wykształconego 
zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Rezerwat jest położony na terenie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego. Leży na północny zachód 

od pasma Klonowej Góry, zajmując jedno z wyższych wzniesień 

o wysokości 421 m n.p.m.; obejmuje jego partie szczytowe i zbo-

cza.

W I E L K I  L AS

Kilkanaście kilometrów od Rzeszowa, w okolicach 
Czudca, w północnej części Pogórza Strzyżowskiego, 
w dużym kompleksie lasów bukowych utworzono rezer-
wat „Wielki Las”. Znajdziemy tu sporo drzew liczących 
ponad sto lat. Wędrując po tym terenie można się poczuć 
niczym w Beskidzie Niskim czy nawet w Bieszczadach.

Rezerwat powstał w 1997 roku i zajmuje powierzchnię 
70,75 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów 
naukowych i dydaktycznych kompleksu leśnego z licz-
nym udziałem starodrzewia bukowego.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

W rezerwacie spotkamy wiele roślin charakterystycznych 

dla lasów górskich. Kwitną tu m.in. cebulica dwulistna, żywiec 

gruczołowaty, sałatnica leśna oraz czosnek niedźwiedzi. Wy-

stępuje tu także ciemiężyca zielona i żywokost sercowaty. Lasy 

rezerwatu są ostoją jeleni, saren i dzików. Spotkamy tu też 

puszczyka uralskiego, a czasami nawet orlika krzykliwego. Licz-

niejsze jednak są myszołowy, trzmielojady i kobuzy. Z płazów 

na tym terenie często możemy zobaczyć salamandrę plamistą. 

Zwiedzanie rezerwatu ułatwia ścieżka dydaktyczna.

Torebki nasienne kłokoczki południowej

Buczyna karpacka w rezerwacie „Wielki Las”

Ciemiężyca zielona
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D R Z E WA  P O M N I KOW E

Niewiele osób wie, że na Pogórzu Strzyżowskim ro-
śnie najgrubszy dąb w Polsce. Jest tu także drzewo, któ-
rego wizerunek znalazł się na przedwojennym bankno-
cie.

CHRZEŚCIJANIN
Najgrubszy dąb w Polsce rośnie w Januszkowicach, miej-

scowości położonej w gminie Brzostek, w powiecie jasielskim. 

Nazywa się „Chrześcijanin” i ma obwód o prawie metr większy 

od słynnego „Bartka” z Zagnańska w województwie świętokrzy-

skim. Rekordzista rośnie przy bocznej drodze, koło ogrodzenia. 

Drzewo niestety jest w złym stanie. W dolnej części znajduje się 

ogromna dziupla. Dąb ma obwód 1063 cm. Jego wiek szacowa-

ny jest na ok. 640 lat.

JÓZEF
W Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej, 

koło Strzyżowa rośnie dąb Józef, który wygrał ogólnopolski 

konkurs „Drzewo Roku 2016” oraz zdobył tytuł „Europejskie-

go Drzewa Roku 2017”. „Józef” był słynny już przed II wojną 

światową, kiedy jako symbol długowieczności i trwałości został 

przedstawiony na rewersie banknotu o nominale 100 złotych. 

Autorem projektu graficznego był malarz –Józef Mehoffer – 

jeden z najbardziej znanych przedstawicieli Młodej Polski. Me-

hoffer często przyjeżdżał do Wiśniowej odwiedzając rodzinę 

Mycielskich, promotorów sztuki, do których należał park wraz 

pałacem. Podczas wojny w dziupli dębu ukrywało się dwóch 

żydowskich braci o nazwisku Hymi. Obok „Józefa” w parku 

w Wiśniowej rośnie kilka innych okazałych dębów oraz potężny 

jesion. Uwagę zwracają także dwie aleje grabowe.

Kolejny rekordowy dąb rośnie w Zaborowie. Łatwo go za-

uważyć, bo stoi tuż przy drodze z Rzeszowa do Strzyżowa. 

Natomiast w Broniszowie koło Wielopola Skrzyńskiego uwagę 

zwraca wielka lipa o obwodzie 785 cm.

Obok „Józefa” w parku w Wiśniowej rośnie  
kilka rekordowych dębów

Rekordowa lipa w Broniszowie

„Chrześcijanin” – najgrubszy dąb w Polsce
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W województwie podkarpackim znajduje się jedynie 
fragment Pogórza Ciężkowickiego, ale za to z kulmina-
cją tego pasma. Góra Liwocz góruje nad doliną Wisłoki. 
Z platformy znajdującej się na jej wierzchołku rozciąga 
się widok na dolinę rzeki, miasto Jasło oraz bliższe i dal-
sze pasma górskie. 

PA R K  K R A J O B R A Z OW Y  PAS M A  B R Z A N K I

Najważniejszym łańcuchem wzniesień Pogórza Ciężkowic-

kiego jest Pasmo Brzanki. Od zachodu ciągnie się od doliny 

Białej osiągając kulminację na górze Liwocz (562 m n.p.m.), po 

czym stromo opada w dolinę Wisłoki. Na tym terenie rosną 

lasy bukowo-jodłowe i występuje wiele gatunków roślin oraz 

zwierząt chronionych. Obszar objęty jest ochroną w ramach 

Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, który ma powierzchnię 

18 867 ha (w woj. podkarpackim – 3086,2 ha). Szata roślinna 

wyróżnia się wysokim stopniem naturalności zbiorowisk le-

śnych i obecnością wielu cennych elementów florystycznych. 

W lasach dominuje zespół żyznej buczyny karpackiej w formie 

podgórskiej. Utworzono tu rezerwat przyrody, a także specjal-

ny obszar ochrony siedlisk „Liwocz” (PLH180046). 

Rezerwat „Liwocz” powstał w 2004 roku i obejmuje po-
wierzchnię 84,23 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze 
względów naukowych, dydaktycznych i przyrodniczych 
zbiorowisk roślinnych typowych dla wyższych partii Po-
górza Ciężkowickiego oraz stanowisk roślin i zwierząt 
chronionych.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Wędrówkę na górę Liwocz możemy rozpocząć w położonej 

niedaleko Jasła miejscowości Ujazd przy krzyżu milenijnym 

ufundowany przez rodaków z USA. Ma on 40 m wysokości i jest 

jedną z najwyższych tego typu konstrukcji w Polsce. Warto zja-

wić się tu wiosną, kiedy na pobliskich łąkach masowo zakwitają 

bniec czerwony i pszeniec różowy. Rozciągają się stąd widoki 

na dolinę Wisłok. Żeby jednak zobaczyć wspanialsze panoramy 

trzeba wyruszyć dalej – na Liwocz. Na szczycie znajduje się wie-

ża widokowa i kolejny krzyż. Poświęcono go Janowi Pawłowi II. 

Widoki z tego miejsca są naprawdę 

niezwykłe i to nie tylko na Jasło, Po-

górze czy pobliski Beskid Niski. Przy 

dobrej przejrzystości powietrza na 

południowym zachodzie widać Ta-

try, a na południowym wschodzie 

Bieszczady. 

Z masywem Liwocza związa-

nych jest kilka legend. Według jed-

nej z nich pod wzgórzem Gródek 

śpi armia polskich rycerzy. Kiedy 

przyjdzie zagrożenie będą gotowi 

do obrony granic. Na samym Liwo-

czu przed wiekami istniało podobno 

miasto, które z pobliskim Bieczem 

było połączone tunelem. Według 

podań, kiedy Tatarzy oblegali Biecz, 

tym podziemnym korytarzem miała 

uciekać królowa Jadwiga.

Pogórze Ciężkowickie Bniec czerwonyPszeniec różowy

Platforma widokowa i krzyż na szczycie góry Liwocz

Krzyż milenijny na 
górze Liwocz

Pogórze Ciężkowickie
POGÓRZE KARPACKIE
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KARPACKA TROJA
W położonej niedaleko Liwocza Trzcinicy znajduje się jedno 

z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Od-

kryto tu osadę z epoki brązu, sprzed 4000 lat, a także osadę 

zakarpackiej kultury Otomani-Füzesabony datowaną na okres 

1650-1350 p.n.e., którą ze względu na wpływy śródziemno-

morskie nazwano „Karpacką Troją”. Na tym terenie znajduje się 

też wczesnosłowiański gród (funkcjonował w latach 770-1030 

r. n.e.) otoczony wałami obronnymi. Osady sprzed tysięcy lat zo-

stały zrekonstruowane w ramach Skansenu Archeologicznego 

„Karpacka Troja”. Skansen jest oddziałem Muzeum Podkarpac-

kiego w Krośnie.

W Trzcinicy możemy także zobaczyć drewniany, gotycki ko-

ściół pod wezwaniem Św. Doroty z XVI wieku. Wokół kościoła 

rosną pomnikowe dęby. 

ŁĄKI NAD MŁYNÓWKĄ
W podkarpackiej części Pogórza Ciężkowickiego, w powiecie 

jasielskim na terytorium dwóch gmin – Jasło i Skołyszyn, utwo-

rzono specjalny obszar ochrony siedlisk „Łąki nad Młynówką” 

(PLH180041). Ochroną objęto dolinę potoku Młynówka oraz 

tereny do niej przylegające. Są to głównie świeże i podmokłe 

łąki oraz turzycowiska i szuwary ciągnące się wzdłuż potoku 

od Trzcinicy do Bączala. Na ekstensywnie użytkowanych łą-

kach rosną storczyki – kukułka plamista, kukułka szerokolistna, 

podkolan biały i kruszczyk błotny. We wrześniu kwitną zimowi-

ty jesienne. Występują tu zarośla i lasy łęgowe, grądowe oraz 

wierzbowe, a także miejscami olszynka górska.

Fragment skansenu w Trzcinicy

W „Karpackiej Troi” można zobaczyć pokazy strojów, 
uzbrojenia, a nawet rekonstrukcje bitew

Łąki nad Młynówką są miejscem występowania kilku gatunków storczyków, m.in. kukułek
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D O Ł Y  J AS I E L S KO - SA N O C K I E

Pomiędzy Beskidem Niskim a głównym pasmem Po-
górza Karpackiego leży kraina nazywana Dołami Jasiel-
sko-Sanockimi. W jej skład wchodzą Kotlina Jasielsko-
-Krośnieńska, Obniżenie Gorlickie, Pogórze Jasielskie 
i Pogórze Bukowskie.

Opisywany obszar jest zróżnicowany pod względem krajo-

brazu i ukształtowania terenu. W szerokiej i płaskiej Kotlinie 

Jasielsko-Krośnieńskiej rozłożyły się Jasło i Krosno. Z kolei 

Pogórze Bukowskie przypomina góry. Jego najwyższy szczyt 

Żurawinka wznosi się na wysokość 647 m n.p.m. Na wschod-

nim krańcu Pogórza Bukowskiego, na granicy z Górami Sanoc-

ko-Turczańskimi leży Sanok. W zachodniej części opisywanego 

obszaru znajdują się Pogórze Jasielskie i fragment Obniżenia 

Gorlickiego.

KOLEBKA ŚWIATOWEGO  
PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

Na terenie Dołów Jasielsko-Sanockich występują ropa naf-

towa, gaz ziemny i wody mineralne. Ten teren jest kolebką prze-

mysłu naftowego. W 1854 roku w Bóbrce koło Krosna powsta-

ła pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej założona przez 

Ignacego Łukasiewicza. W 1856 roku w Ulaszowicach koło 

Jasła ruszyła pierwsza destylarnia ropy. Na tym terenie ropę 

w niewielkich ilościach wydobywa się do dziś. Także w kopalni 

w Bóbrce, gdzie urządzono Muzeum Przemysłu Naftowego 

i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza.

PODKARPACKIE ZDROJE
W miejscach występowania wód mineralnych powstały 

uzdrowiska. Iwonicz Zdrój to jeden z najstarszych i najbardziej 

cenionych kurortów w Polsce. Kuracjuszy obok jego właściwo-

ści leczniczych przyciągają również osobliwości turystyczne. 

Widok w stronę Krosna ze wzgórza Przymiarki k. Bałucianki

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Doły Jasielsko-Sanockie
POGÓRZE KARPACKIE
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Trzeba zobaczyć zabytkowe centrum starego uzdrowiska, na 

które składają się XIX-wieczne obiekty drewniane w tzw. sty-

lu szwajcarskim i późnoklasycystycznym, a także stary park 

zdrojowy z pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej. 

W zachodniej części parku znajduje się „Bełkotka” – najstarsze 

źródło mineralne w Iwoniczu Zdroju. Jego nazwa pochodzi od 

pęcherzyków gazu, które wydobywając się bulgoczą. Legenda 

głosi, że dawno temu w źródło uderzył piorun i został uwięziony 

pod ziemią. Próbując się wydobyć powoduje bulgoty. Dawniej, 

kiedy ze źródła wydobywało się więcej gazu, podobno można 

było go zapalić i źródło „płonęło”. Obok Bełkotki rośnie 5 po-

mnikowych jodeł. 

Niedaleko Iwonicza leży Rymanów Zdrój. Ten zdrój słynie 

z niepowtarzalnego mikroklimatu. Powietrze ma cechy klimatu 

górskiego, a zarazem morskiego, z uwagi na nasycenie dużą za-

wartością ozonu, soli oraz jodu. To miejsce jest więc szczególnie 

polecane osobom często zapadającym na choroby układu odde-

chowego. Rymanów jest znany jako uzdrowisko dziecięce.

KRAINA WINNIC
Doły Jasielsko-Sanockie to jeden z najważniejszych obsza-

rów uprawy winorośli w Polsce. Najwięcej winnic powstało 

w okolicach Jasła będącego centrum podkarpackiego winiar-

stwa, a często nazywanego nawet „stolicą odrodzonego pol-

skiego winiarstwa”. Co roku, w ostatni weekend wakacji miasto 

zaprasza na Międzynarodowe Dni Wina. 

DOLINA DĘBÓW
W Krościenku Wyżnym, w gminie Korczyna, niedaleko Kro-

sna znajduje się miejsce zwane „Doliną dębów”. Na terasie nad 

rzeką Wisłok rośnie tam kilkanaście potężnych dębów. Najbar-

dziej okazałe otrzymały imiona poetów związanych z Krościen-

kiem Wyżnym. Najsłynniejszy nosi imię „Aleksander” ku czci 

Aleksandra Fredry. Słynny komediopisarz bywał w Krościenku 

Wyżnym i tu odbyło się jego wesele. „Swoje” dęby mają tutaj 

także Seweryn Goszczyński i Jan Szelc. Niedaleko w Parku le-

śnym „Dębina” znajduje się kolejny pomnikowy dąb. To „Win-

centy”, który upamiętnia związki Wincentego Pola z Krościen-

kiem Wyżnym.

Duże skupisko pomnikowych drzew znajdziemy w Targo-

wiskach k. Miejsca Piastowego. W rozległym parku z dworem 

i stawami rośnie ich ponad 100. Są to dęby, lipy i jeden buk. Sta-

tus pomnika przyrody otrzymało ponad 30 drzew rosnących na 

terenie dawnego parku dworskiego w Posadzie Zarszyńskiej. 

Najdawniejsza część parku to naturalna dąbrowa. Rosną tu 

potężne dęby w wieku ponad 300 lat o średnicy 500-600 cm. 

Obok nich zobaczymy pomnikowe lipy drobnolistne, jesiony 

wyniosłe i klony jawory. Cenne przyrodniczo ogrody lub ich 

pozostałości z wieloma okazałymi drzewami znajdują się także 

we Wzdowie, Jaćmierzu, Żarnowcu, Woli Sękowej, Tarnowcu, 

Święcanach i wielu innych miejscach.

Centrum uzdrowiska w Iwoniczu Zdroju Winnica „Jasiel” 

Wschodnia część Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, okolice Zarszyna
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Dalszy bieg Wisłoka obfituje w kolejne ściany skalne, od-

krywki fliszu i progi rzeczne. Na wysokości Rudawki Rymanow-

skiej, w miejscu, gdzie Wisłok najbardziej zbliża się do drogi 

znajduje się „Płacząca skała”. Dojście do niej możliwe jest tylko 

rzeką. Skała zbudowana jest z fliszu karpackiego, przez który 

przesiąka woda, sącząc się małymi kropelkami. Występują tam 

trawertyny (martwica wapienna), powstające w wyniku wytrą-

cania się węglanu wapnia z wód podziemnych. Wielokolorowa 

ściana pokryta bujną roślinnością wygląda niczym z tropikalnej 

dżungli. Ale to miejsce najwięcej turystów ściąga zimą. Two-

rzą się tu słynne lodospady. Warunkiem są kilkunastodniowe 

mrozy. Wówczas woda przeciskająca się przez flisz zamarza 

P R Z E Ł O M Y  W I S Ł O KA

Wisłok widziany w okolicach Krosna czy Rzeszowa 
wydaje się rzeką mało atrakcyjną, mulistą i uregulowaną. 
Natomiast w swoim górnym biegu tworzy jeden z naj-
piękniejszych przełomów w Polsce. 

Według danych oficjalnych, źródła Wisłoka znajdują się 

w Beskidzie Niskim, na północno-wschodnim zboczu góry Kana-

siówka (823 m n.p.m.) przy granicy ze Słowacją. Ze zbocza tej sa-

mej góry wypływa również Jasiołka. Ten obszar wchodzi w skład 

rezerwatu „Źródliska Jasiołki”. W 2010 roku dwóch studentów 

Miłosz Kuna i Piotr Królicki dokonało pomiarów, według których 

źródło Wisłoka faktycznie znajduje się w rezerwacie „Źródliska 

Jasiołki”, ale na zboczu Wielkiego Bukowca (848 m n.p.m.). Samo 

źródło wypływa na wysokości 770 m n.p.m.

W górnym biegu rzeki powstała wieś Wisłok Wielki. Przed 

laty miejscowość składała się z dwóch osad: Wisłoka Dolnego 

i Wisłoka Górnego. Poniżej miejscowości rzeka płynie u stóp 

pasma Bukowicy. To najdziksze tereny w całym biegu Wisłoka. 

Kiedyś była tu wieś Surowica. Na lewym brzegu rzeki rozciągają 

się Polany Surowiczne. Dziś po wsi pozostała dzwonnica cer-

kwi i cmentarz. Znajduje się tu kilka budynków, m.in. sezonowe 

schronisko studenckie. Latem prowadzony jest tu wypas bydła 

z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrze-

chowej. 

Wisłok płynie dalej przez lasy w kierunku kolejnej wsi Wer-

nejówka. Znajduje się tu jedno gospodarstwo. Nad rzeką w oko-

licach Wernejówki możemy zobaczyć skalne urwisko z odsło-

nięciami fliszu karpackiego warstw łupków menilitowych.

Koryto Wisłoka pomiędzy Wernejówką a Rudawką 
Rymanowską pełne jest progów i ścian skalnych

„Ściana Olzy”, o wysokości 40 m, to najbardziej znane miejsce w Rudawce Rymanowskiej



Doły Jasielsko-Sanockie  |   POGÓRZE KARPACKIE

Wielokolorowa „Płacząca skała” w przełomie Wisłoka k. Rudawki Rymanowskiej wygląda niczym z tropikalnej dżungli

Zimą „Płacząca skała” zamarza, tworząc efektowne lodospady
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tworząc lodowe nacieki. Lodowa skała o długości ponad 100 m 

i wysokości ok. 20 m robi niesamowite wrażenie.

Około 700 m poniżej „Płaczącej skały” znajduje się „Ściana 

Olzy”. To najbardziej znane miejsce w Rudawce Rymanowskiej, 

położone przy wielkiej łące. W odróżnieniu od trudno dostęp-

nej „Płaczącej skały”, Ściana Olzy jest widoczna z drogi i bez pro-

blemu można do niej dotrzeć. Odsłonięcie nosi imię wybitnego 

polskiego geologa – Stanisława Dżułyńskiego i jest największą 

w polskich Karpatach odkrywką łupków menilitowych. Ściana 

wznosi się na wysokość ok. 40 m. 

W okolicach Rudawki Rymanowskiej znajdują się trzy wodo-

spady. Jeden z nich możemy zobaczyć tuż przy południowym 

krańcu ściany Olzy. Ma ok. 10 m wysokości i łatwo go znaleźć. 

Potok ze ściany skalnej spada do płynącego poniżej Wisłoka. 

Nieco dalej na południe znajduje się drugi wodospad. Żeby 

zobaczyć kolejny, musimy się wybrać do pobliskiego Wisłocz-

ka. Tam na potoku o tej samej nazwie znajduje się próg skalny, 

z którego spada woda tworząc pokaźny wodospad. 

Wędrując dalej w dół doliną Wisłoka dotrzemy do duże-

go sztucznego jeziora z zaporą w Sieniawie. Zalew powstał 

1978 roku i ma powierzchnię 1,3 km2. Akwen pełni rolę prze-

ciwpowodziową, retencyjną i zaopatruje w wodę pobliskie miej-

scowości. Jego rola rekreacyjna jest ograniczona, ze względu na 

strome skalne brzegi.

Poniżej zapory w Sieniawie rozpoczyna się kolejny atrakcyjny 

odcinek zwany „Jarem Wisłoka”. Rzeka płynie w nim dopiero od 

80 tysięcy lat, co w skali geologicznej jest okresem dość krót-

kim. Wcześniej Wisłok w okolicach dzisiejszej Sieniawy skręcał 

na zachód, by na północ odbić dopiero w okolicach Rymanowa. 

W końcowym okresie plejstocenu, ok. 80 tys. lat temu doszło 

do tzw. kaptażu. Pasmo wzgórz oddzielających Besko od koryta 

ówczesnego Wisloka było „podcinane” przez płynący tam potok. 

Kiedy w swojej erozji wstecznej dotarł do Wisłoka, nastąpiło 

„przeciągnięcie” tej rzeki do koryta mniejszego potoku. Wody 

Wisłoka skierowały się na północ tworząc przełom ciągnący się 

od Sieniawy do Beska. Rzeka płynie tu w głębokim jarze, które-

go ściany sięgają 40 m. Dostępny turystycznie jest odcinek od 

Mymonia do Beska. W Mymoniu schodzimy do jaru, koło zakola 

rzeki i wielkiej ściany skalnej. Później wędrując w dół Wisłoka 

możemy podziwiać odkrywki fliszu karpackiego, progi skalne 

w rzece i małe wodospady. Jest tam także stary, nieczynny od 

dawna tartak wodny. Spokojne przejście z Mymonia do Beska, 

z fotografowaniem osobliwości przyrody po drodze, trwa ok. pół 

godziny. Na moście w Besku kończy się górski odcinek Wisłoka. 

„Płacząca skała” zbudowana jest z fliszu karpackiego,  
przez który przesiąka woda

Wodospad koło „Ściany Olzy” Wodospad w Wisłoczku  
ma ok. 3 m wysokości

Próg, który przed laty spiętrzał wodę dla tartaku w „Jarze Wisłoka”Odsłonięcia fliszu karpackiego w Wernejówce
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N AT U R A  2 0 0 0  W  D O Ł AC H  
J AS I E L S KO - SA N O C K I C H

Na terenie Dołów Jasielsko-Sanockich wyznaczono 
szereg specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Są to doli-
ny rzek, a także enklawy lasów i łąk oraz miejsca ochrony 
nietoperzy. 

DORZECZE GÓRNEGO SANU
Specjalny obszar ochrony siedlisk „Dorzecze Górnego Sanu” 

utworzono wzdłuż biegu rzeki na terenie Bieszczadów i Pogó-

rza Bukowskiego. Na Pogórzu Bukowskim obszar obejmuje San 

od Leska do Sanoka wraz dolnymi odcinkami Sanoczka i Osławy. 

W Osławie w kwietniu odbywa się widowiskowy spektakl przy-

rodniczy – tarło świnek. 

W rzekach opisywanego obszaru występuje ponad 30 ga-

tunków ryb. Najczęściej spotykane są brzany, świnki i klenie. 

Dziewięć gatunków objętych jest ochroną gatunkową. Są to 

minóg strumieniowy, kiełb Kesslera, kiełb białopłetwy, piekiel-

nica, różanka, głowacz białopłetwy, głowacz pręgopłetwy, koza 

i śliz. W dorzeczu górnego Sanu żyje aż 10% krajowej populacji 

brzanki, wymienionej w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 

Zlewnia Sanu poniżej zapory w Myczkowcach objęta zosta-

ła krajowym programem restytucji ryb wędrownych: łososia 

atlantyckiego, troci wędrownej i certy. San uznany jest za naj-

ważniejsze miejsce tarliskowe anadromicznych ryb wędrow-

nych w karpackiej części dorzecza Wisły. 

Gatunki anadromiczne to takie, które większość życia 
spędzają w wodach słonych, a rozmnażają się w wodach 
słodkich. Należą do nich m.in. ryby łososiowate, jesiotry 
i certa. Z kolei gatunki katadromiczne spędzają więk-
szość życia w wodach słodkich, a ich rozród odbywa się 
w morzach. Do tej grupy zaliczamy m.in. węgorza.

TARŁO ŚWINEK W OSŁAWIE
Zanim ławice łososie znowu ruszą w górę podkarpackich 

rzek, na razie możemy oglądać podobny spektakl przyrodni-

czy w wykonaniu świnek. W połowie kwietnia tysiące tych ryb 

wędruje w górę Osławy. Świnki żyjące w Sanie przez zawsze 

przemieszczały się w górę tej rzeki na tarło. Obecnie jest to nie-

możliwe i to nie tylko za sprawą zapór w Myczkowcach i Solinie. 

Kilka kilometrów powyżej Sanoka, w okolicy Zasławia zbudo-

wano próg, który spiętrza wody Sanu. Stanowi on zaporę nie do 

przebycia dla świnek. Nie mogą jej ani przepłynąć ani przesko-

czyć, dlatego większość z nich cofa się i kieruje się do Osławy, 

która niedaleko tego miejsca wpada do Sanu. Niektóre świnki 

wpływają nawet do 30 km w górę Osławy. Szukają miejsc z pod-

łożem żwirowym, aby złożyć ikrę. Jeżeli chcemy zobaczyć tarło 

świnek wystarczy przyjechać w kwietniu chociażby do Zagórza. 

Tutaj, niemal w centrum miasta, możemy podziwiać to niezwy-

kłe widowisko. 

P R Z E Ł O M  O S Ł AW Y  P O D  M O K R E M

W biegu Osławy pomiędzy Mokrem, a Wysoczanami obszar 

„Dorzecze Górnego Sanu” pokrywa się obszarowo z rezerwa-

tem „Przełom Osławy pod Mokrem”. Ochroną objęto koryto 

rzeki z licznymi progami skalnymi. Osława na tym terenie sta-

nowi ważną ostoję ryb i ptaków wodnych. Chroniony jest także 

pobliski las oraz zbiorowiska rzadkich roślin.

Rezerwat o powierzchni 142,79 ha powstał w 2003 
roku. Celem ochrony jest zachowanie przełomowego 
odcinka rzeki Osławy oraz zbiorowisk leśnych z liczny-
mi stanowiskami roślin chronionych i rzadkich w runie.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazowy
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Aby zobaczyć tarło świnek trzeba w kwietniu  
przyjechać nad Osławę do Zagórza

Piekielnica to w Polsce ryba rzadko występująca 
i bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia

Świnka to ryba o długości do 50 cm,  
która może ważyć nawet do 2 kg
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WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI
Górny bieg Wisłoka, aż do Zalewu w Sieniawie objęty 

jest ochroną w ramach obszaru „Ostoja Jaśliska”. Nato-

miast w biegu rzeki poniżej zapory utworzono specjalny 

obszar ochrony siedlisk „Wisłok Środkowy z dopływami” 

(PLH180030). Mijając Besko Wisłok przestaje być rzeką 

górską, nie tworzy już przełomów i zaczyna meandrować. 

Podobnie jak w górnym biegu, także poniżej Beska, Wisłok 

zmieniał swoje koryto. W XVI wieku. omijając zawalony 

wylot wąwozu popłynął na wschód w kierunku Zarszyna. 

Do poprzedniego koryta wrócił pod koniec XVIII wieku. 

Obszar Natura 2000 „Wisłok Środkowy z Dopływami” 

(PLH180030) jest ostoją cennych gatunków ryb. Na odcin-

ku od Beska do Krosna najczęściej występują kiełb, kleń, 

strzebla potokowa i piekielnica. W Wisłoce żyją też gło-

wacz białopłetwy, kiełbie Kesslera i białopłetwy, brzanka, 

boleń, różanka, koza pospolita i piskorz wymienione w za-

łączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Ogółem stwierdzono 

tu ponad 30 gatunków ryb.

WISŁOKA Z DOPŁYWAMI
Specjalny obszar ochrony siedlisk „Wisłoka z dopły-

wami” (PLH180052) utworzono w dolinie rzeki od granic 

Beskidu Niskiego przez Pogórze Jasielskie i Kotlinę Jasiel-

Obszar Natura 2000 „Wisłok Środkowy z dopływami” utworzono  
w biegu rzeki od zapory w Sieniawie do zalewu w Rzeszowie 

 Głowacz białopłetwy

Koza pospolita
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sko-Krośnieńską. Poniżej Jasła obszar obejmuje dalszą część 

doliny Wisłoki aż do zalewu w Mokrzcu. Na tym odcinku rzeka 

płynie na granicy pomiędzy Pogórzem Strzyżowskim a Pogó-

rzem Ciężkowickim. W skład obszaru włączono także dopływy 

Wisłoki – Iwelkę, Kłopotnicę oraz Ropę. Najważniejszymi zbio-

rowiskami roślinnymi na tym terenie są lasy i zarośla łęgowe. 

W dolinach Wisłoki i Ropy powstały starorzecza będące miej-

scem występowania rzadkich roślin. Podobnie jak w Wisłoku, 

także w Wisłoce żyje ok. 30 gatunków ryb. Najliczniejsze są kle-

nie, pstrągi potokowe, strzeble potokowe i brzany. Z rzadszych 

i chronionych występują tu m.in. minóg strumieniowy, brzanka 

i koza pospolita. W granicach obszaru znalazł się także dolny 

odcinek Jasiołki. Natomiast w środkowym i górnym biegu tej 

rzeki utworzono obszar Natura 2000 „Jasiołka” .

DOŁY JASIELSKO-SANOCKIE 
SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK 

„Las Hrabeński” (PLH180039) to kompleks leśny z dorod-

nymi drzewostanami bukowo-grabowymi z domieszką dębu, 

lipy i jaworu oraz innych gatunków liściastych. Wiosną masowo 

kwitną tu geofity. Występują tu trzy typy siedlisk z załącznika 

I Dyrektywy Siedliskowej: grąd, żyzna buczyna karpacka i jawo-

rzyna z miesiącznica trwałą.

„Ladzin” (PLH180038) – obszar łąk i pastwisk położony 

w okolicach wsi Ladzin pomiędzy Rymanowem a Wróblikiem 

Królewskim. Utworzono go w celu ochrony łąk świeżych. 

Spotkamy tu następujące gatunki z załącznika II: motyle – 

modraszek nausitous, modraszek telejus, czerwończyk nie-

parek, a także płazy – kumak górski i traszka grzebieniasta. 

Podobne siedliska i gatunki występują w obszarze „Jaćmierz” 

(PLH180032).

„Patria nad Odrzechową” (PLH180028) to specjalny obszar 

ochrony siedlisk, w którym dominują żyzna buczyna karpacka 

i grąd. Z rzadkich gatunków występują tu kumak górski, biegacz 

gruzełkowaty i zgniotek cynobrowy. 

„Józefów – Wola Dębiowiecka” (PLH180033) – obszar 

skałda się z dwóch enklaw położonych na Pogórzu Jasielskim. 

Występują tu cenne przyrodniczo siedliska zmiennowilgotnych 

łąk trzęślicowych. Do największych osobliwości florystycznych 

należą selernica żyłkowana oraz groszek błotny, który ma tu je-

dyne stanowisko w Karpatach. 

„Las Niegłowicki” (PLH180040) – obszar obejmuje zalesio-

ne wzgórze położone w sąsiedztwie rafinerii w Jaśle, w widłach 

Wisłoki i Ropy. Wzniesienie to porośnięte jest lasem grądowym 

oraz żyzną i kwaśną buczyną. Niewielką powierzchnię zajmuje 

olszynka górska. Występuje tu szereg cennych roślin, m.in. ob-

razki alpejskie i lilia złotogłów. Fragmenty buczyn liczące po-

nad 80 lat są miejscem występowania wielu gatunków ptaków, 

w tym m.in. siniaka, dzięcioła czarnego i muchołówki białoszyjej. 

OCHRONA NIETOPERZY
Na Pogórzu Bukowskim utworzono specjalny obszar ochro-

ny siedlisk „Rymanów” (PLH180016). Obejmuje on dwie ko-

lonie rozrodcze nietoperzy mieszczące się w kościele pw. św. 

Stanisława Biskupa Męczennika w Rymanowie Zdroju i koście-

le pw. MB Częstochowskiej w Sieniawie, a także tereny żero-

wiskowe tych kolonii. Kolejny obszar chroniący nietoperze 

utworzono w Równem – „Kościół w Równem” (PLH180036) 

obejmujący kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Równem wraz 

z najbliższym otoczeniem. Występuję tu nocek duży. Kolonia 

liczy do 200 osobników.

 Miesiącznica trwała

Traszka grzebieniasta

Kościół w RównemKościół w Rymanowie Zdroju
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P ółnocna część województwa pod-

karpackiego leży w rozległej Kotlinie 

Sandomierskiej. Te tereny od wieków po-

rośnięte były wielką puszczą. Występują 

tu niespotykane nigdzie indziej w kraju 

rośliny, a swoje gniazda zakładają najpięk-

niejsze ptaki Polski. Fascynująca jest także 

kultura tutejszych mieszkańców – Laso-

wiaków.

KOTLINA  
SANDOMIERSKA
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Kotlina Sandomierska położona jest w zapadlisku 
pomiędzy Karpatami – na południu, a Wyżynami – Ma-
łopolską – na północnym zachodzie i Lubelsko-Lwowską 
– na północnym wschodzie. Ten obszar ma kształt trój-
kąta, którego podstawą jest próg Pogórza Karpackiego 
ciągnący się od Krakowa przez Rzeszów po Przemyśl 
i Lwów. Północno-zachodnie ramię stanowi Wisła, a pół-
nocno-wschodnie – krawędź Roztocza. Stożek tego trój-
kąta znajduje się u zbiegu Wisły i Sanu. W tej publikacji 
będziemy zajmować się tylko centralną (ale i największą) 
częścią Kotliny Sandomierskiej położoną w północnej 
części województwa podkarpackiego.

Na północno-zachodnim krańcu Kotliny Sandomierskiej płynie Wisła

Według podziału fizycznogeograficznego Kotlina Sando-

mierska należy do Regionu Karpackiego i jako Podkarpacie 

Północne dzieli się Nizinę Nadwiślańską, Podgórze Bocheńskie, 

Płaskowyż Tarnowski, Dolinę Dolnej Wisłoki, Równinę Tarno-

brzeską, Płaskowyż Kolbuszowski, Pradolinę Podkarpacką, 

Podgórze Rzeszowskie, Dolinę Dolnego Sanu, Płaskowyż Tar-

nogrodzki i Równinę Biłgorajską. 

Jeśli chodzi o podział geobotaniczny to Kotlina Sandomier-

ska zaliczana jest do Działu Wyżyn Południowopolskich. W jej 

skład wchodzą: Okręg Niziny Nadwiślańskiej, Okręg Niepoło-

micko Tarnowski, Okręg Wideł Wisły i Sanu, Okręg Płaskowyżu 
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Kolbuszowskiego, Okręg Równiny Biłgorajskiej, Okręg Płasko-

wyżu Tarnogrodzkiego, Okręg Przemysko-Rzeszowski.

Najwyższe partie Kotliny Sandomierskiej, w jej części po-

łudniowej, wznoszą się na wysokość 270 m n.p.m., a najniższe 

Południowy kraniec Kotliny Sandomierskiej widziany z progu Pogórza Karpackiego

nad Wisłą koło Chwałowic osiągają ok. 140 m n.p.m. Ten teren 

leży w dorzeczu Wisły, która płynie na północno-zachodnim 

krańcu regionu. Inne większe rzeki to San, Wisłoka, Wisłok, Ta-

new, a w zachodniej części, na terenie woj. małopolskiego, także 

Raba i Dunajec.

Kotlina Sandomierska położona w zapadlisku pomiędzy Kar-

patami, a Wyżynami Polskimi ma klimat należący do najcieplej-

szych w kraju. Lato jest tutaj upalne, a przeciętna ilość opadów 

niższa niż w regionach sąsiednich. Średnia temperatura wynosi 

8°C, a w lipcu 18,5°C. Ciepła jest także zima. Mróz występuje tu 

przez około pięćdziesiąt dni, a pokrywa śnieżna zalega średnio 

70 dni. 

Przed wiekami niemal cała powierzchnia Kotliny Sandomier-

skiej porośnięta była puszczą. Tereny otwarte znajdowały się 

jedynie przy rzekach. Wielkie obszary leśne zachowały się do 

dziś. Są to: Puszcza Sandomierska - w centralnej części Kotliny, 

Puszcza Niepołomicka – na jej zachodnim krańcu, Puszcza Sol-

ska oraz Lasy Janowskie na północy, a także Lasy Leżajskie i Lasy 

Sieniawskie na wschodzie. Obecnie na tym terenie przeważają 

bory sosnowe. Ale dawniej rosły tu lasy bukowo-jodłowo-dę-

bowe. Kotlina Sandomierska jest dzisiaj krainą rolniczo-leśną. 

Duże miasta: Rzeszów, Mielec, Stalowa Wola i Tarnobrzeg roz-

łożyły się na obrzeżach zapadliska.
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Innego zdania jest prof. Józef Półćwiartek, który twierdzi, że 

San nie stanowi wschodniej granicy Puszczy, ale jest jej rzeką 

wewnętrzną. Według tej koncepcji Puszcza Sandomierska sięga 

aż po próg Roztocza, a w jej skład wchodzą Lasy Sieniawskie, 

Puszcza Solska i Lasy Janowskie. 

Przeważa jednak opinia, że Puszcza Sandomierska zamyka 

się w widłach Wisły i Sanu. 

W średniowieczu lasy pokrywały cały ten obszar. Tereny 

bezleśne znajdowały się jedynie przy rzekach i wokół osad ta-

kich jak Kolbuszowa, Mielec, Raniżów Nisko czy też Leżajsk. 

Pierwotny charakter najdłużej zachowała północna część 

puszczy. Pokryta mokradłami była trudno dostępna, więc osad-

nictwo wkroczyło tu najpóźniej. Przez stulecia ludzie zabierali 

sandomierskim borom kolejne obszary. W latach 30. XX wieku, 

kiedy powstawał Centralny Okręg Przemysłowy w głębi pusz-

czy zbudowano miasta jak Stalowa Wola czy Nowa Dęba. Dziś 

tereny Kotliny Sandomierskiej tworzą mozaikę lasów pól i łąk. 

Sporą część Kotliny Sandomierskiej zajmuje poligon wojskowy 

położony na wschód od Nowej Dęby. Jego obszar przypomina 

nieco tereny pustynne. Występuje tu wiele ciekawych gatun-

ków roślin. Z wiadomych względów obejrzeć je mogą jednak 

tylko nieliczni.

Krajobraz Puszczy Sandomierskiej

P U S Z C Z A  SA N D O M I E R S KA

W centralnej części Kotliny Sandomierskiej, w wi-
dłach Wisły i Sanu do dziś zachowały się wielkie lasy. To 
Puszcza Sandomierska, która dawno temu porastała cały 
ten obszar. Przez wieki lasy zostały znacznie przetrze-
bione. Nadal jest to jednak jeden z największych kom-
pleksów leśnych w Polsce – jego powierzchnia wynosi 
130 tys. ha. 

Lasy, bagna, wydmy, a także przylegające do nich pola, 
łąki i pastwiska tworzą urozmaicony krajobraz i są 
ostoją wielu rzadkich gatunków flory oraz fauny. Po-
wstały tu obszary chronionego krajobrazu: Kuryłow-
ski, Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski, Przecławski, 
Zmysłowski i Sokołowsko-Wilczowolski. Znajdują się 
one w centralnej i południowej części wielkiej puszczy. 
Położone na północ od nich tereny cenne przyrodniczo 
objęto ochroną w ramach sieci Natura 2000.

Nazwa „Puszcza Sandomierska” funkcjonowała w XVI wieku 

jako określenie lasów należących do starostwa sandomierskie-

go. Inne obszary puszczańskie w widłach Wisły i Sanu nazywa-

no m.in. „Puszczą Tuszymską”, „Puszczą Bratkowską” czy też 

„Puszczą Leżajską”. W XIX wieku nazwę Puszcza Sandomierska 

zaczęto stosować dla całego tego terenu. Jednym z pierwszych 

był ksiądz Wojciech Michna w „Pamiętniku historycznym okolic 

i rodzin w diecezji przemyskiej”. Do literatury naukowej tę na-

zwę wprowadziła geograf Maria Dobrowolska w latach 30. XX 

wieku. Podobnie jak ksiądz Michna, jako Puszczę Sandomier-

skiej określiła centralną część Kotliny Sandomierskiej. Jest to 

obszar w kształcie klina ograniczony Wisłą, Sanem, Wisłokiem 

i Wisłoką. Południową granicą jest próg Pogórza Karpackiego 

z przebiegającymi wzdłuż niego szlakami komunikacyjnymi. 

Po II wojnie taki podział potwierdzili m.in.: prof. Jerzy Kon-

dracki w „Geografii regionalnej Polski” i prof. Romuald Olaczek 

w „Skarbach przyrody i krajobrazu Polski”.

Puszcza Sandomierska
KOTLINA SANDOMIERSKA
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L AS OW I ACY

Od XIV wieku w Puszczy Sandomierskiej zaczęli się osiedlać 

chłopi z różnych stron – przeważnie ścigani przez prawo czy też 

uciekający przed pańszczyzną. Później, w większej liczbie, za-

częli przybywać osadnicy z Mazowsza i Małopolski. Napływała 

też ludność ruska, niemiecka, litewska i wołoska. Na tym terenie 

osadzano jeńców wojennych m.in. Tatarów czy Szwedów. Prze-

nikanie różnych kultur doprowadziło do powstania odrębnej 

społeczności różniącej się od sąsiadów. Mieszkańcy puszczy 

nazywali siebie „Lesiokami”. „Lasowiakami” nazwali ich później 

etnografowie badający te tereny. Z biegiem czasu to określenie 

przyjęło się powszechnie. Lasowiacy wyróżniają się charaktery-

stycznym strojem, obyczajami, wierzeniami i gwarą. To jedyna 

grupa etnograficzna w Polsce, która swą nazwę wzięła od lasu. 

Lasowiacy żyjąc w głębi puszczy, utrzymywali się z bogactw 

lasu. Trudnili się zbieractwem, myślistwem i bartnicwem, z cza-

sem rzemiosłem, a nawet prymitywnym przemysłem związa-

nym z obróbką drewna m.in. wytapianiem rudy darniowej, 

smoły i mazi oraz wypalaniem węgla drzewnego. Drewno i jego 

produkty były spławiane Sanem i Wisłą. 

W Kotlinie Sandomierskiej do dziś żywe są tradycje związa-

ne z zawodami, rzemiosłami i obyczajami Lasowiaków. W Ula-

nowie nadal można spotkać flisaków, którzy wprawdzie nie 

spławiają już dzisiaj drewna, ale za to wożą tratwami turystów. 

Rudnik nad Sanem nazywany jest stolicą podkarpackiego wikli-

niarstwa. W Krzeszowie słynne są tzw. „Powidlaki”, czyli święto 

smażenia powideł ze śliwek węgierek. W Krzeszowie Górnym 

atrakcją jest zagroda kowalska. Z kolei Medynia Głogowska to 

znany ośrodek garncarstwa. Można tu zobaczyć galerię rzeźby 

ceramicznej i uczestniczyć w warsztatach garncarskich. Od kil-

kunastu lat w borach sosnowych nie spotkamy już żywiczarzy, 

którzy zajmowali się pozyskiwaniem żywicy. Do dziś natomiast 

możemy trafić w lesie na ślady ich działalności czyli spały.

Jeśli chcemy więcej dowiedzieć się o Lasowiakach, ich histo-

rii, zwyczajach i budownictwie warto odwiedzić Muzeum Kultu-

ry Ludowej i Park Etnograficzny w Kolbuszowej.

Zagrody Lasowiaków w skansenie w Kolbuszowej

Dziś w borach sosnowych nie spotkamy już żywiczarzy
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N AT U R A  2 0 0 0  –  P TA K I

Puszcza Sandomierska jest jedną z najważniejszych 
ostoi ptaków w Polsce i najbogatszą w województwie 
podkarpackim pod względem liczby gatunków. W ramach 
sieci Natura 2000 powstał tu obszar specjalnej ochrony 
ptaków o nazwie „Puszcza Sandomierska”’.

W lasach, na łąkach i polanach, na mokradłach, na stawach, 

a także na wydmach ogółem naliczono 245 gatunków ptaków, 

w tym 161 lęgowych. W załączniku I Dyrektywy Ptasiej uję-

tych jest 65 gatunków, z których 36 to ptaki lęgowe. Za gatunki 

kluczowe uważane są kraska i podgorzałka. Licznie występują 

tu także bociany czarne oraz białe, ptaki drapieżne z bielikiem, 

derkacze, a także czaple białe i siwe. Puszcza Sandomierska 

to również ważna ostoja dzięciołów i tak pięknych ptaków jak 

dudek, wilga czy zimorodek. Na tym terenie możemy zobaczyć 

świergotki polne, lelki, dzieżby gąsiorki, skowronki borowe i or-

tolany. Z sów spotkamy tu m.in. sowę uszatą, puszczyka zwy-

czajnego, puszczyka uralskiego i sóweczkę, najmniejszą polską 

sowę. Na polanach, w miejscach podmokłych możemy zobaczyć 

żurawie. Puszczańskie stawy i mokradła są miejscem występo-

wania wielu gatunków ptactwa wodnego i błotnego.

Zimorodek

Świergotek polny

Dudek
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KRASKA 
Puszcza Sandomierska to ważny obszar gniazdowania kraski 

zwyczajnej Coracias garrulus. To bez wątpienia jeden z najpięk-

niejszych polskich ptaków. Występuje na skraju lasu, w małych 

skupiskach drzew, zawsze obok terenów otwartych. Często 

można ją zobaczyć siedzącą na przewodach energetycznych. 

Gniazda zazwyczaj zakłada w dziuplach (często po dzięciołach), 

ale korzysta także z budek lęgowych. Pod koniec maja lub na 

początku czerwca samica składa od 4 do 5 jajek i wysiaduje je 

przez 17-20 dni z niewielką pomocą samca. Młode opuszczają 

dziuple po 4 tygodniach. Później są jeszcze dokarmiane przez 

rodziców przez 3-4 tygodnie. Kraska jest owadożerna, ale zjada 

też dżdżownice, a nawet drobne gady, płazy i ssaki. W sierpniu 

i wrześniu odlatuje do Afryki. Zimowiska są rozmieszczone na 

sawannach na południe od równika. Do Europy wraca na wio-

snę. W Puszczy Sandomierskiej pojawia się zazwyczaj na po-

czątku maja.

Kraska, jako gatunek skrajnie zagrożony utratą siedlisk lę-

gowych, została objęta szczególną ochroną. Umieszczono ją na 

Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych, jest też na 

liście Konwencji Berneńskiej i Bońskiej. Dyrektywa Ptasia uzna-

je kraskę za gatunek szczególnej troski. Główne zagrożenia to 

likwidacja zadrzewień śródpolnych, wycinanie starych dziupla-

stych drzew i chemizację rolnictwa.

W opracowaniach dotyczących obszarów Natura 2000 mo-

żemy przeczytać, że 10%, a w niektórych publikacjach, że nawet 

20% krajowej populacji kraski zakłada gniazda w Puszczy San-

domierskiej. Niestety te dane dziś (2018 roku) są już nieaktu-

alne. Populacja tego w Polsce znacznie się zmniejszyła i trudno 

liczyć udziały procentowe.

Jeszcze pół wieku temu była dość liczna w niemal całym kra-

ju. Dzisiaj można ją spotkać jedynie we wschodnich regionach. 

Niestety z roku na rok obserwuje się coraz mniej par. W latach 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku jej liczebność szacowano 

na 500-600 par. Według danych Państwowego Monitoringu 

Środowiska w roku 2017, w całej Polsce gniazdowało jedynie 

10-14 par krasek. Jeszcze niedawno te ptaki występowały na 

Kurpiach, Mazowszu, w Puszczy Kozienickiej, na południo-

wej Lubelszczyźnie, w Puszczy Białej, na Podlasiu i oczywiście 

w Puszczy Sandomierskiej. Obecnie te ptaki spotkać można 

jedynie na terenie Niziny Kurpiowskiej i na Podkarpaciu. Naj-

więcej krasek gniazduje obecnie w europejskiej części Rosji i na 

Ukrainie. 

Być może niedługo ten piękny ptak w Polsce całkowicie za-

niknie, zwłaszcza że znajduje się ona na zachodniej granicy are-

ału lęgowego tego gatunku. W książce „Ptaki Polski” Andrzej G. 

Kruszewicz pisze, że jeśli w centrum populacji zachodzą zmiany, 

to na jej krańcach może nastąpić wyraźny spadek liczebności. 

Ochrona lęgowisk i specjalne projekty w ramach których or-

nitolodzy wieszają zabezpieczone przed drapieżnikami budki 

i dokarmiają te ptaki może jedynie spowolnić tempo zanikania 

tego gatunku w naszym kraju.

Kraski
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N AT U R A  2 0 0 0  –  E N K L AW Y  P U S Z C Z Y

Jednym z najcenniejszych przyrodniczo terenów 
województwa podkarpackiego jest poligon wojskowy 
niedaleko Nowej Dęby. Został on włączony do specjal-
nego obszaru ochrony siedlisk „Enklawy Puszczy Sando-
mierskiej” (PLH180055). Nazwa „enklawy” jest zasadna, 
bo są to oddzielone od siebie tereny w północnej części 
Puszczy, pomiędzy widłami Wisły i Sanu. Kolejne enkla-
wy powstały wokół stawów w Budzie Stalowskiej i Grę-
bowie. Ochroną objęto też miejsca, gdzie znajdują się 
stare drzewostany. Łącznie wszystkie fragmenty mają 
powierzchnię 7952,49 ha. To znacznie mniej niż obszar 
„ptasi” w Puszczy Sandomierskiej. 

Obszar utworzono by chronić najcenniejsze fragmenty Pusz-

czy Sandomierskiej z dużym nagromadzeniem siedlisk i gatun-

ków z załączników I i II Dyrektywy Siedliskowej. Jeżeli chodzi 

o siedliska to szczególną ochroną objęte są suche wrzosowiska, 

wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, łęgi nadrzecz-

ne, świeże łąki użytkowane ekstensywnie i zmiennowilgotne 

łąki trzęślicowe, a także torfowiska wysokie i przejściowe. 

Suche wrzosowiska znajdują się głównie na terenie poligonu 

Nowa Dęba, gdzie zajmują ponad 4 tys. ha. Na tym terenie wy-

stępują rzadkie gatunki motyli: szlaczkoń szafraniec, modraszek 

telejus i modraszek nausitous. Populacje tych owadów liczą po 

kilkadziesiąt osobników.

Na poligonie znajduje się także torfowisko o nazwie „Cie-

trzewiec”. Nazwa pochodzi od cietrzewi, które dawniej licznie 

na tym terenie występowały. Dzisiaj tych ptaków jest niewiele, 

ale nadal można je tu spotkać.

Cietrzew zwyczajny Tetrao tetrix – rzadko występujący w Pol-

sce ptak wielkości kury domowej. Samce są pięknie ubarwione 

na czarno z granatowym połyskiem. Od pokrewnych gatunków 

cietrzewia odróżnia ogon w kształcie liry. Pod okiem znajduje 

się tzw. róża, fragment gołej skóry, wyraźnie powiększający się 

na wiosnę w okresie godowym. Samica (cieciorka) jest mniejsza, 

brązowa z rdzawym, szarym lub płowym pręgowanym wzorem. 

Środowiskami życia cietrzewi są pogranicza lasów i łąk, a tak-

że poręby. Te ptaki zjadają nasiona, liście i pędy drzew, a także 

owady i ślimaki. Cietrzew żeruje w ciągu dnia, a w nocy śpi na 

drzewie.

Bardzo widowiskowe są toki cietrzewi, które trwają od koń-

ca marca do początku czerwca. Od kilku do kilkunastu samców 

Ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt tereny poligonu koło Nowej Dęby zostały objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000

Szlaczkoń szafraniec
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(czasem nawet 30) przed świtem przylatuje na tokowisko. Naj-

częściej są to leśne zręby lub polany. Tokują na ziemi, stojąc 

lub chodząc drobnymi kroczkami w kółko. Czasami wykonują 

podskoki lub biegają wydając charakterystyczne odgłosy (beł-

kotanie i „czuszykanie”). Kiedy o świcie na tokowisko przylatują 

samice, między samcami dochodzi do potyczek.

W najbardziej wysuniętym na wschód fragmencie obszaru 

„Enklawy Puszczy Sandomierskiej” znajdują się miejsca wystę-

powania pachnicy dębowej, jednego z najbardziej chronionych 

owadów w Europie.

Pachnica dębowa Osmoderma eremita – to duży chrząszcz 

dochodzący nawet do 3,5 cm. Larwy mają długość do 6 cm. 

Nazwa pochodzi od feromonu wydzielanego przez samce 

w okresie godowym. Ma on silną woń wyczuwalną nawet przez 

człowieka. Pachnica jest gatunkiem wskaźnikowym. Jego obec-

ność na danym terenie może stanowić podstawę wyznaczenia 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci Natura 2000. Ten 

chrząszcz określany jest jako gatunek lasów pierwotnych. Lar-

wy pachnicy żyją w dziuplach żywych drzew, odżywiając się roz-

łożonym przez grzyby drewnem. W tych dziuplach większość 

życia spędzają też dorosłe chrząszcze. Ten gatunek jest związa-

ny z terenami, w których jest dużo starych dziuplastych drzew. 

Niestety takie lasy należą do rzadkości. Pachnicę spotykamy 

więc w alejach i szpalerach drzew. Najczęściej są to dęby, lipy, 

ale także wierzby.

Modliszka zwyczajna Mantis religiosa – jest jednym z symboli 

Puszczy Sandomierskiej. Jeśli przyjrzymy się jej z bliska, może-

my odnieść wrażenie, że głowa owada przypomina kosmitę. Być 

może modliszka posłużyła do sporządzenia wizerunku Obcych. 

Modliszka zwyczajna to jedyny gatunek modliszek żyjących 

w Polsce. Jest to jednocześnie największa modliszka europej-

ska. Samice są większe i osiągają od 50 do 70 cm, samce od 40 

do 60. 

W drugiej połowie XX występowała tylko w Puszczy San-

domierskiej. Obecnie jej zasięg się rozszerzył i na północ i na 

zachód. Można ja spotkać nawet na Podlasiu i Opolszczyźnie. 

Modliszki występują także w Bieszczadach, ale to raczej część 

populacji słowackiej.

Jest to gatunek ciepłolubny. Najczęściej występuje na nasło-

necznionych polanach i skrajach borów sosnowych porośnię-

tych wrzosowiskami.

Modliszka to drapieżnik. Czai się na roślinach czekając na 

ofiarę. Kiedy ta się zbliży błyskawicznie chwyta ja potężnymi 

odnóżami i zjada. Szczególnie złą sława cieszą się samice mo-

dliszki, które tuż po kopulacji, a czasami nawet w jej trakcie 

uśmiercają i zjadają swoich partnerów. Nie dzieje się tak jednak 

zawsze i samce czasami uchodzą z życiem. 

Na poligonie koło Nowej Dęby znajduje się także największe 

w Polsce stanowisko niezwykle rzadkiej rośliny, jaką jest waw-

rzynek główkowaty. Gatunek ten występuje niemal wyłącznie 

w województwie podkarpackim.

Wawrzynek główkowaty (główkowy) Daphne cneorum jest 

rośliną o niewielkich rozmiarach. Dopiero z bliska można za-

uważyć, że to krzew. Różówe lub białe kwiaty zebrane w głów-

kowaty kwiatostan pojawiają się na przełomie maja i czerwca 

i wydzielają intensywny zapach.

W województwie podkarpackim cietrzewie występują jedynie na poliginie koło Nowej Dęby

Pachnica dębowa

Modliszka czai się na roślinach czekając na ofiarę
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N AT U R A  2 0 0 0  –  STAW Y

W wielu miejscach w Puszczy Sandomierskiej znaj-
dują się kompleksy stawów rybnych, które powstały 
w XIX wieku lub na początku XX wieku. Z biegiem cza-
su większość tych zbiorników znaturalizowało się i stało 
ważnymi ostojami ptactwa wodnego i błotnego. Szcze-
gólnie cenne są akweny w Budzie Stalowskiej niedaleko 
Nowej Dęby. 

Na stawach w Budzie Stalowskiej i w ich otocze-
niu stwierdzono występowanie 177 gatunków ptaków, 
z czego 139 to gatunki lęgowe. Pod koniec XX wieku miał 
tu powstać rezerwat przyrody. Przygotowano dokumen-
tację, ale do dziś nie doszło do jego utworzenia. Stawy 
zostały za to objęte ochroną w ramach dwóch obszarów 
Natura 2000 – ptasiego i siedliskowego.

Po dotarciu nad stawy pierwszy widok jaki zobaczymy, to od-

latujące czaple. Te ptaki są bardzo ostrożne i płochliwe. Żeby się 

im przyjrzeć z bliska trzeba zachować szczególną ostrożność. 

Łatwo odróżnić czaple siwe od białych. Te ostatnie w całym re-

gionie są bardzo rzadkie, ale na stawach w Puszczy Sandomier-

skiej pojawiają się w wyjątkowo dużych skupiskach. W Budzie 

Stalowskiej można też spotkać jeszcze rzadsze czaple purpuro-

we. W odróżnieniu od czapli łabędzie nie odlatują na nasz wi-

dok, spokojnie zajmując się żerowaniem. Występują tu łabędzie 

nieme i krzykliwe. 

Obok łabędzi na stawach najczęściej można zobaczyć kaczki. 

W Budzie Stalowskiej występują niemal wszystkie gatunki żyją-

ce w Polsce. Najbardziej popularne są krzyżówki, ale możemy 

spotkać wiele rzadszych okazów. Szczególnie cenna jest podgo-

rzałka.

Podgorzałka Aythya nyroca została wpisana do Polskiej Czer-

wonej Księgi Zwierząt jako gatunek silnie zagrożony. Te ptaki 

najczęściej możemy zobaczyć na zarastających stawach. Cechą 

charakterystyczną podgorzałek jest białe ubarwienie pokryw 

podogonowych występujące niezależnie od płci i wieku. Samiec 

i samica mają podobne ubarwienie. Samce mają białą tęczówkę 

i z tego powodu ten ptak jest także nazywany kaczką białooką. 

Do gatunków rzadkich i objętych ochroną należą także ko-

lorowe – cyranka i cyraneczka oraz płaskonos wyróżniający się 

charakterystycznym dziobem. W ubarwieniu ten gatunek jest 

nieco podobny do krzyżówki. Natomiast czernica, a także gło-

wienka podlegają ochronie w okresie lęgowym, a od sierpnia do 

grudnia są gatunkami łownymi. W puszczańskich stawach żyją 

także gęsi. Najliczniejsza jest gęgawa.

Stawy w Budzie Stalowskiej to jeden z najważniejszych obszarów ochrony ptaków w Polsce

Podgorzałka zwana kaczką białooką, to w Polsce rzadkość
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nający ryk krowy. Podobny do niego, ale mniejszy jest bączek. 

On również doskonale maskuje się w trzcinach i szuwarach 

i jest trudny do zauważenia. W Puszczy Sandomierskiej wystę-

puje więcej gatunków ptaków brodzących. Należą do nich mię-

dzy innymi brodźce, rycyki, czajki oraz zielonki.

Bardzo efektownymi ptakami są perkozy dwuczube. Samce 

i samice są do siebie podobne. Będąc wiosną na wycieczce nad 

stawami możemy przyglądać się, jak te ptaki budują gniazda 

z butwiejących roślin wodnych. Ale najpiękniejszy widok to toki 

czyli taniec godowy perkozów. Zaczyna się od ukłonów partne-

rów. W końcowej fazie ptaki przyciskają się do siebie piersiami 

stojąc pionowo na wodzie. Często obdarowują się pękami ro-

ślin.

Ptakiem dość licznym na stawach jest kokoszka wodna na-

zywana też kurką wodną. Ma czerwony dziób zakończony na 

żółto. Można ją po tym odróżnić od podobnej łyski, która ma 

biały dziób. 

W środowisku wodnym żyją gatunki ptaków, które nie pły-

wają, ale brodzą. Ptaki te, nazywane brodzącymi, mają długie 

i cienkie nogi oraz długie dzioby. Najbardziej znanymi gatunka-

mi są bociany i czaple. W Budach Stalowskich licznie występują 

rzadkie i płochliwe bociany czarne. Przez gęste trzciny cicho 

przemyka bąk, który poluje na ryby, żaby i owady wodne. Samce 

w okresie godowym wydają charakterystyczny głos przypomi-

Taniec godowy perkozów dwuczubych

Kokoszka wodna zwana kurką wodną

Bączek poluje na ryby i owady

Bąk to niewielki ptak, który w okresie godowym  
wydaje głos przypominający ryk krowy
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Zmierzch na stawach w Grębowie

Bielik – największy polski ptak drapieżny
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pują również remizy słynące z wyplatania niezwykłych gniazd. 

Wśród gatunków przelotnych można wymienić żurawie, kor-

morany, mewy, sieweczkę obrożną, bataliony, bekasiki, a nawet 

orła przedniego i orlika krzykliwego.

Będąc w Budzie Stalowskiej warto zwrócić uwagę nie tylko 

na ptaki, ale także na miejscową florę. W stawach występują 

rzadkie zbiorowiska roślinne m.in. z grzybieniem białym. Wo-

kół zbiorników w lesie grądowym rośnie ponad 70 dorodnych 

dębów.

Na terenie Puszczy Sandomierskiej największe i najciekaw-

sze przyrodniczo są stawy w Budzie Stalowskiej, ale warto od-

wiedzić także inne akweny, m.in. w Grębowie, Kłapówce, Wery-

ni, Porębach Kupieńskich czy też Kolbuszowej. 

Kompleks stawów w Porębach Kupieńskich koło Brat-
kowic w 1999 roku objęto ochroną tworząc rezerwat 
przyrody „Zabłocie”. Ma on powierzchnię 539,81 ha. 
Rezerwat powołano w celu zachowania naturalnych 
zbiorowisk roślinnych dawnej Puszczy Sandomierskiej, 
z licznie tu występującymi gatunkami roślin chronio-
nych i rzadkich oraz ochrony stanowisk lęgowych rzad-
kich gatunków ornitofauny. Przez kilka lat stawy w Po-
rębach Kupieńskich były przebudowywane i rezerwat 
nie spełniał swojej funkcji. 

Wokół dużych kompleksów stawów możemy zobaczyć naj-

większe polskie ptaki drapieżne – bieliki zwyczajne Haliaeetus 

albicilla. Podstawowym pokarmem bielików są ryby i ptactwo 

wodne, głównie kaczki, perkozy i łyski. Czasami polują także 

na ssaki, najczęściej małe gryzonie. Zdarza się jednak, że jego 

ofiarami padają zające i małe sarny. Zimą bieliki chętnie żerują 

na padlinie ssaków. Populację bielika w Puszczy Sandomierskiej 

ornitolodzy określają na kilka par. 

Potocznie określając tego ptaka często mówi się „orzeł bie-

lik”, ale bielik zwyczajny należy do innego rodzaju jastrzębiowa-

tych niż orły. Rozpiętość skrzydeł tego ptaka może dochodzić 

do 250 cm, a waga do 6 kg, a więc jest potężniejszy od orła 

przedniego. Samice bielika są większe od samców. Rywalizacja 

bielika z orłem przednim nie ogranicza się tylko do tego, który 

jest większy, ale także który znajduje się w godle Polski. Zgodnie 

z art. 28 Konstytucji RP „Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest 

wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu”. Przypisy-

wanie tej roli bielikowi bierze się od białej barwy ogona.

Z ptaków drapieżnych na tym terenie możemy zobaczyć tak-

że polujące błotniaki stawowe i rybołowy.

W zaroślach na brzegach rzek, jezior i stawów swoje gniaz-

da zakładają niewielkie ptaki wędrowne: rokitniczki, brzęczki 

i trzcinniczki. Spotkamy także wąsatki. W tych okolicach wystę-

Bieliki często wypatrują zdobyczy siedząc  
na szczycie uschniętego drzewa

Błotniak stawowy

Rybołów
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Tak przed wiekami wyglądała Puszcza Sandomierska

Dzięcioł czarny 
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BU C Z Y N A  W  CY R A N C E  N A 
P Ł AS KOW Y Ż U  KO L BU S Z OW S K I M

Podczas wizyty w rezerwacie „Buczyna w Cyrance 
na Płaskowyżu Kolbuszowskim” możemy sobie wyobra-
zić jak wyglądała kiedyś Puszcza Sandomierska i jakie 
gatunki w niej dominowały. Ochroną objęto niewielką 
enklawę lasu liściastego otoczoną rozległymi drzewosta-
nami sosnowymi. Tak dorodną buczynę rzadko możemy 
spotkać nawet w Bieszczadach czy Beskidzie Niskim.

Rezerwat o powierzchni 20,08 ha utworzono 1960 roku 
w celu zachowania ze względów naukowych i dydak-
tycznych zbiorowiska leśnego typu przejściowego mię-
dzy ubogą formą buczyny karpackiej a lasem dębowo- 
-grabowym.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych

Soplówka bukowa

Ogrom buków w rezerwacie najlepiej widać,  
kiedy na drzewach nie ma liści

Rezerwat warto odwiedzać przez cały rok. W marcu, kiedy 

stopnieją śniegi, zaczynają się pojawiać pierwsze kwitnące rośli-

ny runa leśnego. Jako pierwsze pojawiają się śnieżyczki przebi-

śnieg, żywce gruczołowate i przylaszczki. Łanami kwitną zawil-

ce gajowe, kokorycz i czosnek niedźwiedzi. Z krzewów wczesną 

wiosną kwitnie wawrzynek wilczełyko. Na tym terenie wystę-

puje także kruszyna pospolita, kalina koralowa oraz bardzo 

rzadka kłokoczka południowa. W rezerwacie spotkamy kilka 

gatunków storczyków, m.in. buławnika mieczolistnego i podko-

lana zielonawego. Z koron drzew słychać śpiew ptaków. Może-

my obserwować, jak pracują przy zakładaniu gniazd. W rezer-

wacie liczne są dzięcioły, zwłaszcza czarne. Warto przyjechać 

tu także jesienią, kiedy buczyna mieni się złotem i czerwienią. 

Późną jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy na drzewach nie 

ma liści, widać potęgę bukowego lasu. 

W bukowym starodrzewiu, na murszejących pniach, wystę-

puje wiele gatunków grzybów i mchów. Możemy zobaczyć też 

liczne porosty. Spotkamy tu m.in. soplówkę bukową – rzadki 

w Polsce gatunek, umieszczony na Czerwonej Liście Roślin 

i Grzybów Polski jako narażony na wymarcie. 

Zwiedzanie rezerwatu ułatwia ścieżka przyrodniczo-edu-

kacyjna „Poznaj las” wyznaczona w dwóch wariantach. Krótsza 

trasa o długości ok. 1,5 km została poprowadzona przez rezer-

wat, a dłuższa czterokilometrowa obejmuje sąsiednie lasy go-

spodarcze.

Rezerwat nosi imię profesora Władysława Szafera, który 

zwrócił uwagę na walory tego miejsca, pisząc m.in. „Jest to nie-

wielka, ale piękna wysepka lasu liściastego wśród sztucznych 

drzewostanów sosnowych”. 
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PAT E R A K I

Rezerwat „Pateraki” to jedno z miejsc w Puszczy San-
domierskiej, gdzie zachowały się lasy grądowe i łęgowe. 
Patrząc dzisiaj na rzekę Jamnicę przedzierającą się latem 
przez zielony gąszcz przypominający tropikalną dżunglę, 
trudno sobie wyobrazić, że płynie ona kanałem wykopa-
nym przez ludzi.

Rezerwat utworzony w 2002 roku ma powierzchnię 
58,4 ha. Celem ochrony jest zachowanie względów 
naukowych i dydaktycznych fitocenoz grądu subkonty-
nentalnego o wysokim stopniu wewnętrznego zróżni-
cowania.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych

Rezerwat znajduje się na północ od Kolbuszowej, kilka ki-

lometrów od Majdanu Królewskiego na terenie równinnym. 

W Paterakach spotkamy głównie lasy grądowe i łęgowe. Ro-

śnie tu wiele okazałych dębów szypułkowych. Niektóre mają 

rozmiary pomnikowe. Te tereny dawniej były mokradłami. Po II 

wojnie Jamnicę uregulowano, a bagniska zostały osuszone. Po 

kilkudziesięciu latach nie widać śladów działalności człowieka. 

Jeśli jednak przeszukamy koryto rzeki oraz jej brzegi, to na pew-

Rzeka Jamnica w rezerwacie „Pateraki”

no znajdziemy pozostałości po dawnych tamach i przepustach. 

W rezerwacie występują rzadkie i chronione rośliny jak lilia 

złotogłów, wawrzynek wilczełyko i czosnek siatkowaty. Wiele 

drzew obrośniętych jest pokaźnych rozmiarów okazami blusz-

czu pospolitego.

 Wiele drzew w rezerwacie obrośniętych 
jest pokaźnych rozmiarów okazami 

bluszczu pospolitego
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Czosnek siatkowatyLilia złotogłów

J A Ź W I A N A  G Ó R A
Rezerwat „Jaźwiana Góra” położony jest w pobliżu Komoro-

wa i Ostrów Baranowskich. Znajdziemy tu fragment lasu mie-

szanego jodłowo-bukowego z pomnikowymi okazami drzew. 

Jeden z buków liczy ponad 300 lat. Rosną tu także dorodne 

dęby, a także świerki i klony. Rezerwat przyjął nazwę od wystę-

pujących tu borsuków (jaźwców).

Rezerwat o powierzchni 3,94 ha powołano w 1959 
roku. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu 
obrazującego różne stadia regeneracji naturalnego 
drzewostanu jodłowo-bukowego, posiadającego szcze-
gólne znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe w otocze-
niu mało urozmaiconych drzewostanów sosnowych.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: borów mieszanych nizinnych

B Ó R
Rezerwat „Bór” utworzono w kompleksie leśnym, który dziś 

otoczony jest przez osiedla i tereny przemysłowe. Ta spora po-

zostałość Puszczy Sandomierskiej znajduje się po prawej stro-

nie drogi prowadzącej z Rzeszowa w kierunku Głogowa Mało-

polskiego. Równinny obszar rezerwatu urozmaicają porośnięte 

lasem wydmy. Stwierdzono tu występowanie 13 zbiorowisk 

roślinnych, w tym 9 leśnych.

Rezerwat utworzony w 1996 roku o powierzchni 
368,67 ha, posiadający otulinę liczącą 382,17 ha. Ce-
lem ochrony jest kompleksu leśnego dawnej Puszczy 
Sandomierskiej.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny
Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i półnatural-
nych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: borów mieszanych nizinnych

Wiosną w rezerwacie łanowo kwitną zawilce gajowe, koko-

rycz i barwinek pospolity. Występują tu także rzadsze gatunki, 

jak kozłek bzowy, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, 

bluszcz pospolity, podkolan biały, czosnek siatkowaty, zimowit 

jesienny oraz liczne gatunki porostów. Mimo bliskości miast 

spotkamy tu duże ssaki: jelenie, sarny, a także dziki, borsuki 

i lisy. Występują tu też mniejsze gatunki: wiewiórki, kuny, łasice 

i gronostaje.

 Rezerwat „Bór” chroni nie tylko  przyrodę, ale i miejsca mar-

tyrologii. Podczas II wojny światowej hitlerowcy rozstrzelali tu 

300 Polaków przywożonych z więzienia w rzeszowskim zamku. 

Ten las to także miejsce kaźni 5 tys. Żydów zamordowanych po 

likwidacji getta w Rzeszowie i Głogowie Małopolskim. Przy jed-

nym z wjazdów do rezerwatu stoi kamienny obelisk poświęcony 

Władysławowi Kojderowi, działaczowi ludowemu zamordowa-

nemu przez UB we wrześniu 1944 roku. Puszcza Sandomierska 

kryje więcej takich miejsc martyrologii. Las koło Turzy nazywa-

ny jest „Małym Katyniem”. NKWD zamordowało tu kilkuset żoł-

nierzy Armii Krajowej.

Obelisk ku czci zamordowanych Żydów



248 

KOTLINA SANDOMIERSKA  | Puszcza Sandomierska

W maju na bagnach kwitnie wełnianka pochwowata

Bagno Przecławskie jesienią
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BAG N A  I  TO R F OW I S KA

Przed wiekami dużą część dawnej Puszczy Sando-
mierskiej pokrywały tereny podmokłe: trzęsawiska, 
bagna, torfowiska i mokradła. Do dziś zachowały się ich 
fragmenty. W zachodniej części Puszczy Sandomierskiej 
utworzono trzy rezerwaty torfowiskowe; „Bagno Prze-
cławskie”, Końskie Błota” i „Torfy”. Dodatkowo kilkadzie-
siąt obszarów bagiennych na tym terenie objęto ochroną 
tworząc użytki ekologiczne. Dużą część dawnej Puszczy 
Sandomierskiej pokrywały tereny podmokłe: trzęsawi-
ska, bagna, torfowiska i mokradła. Do dziś w kilku miej-
scach zachowały się ich niewielkie fragmenty. 

Torfowiska powstawały w Puszczy Sandomierskiej na obsza-

rach bezodpływowych, za wydmami utworzonymi z piasków i in-

nych materiałów naniesionych przez wiejące z zachodu wiatry. 

Roślinność torfowisk, zwłaszcza wysokich, jest specyficzna ze 

względu na kwasowy odczyn podłoża. Takie środowisko tworzą 

torfowce. Na mokradłach występuje zazwyczaj kilka gatunków 

tych mchów, które tworzą zielone grube poduchy. Na nich mogą 

się zakorzeniać inne rośliny. Ze względu na swoją budowę tor-

fowce mogą pobrać 15, a nawet 20 razy więcej wody niż wynosi 

ich sucha masa. Mają one dwa rodzaje komórek: żywe (chlorofi-

lowe – w górnej części) oraz martwe (wodne – w dolnej). 

Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia to roślina 
której liście wydzielają lepką ciecz wabiącą owady. Kie-
dy ofiara wejdzie na liść, przykleja się. Pułapka zamyka 
się i miękkie części owada zostają rozpuszczone i stra-
wione przez roślinę. Rosiczka w ten sposób uzupełnia 
substancje odżywcze. Przede wszystkim chodzi o azot, 
którego brakuje na torfowisku. Wiele osób mylnie 
uważa, że czerwone liście rosiczki to jej kwiaty. Ta ro-
ślina kwitnie jednak na biało, a same kwiaty nie „łapią” 
owadów. Na torfowiskach Puszczy Sandomierskiej wy-
stępują trzy gatunki rosiczek: okrągłolistna, długolistna 
i pośrednia.

Kolejne rośliny, które możemy spotkać na torfowiskach to 

m.in.: żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, turzyca ba-

gienna, bagnica torfowa, widłak goździsty oraz borówka ba-

gienna. Ta ostatnia roślina zwana jest też pijanicą, bo spożycie 

jej owoców może doprowadzić do odurzenia. Jednak to nie 

borówka jest winna, ale osiadający na niej pyłek bagna zwyczaj-

nego. W Puszczy Sandomierskiej występuje ponad 200 gatun-

ków roślin naczyniowych związanych z torfowiskami wysokimi 

i przejściowymi oraz borami sosnowymi. Na bagnach żyje wie-

le gatunków owadów. Szczególnie liczne są ważki. Występują 

tu także gady: jaszczurki zwinki, zaskrońce zwyczajne i żmije 

zygzakowate. Z płazów stwier-

dzono obecność kilku gatunków 

żab, m.in. moczarowej, jeziorko-

wej, trawnej i wodnej, a także 

rzekotki drzewne i kumaki nizin-

ne oraz ropuchy szare. Rzadziej 

spotykane są traszki. Rezerwaty 

i użytki ekologiczne ustanowio-

ne na torfowiskach i mokradłach 

chronią również miejsca lęgowe 

i ostoje rzadkich gatunków ptac-

twa wodno-błotnego.

Mchy torfowce tworzą grube zielone poduchy

Bagno zwyczajne

Rosiczka okrągłolistna

Żurawina błotna
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BAG N O  P R Z E C Ł AW S K I E

Najbardziej znanym torfowiskiem w Puszczy San-
domierskiej jest Bagno Przecławskie, położone w po-
łudniowej części powiatu mieleckiego. Mokradła wraz 
z zarastającymi jeziorkami znajdziemy wewnątrz dużego 
kompleksu leśnego, kilka kilometrów na zachód od miej-
scowości Przecław. 

Rezerwat powstał w roku 1979 i obejmuje 25,56 ha. 
Celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym 
wielu zbiorowisk, zwłaszcza roślinności torfowiskowej, 
charakterystycznych dla Kotliny Sandomierskiej.

Rodzaj rezerwatu: torfowiskowy
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk nieleśnych
Typ ekosystemu: różnych ekosystemów
Podtyp ekosystemu: lasów i torfowisk

Tereny dzisiejszego rezerwatu przyrody jeszcze przed II 

wojną były intensywnie eksploatowane. Miejscowa ludność 

nazywała to miejsce „Maszynowymi dołami”. Wydobywano tu 

torf z przeznaczeniem na opał. Cały obszar bagna wyglądał 

wówczas inaczej niż dzisiaj. Nie było jeziorka z wodą. Po wojnie 

zaprzestano eksploatacji bagna. Wyrobiska wypełniły się wodą, 

cenna roślinność zajęła cały obszar. Zwiedzanie rezerwatu 

możliwe jest ścieżką edukacyjno-przyrodniczą. Wędrujemy nią 

dookoła głównego jeziorko, po drodze zwiedzając najciekawsze 

miejsca torfowiska.

KO Ń S K I E  B Ł OTA

Niedaleko Rzemienia, w powiecie mielckim, utworzo-
no rezerwat „Końskie błota”. Jego historia, a także flora 
i fauna są podobne do „Bagna Przecławskiego”. Cieka-
wostką jest jednak oczko wodne z grzybieniami białymi 
czyli liliami wodnymi. 

Powstały w 2014 roku rezerwat ma powierzchnię 20,2 
ha. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślin 
torfowych i wodnych wraz z interesującym układem 
siedlisk leśnych oraz stanowisk roślin i zwierząt chro-
nionych.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych

Torfowisko położone jest w zagłębieniu pomiędzy piaszczy-

stymi wydmami porośniętymi lasem.  

Do rezerwatu łatwo dotrzeć od strony Rzemienia droga-

mi leśnymi o dobrej nawierzchni. Będąc na miejscu na pewno 

zwrócimy uwagę na wiele gatunków ważek, występujących na 

tym terenie. 

TO R F Y

Kolejny rezerwat torfowiskowy znajdziemy w okoli-
cach Chotowej, w gminie Czarna, w powiecie dębickim.

Utworzony w 1987 roku rezerwat chroni obszar 11,66 
ha. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska rosiczki 
okrągłolistnej oraz innych gatunków roślin związanych 
z biotopem torfowiska i boru bagiennego, a także miejsc 
lęgowych i ostoi rzadkich gatunków ptactwa wodno-
-błotnego.

Rodzaj rezerwatu: torfowiskowy
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: roślin zielnych i krzewinek
Typ ekosystemu: torfowiskowy (bagienny)
Podtyp ekosystemu: torfowisk wysokich

Rezerwat zwiedzamy korzystając ze ścieżki przyrodniczo-

leśnej „Torfy”, o długości 3 km. Początek ścieżki obok kapliczki 

świętego Huberta, przy trasie Chotowa-Grabiny.

Na torfowiskach występują żaby wodne i jeziorkowe

Wełnianka pochwowata
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Bagno Przecławskie

Końskie Błota
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Różanecznik żółty – azalia pontyjska
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KO Ł AC Z N I A  –  A Z A L I A  P O N T Y J S KA

Co roku w maju wiele osób przyjeżdża do Woli Zar-
czyckiej w gminie Nowa Sarzyna, żeby zobaczyć jedyne 
w naszym kraju naturalne stanowisko azalii pontyjskiej, 
zwanej też różanecznikiem żółtym. Słynny polski przy-
rodnik Władysław Szafer nazwał tę roślinę „najpiękniej-
szym kwiatem Polski”. 

W 1948 roku stanowisko azalii pontyjskiej w Woli Zar-
czyckiej zostało uznane za zabytek przyrody, a w 1957 
roku objęto je ochroną rezerwatową. Rezerwat utwo-
rzony w 1957 roku zajmuje powierzchnię 0,1 ha. Jest 
to najmniejszy rezerwat w Polsce. Celem ochrony jest 
zachowanie jedynego w Polsce naturalnego stanowiska 
różanecznika żółtego.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: łąkowy, pastwiskowy, murawowy i za-
roślowy
Podtyp ekosystemu: zarośli kserotermicznych

Azalia pontyjska czyli różanecznik żółty Rhododendron lu-

teum porasta piaszczystą wydmę schowaną w lesie. W maju 

krzewy pokryte są bujnym kobiercem żółtych kwiatów. Ich in-

tensywny zapach można wyczuć z odległości kilkuset metrów. 

Azalia pontyjska to silnie rozgałęziony krzew liściasty dorasta-

jący do 3 metrów wysokości. Żółte kwiaty o średnicy 3-7 cm 

rozwijają się przed liśćmi lub równocześnie z nimi. Azalia kwit-

nie zazwyczaj w pierwszej połowie maja. Okres kwitnienia trwa 

ok. trzech tygodni. Poszczególne kwiaty kwitną ok. 7 dni. 

Rezerwat „Kołacznia” to nie tylko jedyne w Polsce, ale także 

najbardziej na zachód wysunięte stanowisko tej rośliny w Eu-

ropie. Najbliższe rosnące w stanie dzikim rośliny tego gatunku 

można spotkać na Wołyniu, a zwarty obszar występowania to 

rejon Kaukazu. 

Jak azalia pontyjska – roślina azjatyckich gór – znalazła się 

w Puszczy Sandomierskiej, do końca nie wiadomo. Z pocho-

dzeniem stanowiska związanych jest wiele legend. Jedna z nich 

mówi o Tatarach. Półksiężycowa wydma interpretowana jest 

jako mogiła usypana zabitemu chanowi. Krzewy miały być posa-

dzone na jego cześć. Inna, bardziej prawdopodobna, mówi o Ta-

tarach, którzy wraz z paszą dla koni przywieźli nasiona rośliny. 

Zdaniem naukowców stanowisko azalii to relikt sprzed tysię-

cy lat. Prawdopodobnie w okresie trzeciorzędu ta roślina pora-

stała całe Karpaty i w jakiś sposób udało jej się szczęśliwie prze-

trwać w karpackiej ostoi epokę lodowcową. Przyjmuje się, że 

w końcu ostatniego zlodowacenia roślina zeszła z gór w niziny 

i w czasie ocieplenia rozprzestrzeniła się w Kotlinie Sandomier-

skiej. Niegdyś była w tym rejonie bardzo rozpowszechniona.

Dzisiaj pagórek, na którym rośnie azalia jest ogrodzony 

i chroniony. Zanim powstał rezerwat krzewy azalii były wielo-

krotnie niszczone przez pasterzy i pasące się bydło. Zawsze jed-

nak odradzały się. Dziś nie ma obawy, że azalia pontyjska jako 

gatunek całkowicie zniknie z naszego regionu. Ta roślina zosta-

ła posadzona w wielu miejscach. Od kilkudziesięciu lat rośnie 

w arboretum w Bolestraszycach.

Teren rezerwatu pokrywa się także z obszarem Natura 2000 

„Kołacznia” (PLH180006). Obszar ma kluczowe znaczenie dla 

zachowania różanecznika żółtego na terenie Polski.

Krzewy różanecznika żółtego 
na wydmie w Woli Zarczyckiej

Różanecznik żółty kwitnie w pierwszej połowie maja
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N AT U R A  2 0 0 0  –  R Z E K I  P U S Z C Z Y 
SA N D O M I E R S K I E J

Choć w Puszczy Sandomierskiej jest wiele terenów 
podmokłych, to w jej centralnej części nie ma dużych 
rzek. Wisła, San, Wisłoka oraz Wisłok płyną na jej obrze-
żach tworząc naturalne granice. 

TARNOBRZESKA DOLINA WISŁY
Od północnego zachodu taką granicą Kotliny i zarazem 

Puszczy Sandomierskiej jest Wisła, która także rozdziela wo-

jewództwa podkarpackie i świętokrzyskie. Królowa polskich 

rzek po drodze mija Połaniec, a potem Baranów Sandomierski, 

Tarnobrzeg i Sandomierz by zakończyć związek z Podkarpaciem 

w okolicach Chwałowic i Zawichostu. 

Wisła do dziś nie jest uregulowana, przez co uznawana jest 

za jedną z najdzikszych rzek Europy. 45 km odcinek od Połań-

ca do Sandomierza został włączony do sieci obszarów Natura 

2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk „Tarnobrzeska Do-

lina Wisły” (PLH180049). Ponad 30% tego obszaru położonego 

pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi zajmują wody rzeki, 

mamy tu także siedliska rolnicze, łąki i niewielkie połacie lasów 

liściastych oraz sadów. W dolinie rzeki sporo jest starorzeczy 

z cennymi gatunkami takimi jak salwinia pływająca i kotewka 

orzech wodny. W biegu rzeki poniżej opisywanego obszaru 

znajduje się rezerwat „Wisła pod Zawichostem”. 

WISŁA POD ZAWICHOSTEM 

Rezerwat przyrody utworzony w 2008 roku na pogra-
niczu trzech województw. Jego powierzchnia wynosi 
1245,01 ha, z czego 665,83 ha w woj. świętokrzyskim, 
313,32 ha w woj. lubelskim i 262,86 w woj. podkarpac-
kim. Celem ochrony jest zachowanie ostoi lęgowych, 
miejsc żerowania i odpoczynku podczas wędrówek 
rzadkich, charakterystycznych dla doliny Wisły ga-
tunków ptaków, w szczególności z rzędu siewkowych. 
Przede wszystkim rybitwy rzecznej oraz bardzo rzad-
kiej rybitwy białoczelnej, które zakładają gniazda na 
piaszczystych wyspach i rzecznych kępach.

Rodzaj rezerwatu: faunistyczny
Typ rezerwatu: faunistyczny
Podtyp rezerwatu: ptaków
Typ ekosystemu: wodny
Podtyp ekosystemu: rzek i ich dolin, potoków i źródeł

Ogółem na terenie rezerwatu naliczono 146 gatunków pta-

ków, z tego ok. 135 pojawia się tu regularnie. To samo środo-

wisko do zakładania gniazd, co rybitwy, wybierają także mewy 

pospolite i sieweczki rzeczne oraz obrożne, a także brodziec 

piskliwy. W piaszczystych skarpach na brzegach Wisły gnież-

dżą się jaskółki brzegówki i zimorodki. Wiele gatunków zakłada 

gniada w przybrzeżnych krzewach i drzewach. Są to m.in. po-

Dolina Wisły koło Baranowa Sandomierskiego,  
w tle Machów i Jezioro Tarnobrzeskie
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krzywnica, słowik szary, kwiczoł, strumieniówka, remiz, wilga, 

rokitniczka, łozówka i cierniówka. W wodach Wisły w granicach 

rezerwatu występuje 31 gatunków ryb, w tym m.in.: piekielnica, 

certa, brzana, świnka, miętus, koza, różanka, piskorz, sum euro-

pejski, łosoś, troć i węgorz.

DOLINA DOLNEGO SANU
Od północnego wschodu granicą Puszczy Sandomierskiej 

jest San. Na 90-kilometrowym odcinku od Jarosławia do ujścia 

w okolicach Wrzaw rzeka jest objęta ochroną w ramach specjal-

nego obszaru ochrony siedlisk „Dolina dolnego Sanu”. Oprócz 

samej doliny rzecznej do obszaru włączono także fragment 

stromego zbocza w okolicach Zarzecza i Krzeszowa. Z 14 typów 

siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej największe zna-

czenie mają łęgi wierzbowe, ziołorośla, pionierska roślinność 

na piaszczystych odsypach i namuliskach, a także ekstensywnie 

użytkowane łąki. Na krawędziach erozyjnych i suchych łąkach 

występują zbiorowiska kserotermiczne. W dolnej (północnej) 

części obszaru wykształciły się starorzecza z unikatową roślin-

nością. Występuje tu m.in. kotewka orzech wodny. San i jego 

dopływów są siedliskiem cennych gatunków ryb z załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej. Dorzecze Sanu objęte jest krajowym 

programem restytucji ryb wędrownych (certy, troci wędrownej, 

łososia i jesiotra).

DOLNA WISŁOKA Z DOPŁYWAMI
Obszar Natura 2000 „Dolna Wisłoka z Dopływami” 

(PLH180053) obejmuje dwa odcinki tej rzeki. Pierwszy od uj-

ścia Potoku Chotowskiego do Dębicy i drugi od Pustkowa do 

Mielca. W skład obszaru wchodzi też kilka dopływów Wisłoki 

m.in. Młynówka, Tuszymka, Grabinka i Czarna, Potok Chotow-

ski i Wielopolka. Do obszaru włączono dolny odcinek rzeki 

Breń, który wpada do Wisłoki tuż przy jej ujściu do Wisły. Co 

ciekawe sama Wisłoka nie jest w tym miejscu objęta ochroną.

Występuje tu pięć typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej: zbiorowiska włosieniczników (jaskrów wodnych), 

ziołorośla, nadrzeczne łąki świeże, grąd i łęgi. Z ryb wymienio-

nych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej występują tu m.in. 

minóg strumieniowy, boleń, koza, głowacz białopłetwy, piskorz 

i brzanka Żyje tu również małż – skójka gruboskorupowa. Do-

pływy Wisłoki są siedliskami raka rzecznego. Podobnie, jak 

w przypadku Sanu, także Dorzecze Wisłoki objęte jest krajo-

wym programem restytucji ryb wędrownych 

Z rzek płynących we wnętrzu Puszczy Sandomierskiej naj-

większy jest Łęg. Rzeka o długości prawie 82 km swój bieg roz-

poczyna na Płaskowyżu Kolbuszowskim jako Zyzoga. Po połą-

czeniu z potokiem Turka nazywa się już Łęg. W miejscowości 

Wilcza Wola na rzece powstał zalew Maziarnia. Poniżej zalewu 

do Łęgu wpada jego największy dopływ (lewobrzeżny) Przyrwa. 

Łęg jest rzeką, która zachowała naturalny charakter. Ma liczne 

zakola i w wielu miejscach podmywa brzeg. Jej nurt często prze-

gradzają zwalone drzewa. Rzeka płynie przez łąki i lasy Puszczy 

Sandomierskiej w terenie bardzo urozmaiconym, na Równinie 

Tarnobrzeskiej płynie pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi. 

Łęg uchodzi do Wisły na północ od Gorzyc. 

Inne większe rzeki płynące przez Puszczy Sandomierskiej to 

Trześniówka i Babulówka. Źródła Trześniówki biją na Płaskowy-

żu Kolbuszowskim. Rzeka w swoim górnym biegu płynie przez 

lasy, a w dolnym przez tereny rolniczo-przemysłowe. Kolejny 

dopływ Wisły to Babulówka. Źródło znajduje się w Kosowach. 

Do Wisły wpada po przepłynięciu 34 km. Podobnie jak Trze-

śniówka, także Babulówka w górnym biegu płynie przez lasy. 

W środkowym i dolnym biegu Babulówka jest obwałowana.

W rezerwacie „Wisła pod Zawichostem”  
szczególną ochroną objęto rybitwy

Wisłoka powyżej Mielca

Breń w dolnym biegu
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Leżajsk od wieków był miastem położonym w wiel-
kiej puszczy. Duże obszary leśne zachowały się tutaj do 
dziś. Tereny na lewym brzegu Sanu objęto ochroną w ra-
mach Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu i Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Utworzono tutaj także rezerwaty przyrody i obszary Na-
tura 2000.

 LASY LEŻAJSKIE
Specjalny obszar ochrony siedlisk „Lasy Leżajskie” 

(PLH180047) położony jest na Płaskowyżu Kolbuszowskim, 

na południowy zachód od Leżajska. Większość tego obszaru, 

podobnie jak w innych rejonach Puszczy Sandomierskiej zajmu-

ją drzewostany sosnowe. Ale aż 39,1% powierzchni stanowią 

grądy i buczyny. Te lasy szczególnie zwracają na siebie uwagę 

wiosną, kiedy w runie masowo kwitną przebiśniegi i zawilce, 

a także liczne tu gatunki górskie: żywiec gruczołowaty, cebulica 

dwulistna i sałatnica leśna. „Lasy Leżajskie” to ważne siedlisko 

rzadkiego chrząszcza – biegacza urozmaiconego oraz motyli – 

czerwończyka nieparka i modraszka nausitousa. Na terenie ob-

szaru znajduje się rezerwat przyrody „Wydrze”.

W Y D R Z E

Rezerwat powstał w 1983 roku i zajmuje powierzchnię 
14,64 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu 
drzewostanu z dużym udziałem modrzewia polskiego 
oraz starodrzewu bukowego z wieloma gatunkami ro-
ślin górskich w runie.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych

W rezerwacie znajduje się wierzchowina morenowego 

wzniesienia porośnięta lasem mieszanym z przewagą starod-

rzewu bukowego. W runie masowo kwitnie śnieżyczka przebi-

śnieg. Bardzo liczny jest także wawrzynek wilczełyko. W buczy-

nie możemy zobaczyć dorodne okazy modrzewia polskiego. 

Największe osiągają wysokość 40 m i mają ponad 120 lat. W Ju-

linie, niedaleko od rezerwatu „Wydrze” zachowała się piękna 

aleja modrzewiowa prowadząca do pałacyku myśliwskiego. 

Aleja wpisana do Państwowego Rejestru Zabytków składa się 

ze 109 modrzewi europejskich i 6 buków zwyczajnych. Naj-

grubsze drzewo liczy 338 cm obwodu.

Biegacz urozmaicony Wiosna w „Lasach Leżajskich”

Wawrzynek wilczełyko

Aleja modrzewiowa w Julinie
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L AS  K L AS Z TO R N Y

Rezerwat o powierzchni 39,49 ha. Utworzony w 1953 
roku Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu 
mieszanego o cechach zespołu naturalnego z bogatą 
i ciekawą florą, charakteryzującą stosunki przyrodni-
cze, jakie panowały w dawnej Puszczy Sandomierskiej.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: borów mieszanych nizinnych

Nazwa rezerwatu pochodzi od pobliskiego klasztoru OO. 

Bernardynów w Leżajsku. Na walory przyrodnicze tego terenu 

już w 1923 roku zwrócił uwagę dr Marian Nowiński, proponu-

jąc jego ochronę. Rezerwat „Las Klasztorny” warto odwiedzić 

wiosną albo jesienią, kiedy na drzewach nie ma liści. Wówczas 

można zobaczyć ogrom rosnących tu buków, jodeł, sosen i dę-

bów. Niektóre mają ponad 200 lat. Największą osobliwością 

rezerwatu było stanowisko zimoziołu północnego – pozosta-

łości po ostatnim zlodowaceniu. Niestety zwiększające się za-

cienienie lasu, w wyniku postępującej sukcesji, spowodowało 

wyginięcie zimoziołu i innych światłolubnych roślin. Według 

Czerwonej Księgi Roślin Województwa Podkarpackiego ten ga-

tunek w regionie uważany jest za „prawdopodobnie wymarły”.

Z M Y S Ł ÓW KA

Rezerwat utworzony w 1953 roku ma powierzchnię 
2,56 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu 
mieszanego z udziałem modrzewia polskiego o cechach 
zespołu naturalnego.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych

Zbocze w południowej części rezerwatu porasta zespół grą-

du subkontynentalnego.

Pozostałą powierzchnię zajmuje zespół żyznej buczyny kar-

packiej. Rośnie tu także modrzew polski, który nigdzie indziej 

w Puszczy Sandomierskiej nie występuje w tak dużym skupisku. 

W rezerwacie możemy zobaczyć także dwa pomnikowe dęby 

o średnicy 115 i 108 cm. 

Duże skupisko modrzewi spotkamy również w pobliskim 

uroczysku „Górka”. 

S U C H Y  Ł U K  ( S U C H Y  Ł U G )

Rezerwat o powierzchni 9,97 ha utworzono w 1991 
roku. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu tor-
fowiska wysokiego z bogatą i różnorodną florą i fauną.

Rodzaj rezerwatu: torfowiskowy
Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny
Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i półnatural-
nych
Typ ekosystemu: różnych ekosystemów
Podtyp ekosystemu: lasów i torfowisk

Rezerwat znajduje się w obniżeniu terenu zamkniętego wa-

łem wydmowym. Powstało tu torfowisko wysokie, na którym 

rosną m.in. wełnianka pochwowata, bagno zwyczajne, mod-

rzewnica zwyczajna oraz dwa gatunki rosiczek: okrągłolistna 

i długolistna. Torfowisko otacza bór bagienny. 

W rezerwacie „Las Klasztorny” koło Leżajska

W rezerwacie „Las 
Klasztorny” zachowały 
się wielkie buki i sosny 
liczące ponad 200 lat

Kwiaty modrzewia: żeńskie, z których później powstaje 
szyszka (różowe) i męskie (żółte)
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RAJSZULA
Kontynuując wędrówkę po Lasach Leżajskich warto zajrzeć 

w okolice Żołyni, w powiecie łańcuckim. W 2008 roku niedaleko 

tej miejscowości utworzono zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

„Rajszula” o powierzchni 61,7 ha. W jego skład wchodzi zalew 

o tej samej nazwie, a także przyległe do niego pola, łąki oraz 

lasy. Zalew powstały latach osiemdziesiątych XX wieku został 

powiększony w 1998 roku i obecnie ma powierzchnię 4,5 ha. 

W akcie powołania zespołu zapisano, że jego celem jest „utrzy-

manie specyfiki siedliskowej, biocenotycznej, krajobrazowej 

i kompleksu roślinności w ekosystemie śródpolnego i śródle-

śnego oczek wodnych”.

Z ciekawostek przyrodniczych warto wspomnieć o wielkiej 

kilkusetletniej sośnie, która rośnie przy drodze łączącej Żołynię 

i Białobrzegi. Jej wiek szacowany jest na 250 lat. Jednak według 

legendy drzewo jest o wiele starsze, bo podobno w jego cieniu 

odpoczywał król Jan III Sobieski, podczas wyprawy na Wiedeń. 

Na pewno jest to najgrubsza polska sosna o pojedynczym pniu. 

Ma 442 cm w obwodzie, przed rozwidleniem konarów. Z pnia 

wyrastają grube gałęzie tworzące opadający aż do podłoża bal-

dachim.

BRZÓZA KRÓLEWSKA 
Kolejny zalew istnieje w Brzózie Królewskiej niedaleko Leżaj-

ska, w miejscu gdzie łączą się potoki Tartaczny i Tarlaka. Akwen 

zajmuje powierzchnię ok. 8 ha. Utworzono go w roku 1978 jako 

zbiornik przeciwpowodziowy i mający poprawić wilgotność gleb. 

Wokół zbiornika powstały obiekty turystyczne. To także ulu-

bione miejsce wędkarzy. Co ciekawe w rzece Tarlaka, płynącej 

w górnym biegu przez gęste lasy, występują pstrągi potokowe 

i minogi. W 2017 roku rozpoczęło się odmulanie akwenu.

Niedaleko Grodziska Dolnego znajduje się zalew „Czyste” 

o powierzchni 8 ha. To dobre miejsce do wędkowania i week-

endowego wypoczynku. W lecie działa tu strzeżone kąpielisko. 

Okoliczne lasy pełne są grzybów i borówek.

Obok zbiornika rozpoczyna się i kończy 27-kilometrowy 

przyrodniczo-historyczny szlak rowerowy oznaczony na nie-

biesko. Jadąc nim można dotrzeć do rezerwatu „Zmysłówka”, 

zobaczyć oczka wodne i wzniesienia polodowcowe zwane „Wa-

łami Chmielnickiego”. Na trasie znajduje się wiele pamiątek hi-

storycznych – Krzyż Grunwaldu, a także kapliczki i krzyże przy-

drożne upamiętniające wydarzenia z okresu II wojny światowej. 

Zalew w Brzózie Królewskiej

Zalew Rajszula koło Żołyni

Sosna Sobieskiego 
– najgrubsza polska 
sosna o pojedynczym 
pniu



 259

Puszcza Sandomierska  |  KOTLINA SANDOMIERSKA

P Ł AS KOW Y Ż  TA R N O G R O D Z K I  
I  L AS Y  S I E N I AW S K I E

Płaskowyż Tarnogrodzki będący częścią Kotliny San-
domierskiej położony jest w widłach Sanu i Tanwi. Więk-
szość tego terenu znajduje się w województwie podkar-
packim. Północny skrawek, wraz z miastem Tarnogród, 
od którego płaskowyż wziął nazwę, leży na Lubelszczyź-
nie. Od północnego wschodu ten obszar graniczy z Roz-
toczem, a wschodnia część znajduje się na Ukrainie. Te 
tereny są słabo zurbanizowane, a dzięki urodzajnym gle-
bom mają charakter rolniczy. Zachowały się także duże 
kompleksy leśne, z których największe są Lasy Sieniaw-
skie.

LASY SIENIAWSKIE
Pomiędzy Sieniawą a Lubaczowem, w centralnej części Pła-

skowyżu Tarnogrodzkiego, rozciąga się duży obszar leśny obję-

ty ochroną w ramach sieci Natura 2000. To „Lasy Sieniawskie” 

(PLH180054). Jest to bardzo zwarty kompleks, w wielu miej-

scach, ze względu na ukształtowanie terenu trudno dostępny. 

Przeważają w nim lasy mieszane i bory, ale spotkamy także olsy. 

„Lasy Sieniawskie” są ostoją wilka. Tutejsza populacja liczy od 6 

do 8 osobników. 

Wewnątrz obszaru znajdują się jedynie trzy miejscowości 

– Mołodycz, Wola Mołodycka i Radawa. W rozległych lasach 

ukrytych jest kilka kompleksów stawów. W Radawie znajduje 

się zalew o powierzchni 3 ha, który stał się jednym z najbardziej 

popularnych miejsc rekreacji w tej części województwa podkar-

packiego. W lasach wokół akwenu wyznaczono ścieżki spacero-

we, rowerowe i szlaki konne. 

Opisywany kompleks leśny wraz z sąsiednimi obszarami rol-

niczymi został objęty ochroną w ramach Sieniawskiego Obsza-

ru Chronionego Krajobrazu.

Lasy Sieniawskie

Zalew w Radawie
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Rezerwat powstał w 2004 roku i ma powierzchnię 
8,27 ha. Celem ochrony jest zachowanie zespołu świe-
tlistej dąbrowy z licznymi chronionymi i rzadkimi rośli-
nami w runie.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych

Świetlista dąbrowa to rzadkie w Polsce kserotermiczne 

zbiorowisko leśne typowe dla obszarów śródziemnomorskich. 

W otoczeniu sosen rosną tu wielkie dęby bezszypułkowe. W ru-

nie króluje konwalia majowa, która na wiosnę tworzy białe ko-

L U PA
W Lasach Sieniawskich znajdziemy cenny fragment drze-

wostanu przypominający dawną Puszczę Sandomierską. To 

uroczysko o nazwie „Lupa”, które administracyjnie jest położo-

ne na terenie wsi Dobra. O ochronie tego terenu myślano już 

przed II wojną światową.

Rezerwat o powierzchni 4,23 ha powstał w 1953 roku. 
Celem ochrony jest zachowanie fragmentu leśnego 
z drzewostanem mieszanym posiadającym cechy ze-
społu naturalnego.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów mieszanych nizinnych

W tym niewielkim rezerwacie znajdziemy sporo okazów 

pięknych buków, dębów i jodeł. Na dnie lasu leżą zwalone sta-

re drzewa będące środowiskiem życia wielu gatunków małych 

zwierząt. Sporą część tego terenu zajmują mokradła. W Lasach 

Sieniawskich powstało kilkanaście użytków ekologicznych, 

głównie w celu ochrony terenów podmokłych. 

KA M I E N N E
Rezerwat położony jest kilka kilometrów na południe od 

Lubaczowa w lesie pomiędzy miejscowościami Opaka i Nowa 

Grobla. Opisywany obszar znajduje się na wale wydmowym 

o długości ok. 1,5 km i szerokości od 30 do 100 m. 

Mokradła w rezerwacie „Lupa”

Świetlista dąbrowa w rezerwacie „Kamienne”



 261

Puszcza Sandomierska  |  KOTLINA SANDOMIERSKA

lejus, modraszek nausitous i czerwończyk nieparek, które także 

na tym terenie występują. Najcenniejszą rośliną jest ponikło 

kraińskie. Jest to jedyne potwierdzone w ostatnich latach niżo-

we stanowisko tego gatunku w Polsce.

M O C Z A RY
Na terenie obejmowanym przez specjalny obszar ochrony 

siedlisk „Łukawiec” znajduje się, powstały wcześniej, rezerwat 

przyrody „Moczary”.

Rezerwat utworzony w 2004 roku zajmuje powierzch-
nię 12,25 ha. Celem ochrony jest zachowanie bogatego 
stanowiska czosnku siatkowatego występującego w ru-
nie grądu subkontynentalnego. 

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: roślin zielnych i krzewinek
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych

Czosnek siatkowaty, który zazwyczaj spotykamy w górach, 

na tym terenie osiąga północną granicę swojego zasięgu. W re-

zerwacie rośnie również inny górski gatunek – groszek wschod-

niokarpacki, a także kilka gatunków storczyków. Rezerwat 

znajduje się przy drodze leśnej biegnącej od szosy Łukawiec –

Wielkie Oczy do Czerniawki.

bierce. Spotkamy tu także pięciornik biały, miodownik meliso-

waty, dzwonek brzoskwiniolistny, naparstnicę zwyczajną oraz 

lilię złotogłów. 

B R Z Y S KA  WO L A
W północnej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego utworzo-

no Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Przeważa tu 

krajobraz rolniczo-leśny z mozaiką pól, łąk i pastwisk. W dużym 

kompleksie leśnym na północny wschód od miejscowości Kury-

łówka znajduje się rezerwat przyrody „Brzyska Wola”, będący 

pozostałości dawnej Puszczy Sandomierskiej. W pobliżu znaj-

duje się zalew w Ożannie na rzece Złotej.

Rezerwat powstał w 2012 roku. Powierzchnia rezerwa-
tu wynosi 155,06 ha, a otuliny 269,87 ha. Celem ochro-
ny jest zachowanie fragmentu lasu o charakterze daw-
nej Puszczy Sandomierskiej.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: borów mieszanych nizinnych

ŁUKAWIEC
Specjalny obszar ochrony siedlisk „Łukawiec” (PLH180024) 

położony jest niedaleko miejscowości o tej samej nazwie. Skła-

da się z dwóch oddzielnych części. Większa znajduje się na 

południe od Łukawca. Jest to zwarty obszar leśny porośnięty 

głównie przez lasy liściaste z przewagą grądów. Wokół rzeczek 

i strumieni spotkamy kilka rodzajów łęgów. Są tu również torfo-

wiska niskie i przejściowe. Druga, mniejsza część obszaru jest 

położona na północ od Łukawca. To kompleks łąk z fragmenta-

mi łęgów, które zachowały się przy ciekach wodnych. 

Te łąki są miejscem występowania wielu gatunków motyli, 

w tym przeplatki aurinia. Populacje w „Łukawcu” oraz w nieda-

lekim obszarze „Horyniec” uznano za kluczowe dla zachowania 

tego gatunku w Polsce. Przeplatka aurinia jest gatunkiem z za-

łącznika II Dyrektywy Siedliskowej, podobnie jak modraszek te-

Przeplatka aurinia

Czosnek siatkowaty

Zalew w Ożannie
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Puszcza Solska
KOTLINA SANDOMIERSKA

PA R K  K R A J O B R A Z OW Y  
P U S Z C Z Y  S O L S K I E J 

Na północno-wschodnim krańcu Kotliny Sandomier-
skiej, na granicy Podkarpacia i Lubelszczyzny od Wisły, 
aż po Roztocze i granicę z Ukrainą ciągnie się rozległy pas 
lasów o długości ok. 120 km i szerokości 15-25 km. Za-
chodnia część tego terenu to Lasy Janowskie, a wschod-
nia – Puszcza Solska. Często cały ten obszar nazywany 
jest Puszczą Solską.

Południowa część Puszczy Solskiej znajduje się na Równinie 

Biłgorajskiej, a północna na Roztoczu. Na tym terenie utworzo-

no Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej o powierzchni 28 895 

ha (w województwie podkarpackim zajmuje powierzchnię – 

7590 ha). 

W Puszczy Solskiej dominują bory sosnowe. Ich wiek z regu-

ły nie przekracza 40-60 lat. Zachowały się natomiast fragmen-

ty wspaniałych starych drzewostanów jodłowych i bukowych. 

Na licznych tu mokradłach i torfowiskach występują bory ba-

gienne. Na tym terenie znajdziemy też wiele stawów. Niektóre 

z nich położone w lesie zarastają powoli sitowiem i szuwarami. 

Inne używane są jako obiekty hodowlane. Są też spore jeziorka 

np. w okolicach Rudy Różanieckiej.

Przez Park Krajobrazowy przepływa Tanew, która tworzy tu 

małe wodospady zwane „szumami” (opisane w rozdziale doty-

czącym Roztocza Wschodniego).

W Puszczy Solskiej największą powierzchnię zajmują bory sosnowe

W okolicach Rudy Różanieckiej znajdziemy duże kompleksy stawów
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BU KOW Y  L AS

Pozostałości lasów bukowych, które przed wiekami domi-

nowały na tym terenie dziś możemy zobaczyć w rezerwacie 

„Bukowy Las”. Wiele drzew ma imponujące rozmiary. Wystę-

puje tu podgórska forma buczyny karpackiej, a w niej gatunki 

charakterystyczne dla Karpat.

Rezerwat powstał w 1998 roku i obejmuje 86,29 ha. Ce-
lem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych 
i dydaktycznych kompleksu lasów bukowych o wysokim 
stopniu naturalności.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

W rezerwacie można spotkać między innymi żywiec gruczo-

łowaty, czosnek niedźwiedzi i wawrzynek wilczełyko. Wiosną 

kwitną tu także łany zawilców, kokoryczy. Przez rezerwat bie-

gnie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza o długości 1,5 km.

UROCZYSKA PUSZCZY SOLSKIEJ
W specjalnym obszarze ochrony siedlisk „Uroczyska Pusz-

czy Solskiej” (PLH060034) szczególnie cenne są tereny podmo-

kłe: torfowiska wysokie, bory i lasy bagienne oraz łęgi, a także 

bory jodłowe. Te siedliska tworzą enklawy w wielkiej sosnowej 

Puszczy Solskiej. Na bagnach spotkamy rosiczki okrągłolistne, 

długolistne i pośrednie, kosaćca syberyjskiego, kukułkę Fuchsa, 

mącznicę lekarską, widłaki: torfowca, wrońca i spłaszczonego 

oraz rzadki gatunek mszaka – sierpowca błyszczącego. Puszcza 

Solska to ważna ostoja wilków i rysi. Ze ssaków roślinożernych 

licznie występują tu jelenie, sarny i dziki. Przy strumieniach 

i rzekach żyją bobry i wydry. Można tu także spotkać żółwia 

błotnego, który nie występuje w innych rejonach województwa 

podkarpackiego. Puszcza Solska to jedno z nielicznych miejsc 

w Polsce, gdzie można zobaczyć motyle osadnika wielkookiego 

i strzępotka hero.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW 
Obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Solska” 

(PLB060008) to miejsce występowania 135 gatunków ptaków 

lęgowych, w tym 35 gatunków z załącznika I Dyrektywy Sie-

dlskowej. 14 gatunków wpisano do Polskiej Czerwonej Księgi. 

Puszcza Solska to jedno z największe w kraju skupisko gadożera. 

Ten zagrożony wyginięciem ptak, zgodnie ze swoją nazwą żywi 

się głownie wężami i jaszczurkami. Gęste upierzenie skrzydeł 

i twarda łuska rogowa na łapach chronią go przed jadem żmii. 

Licznie występują tutaj także bocian czarny, głuszec, puchacz, 

trzmielojad i lelek. Można tu także spotkać bieliki, orliki krzykli-

we, żurawie i derkacze. 

Puszczę Solską upodobały sobie rzadkie ptaki drapieżne
– gadożery, które występują tu najliczniej w Polsce

Na Podkarpaciu żółwie błotne występują w Puszczy Solskiej. 
Można je także zobaczyć w Arboretum w Bolestraszycach

Na polanach Puszczy Solskiej występuje bardzo rzadki 
w Polsce motyl – osadnik wielkooki

W rezerwacie Bukowy Las wiosną kwitną gatunki górskie, 
m.in. żywiec gruczołowaty
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Lasy Janowskie
KOTLINA SANDOMIERSKA

PA R K  K R A J O B R A Z OW Y 
 L AS ÓW  J A N OW S K I C H

Lasy Janowskie to wielki zwarty kompleks leśny leżący 
na Równinie Biłgorajskiej. Według większości źródeł jest on 
zachodnią częścią Puszczy Solskiej. W Lasach Janowskich 
utworzono park krajobrazowy, leśny kompleks promocyjny 
i szereg rezerwatów. Te tereny są chronione w ramach sie-
ci Natura 2000. W województwie podkarpackim leży tylko 
fragment opisywanego kompleksu leśnego, większość znaj-
duje się na Lubelszczyźnie.

Podobnie jak w całej Puszczy Solskiej, jedynymi kilkunastome-

trowymi wzniesieniami są piaszczyste wydmy polodowcowe. Aż 

80% powierzchni Parku Krajobrazowego Lasów Janowskich zajmu-

ją lasy. Większość to drzewostany sosnowe. Ten gatunek doskona-

le przystosował się do miejscowych warunków. Wykształcił się tu 

ekotyp sosny puszczańskiej zwany też „sosną solską”. Obok dużego 

przyrostu masy i wysokiej odporności cechuje ją bardzo duża zdol-

ność do naturalnego odnawiania się. Obok sosny rośnie tu jodła, 

olsza czarna, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy i świerk. W La-

sach Janowskich występuje ponad 800 roślin naczyniowych, a także 

162 gatunki mszaków i prawie 240 gatunków porostów. Krajobraz 

urozmaicają duże kompleksy stawów. Budowano je jeszcze w XIX 

wieku. Występuje tu także sporo terenów bezodpływowych, na 

których utworzyły się bagna i rozległe torfowiska wysokie oraz 

W Lasach Janowskich wykształcił się ekotyp sosny 
puszczańskiej zwany też „sosną solską”

Krajobraz Lasów Janowskich urozmaicają stawy i mokradła

przejściowe. Tereny podmokłe porastają bory bagienne, 

olsy oraz łęgi.

O puszczańskim charakterze Lasów Janowskich świad-

czy fakt, że żyją tu 3 watahy wilków. Z dużych ssaków ro-

ślinożernych można spotkać łosie, jelenie i sarny.
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Gniazda zakładają tu m.in. głuszce, bociany czarne, żurawie 

oraz bieliki i rybołowy. 

Wędrując po wydmie zwanej Dużą Grępą dojdziemy do plat-

formy widokowej, z której możemy obserwować stawy i tor-

fowiska.. Zwiedzanie rezerwatu ułatwia ścieżka dydaktyczna. 

Wejścia na ten szlak znajdują się w okolicach wsi Gwizdów lub 

przy drodze z tej miejscowości do Łążka Ordynackiego.

Ł Ę KA

Rezerwat o powierzchni 376,83 ha powstał w 1998 
roku. Celem ochrony jest zachowanie wielogatunko-
wych drzewostanów o cechach naturalnych stanowią-
cych fragment Lasów Janowskich.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych

Przeważają tu lasy grądowe i łęgowe. Spotkamy okazałe je-

siony, wiązy i jawory. Atrakcyjna krajobrazowa jest dolina rzeki 

Łukawica z jej licznymi meandrami. Sporo tu także torfowisk 

i łąk. W rezerwacie gniazdują m.in. bieliki, gadożery i bociany 

czarne. Żyją tu także łosie, wilki i borsuki. 

J AST KOW I C E

Utworzony w 1959 roku rezerwat ma powierzchnię 
45,68 ha. Celem ochrony jest zachowanie wielogatun-
kowego lasu mieszanego, stanowiącego resztkę Pusz-
czy Sandomierskiej.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów mieszanych nizinnych

Na tym terenie można zobaczyć wspaniałe okazy dębów, lip, 

jodeł i buków. Niektóre z nich liczą ponad 200 lat.

I M I E LT Y  Ł U G

Rezerwat „Imielty Ług” chroni charakterystyczne dla Pusz-

czy Solskiej i Lasów Janowskich rozległe bagna i zbiorniki wod-

ne zarastające rzadką roślinnością. Tereny podmokłe otacza 

rosnący na wydmach las. W XIX wieku naturalne zagłębienie 

terenu wykorzystano do budowy stawu o łącznej powierzchni 

ok. 150 ha. Zbiornik ten podzielono groblą na dwie części. Na-

zwano je „Imielty Ług ” i „Radełko” Oba stawy przechodzą w tor-

fowisko przejściowe i wysokie, a następnie w bór bagienny . 

Rezerwat utworzony w 1988 roku zajmuje powierzch-
nię 737,79 ha. Celem ochrony jest zachowanie charak-
terystycznych dla Puszczy Solskiej obszarów rozległych 
bagien, zarastających zbiorników wodnych z rzadką 
i chronioną roślinnością, stanowiących ostoję ptactwa.

Rodzaj rezerwatu: torfowiskowy
Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny
Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i półnatural-
nych
Typ ekosystemu: różnych ekosystemów
Podtyp ekosystemu: lasów i wód

W 2016 roku wyremontowano groblę, przepusty i inne ele-

menty hydrotechniczne. Dzięki temu można podwyższyć po-

ziom wody w stawach i poprawić stan siedlisk gatunków związa-

nych ze środowiskiem wodnym oraz zapobiec odpływowi wody 

z torfowisk. W rezerwacie występuje 95 gatunków ptaków. 

W Lasach Janowskich licznie występują łosie

Stawy „Imielty Ług” i „Radełko” zbudowano jeszcze w XIX wieku

W rezerwacie „Imielty Ług” swoje gniazda zakładają żurawie
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LASY JANOWSKIE –  NATURA 2000
Obszar specjalnej ochrony ptaków „Lasy Janowskie” 

(PLB060005) jest ostoją ptasią o randze europejskiej. 
Występują tu znaczne populacja głuszca i lelka kozodoja 
bączka i bociana czarnego. Na tym terenie powstało tak-
że kilka obszarów siedliskowych.

Głuszec zwyczajny Tetrao urogallus – największy europejski 

ptak grzebiący. Dawniej był gatunkiem łownym, dzisiaj w Polsce 

jest zagrożony wyginięciem. Samce, wielkości indyka i wadze do 

5 kg, są pięknie ubarwione. Samice znacznie mniejsze, ciemno-

brązowe. Podczas toków głuszec wykonuje pieśń godową, któ-

ra składa się z czterech fraz: klapania, trelowania, korkowania 

i szlifowania. Pieśń wykonywana o poranku powtarzana jest 

przez samca nawet 200 razy. Podczas szlifowania głuszec wy-

daje dźwięk podobny do ostrzenia kosy. Wówczas przez ponad 

sekundę ptak przestaje reagować na bodźce zewnętrzne i staje 

się „głuchy”. Dawniej wykorzystywali to myśliwi, a dzisiaj foto-

grafowie przyrody. Głuszec czasami krzyżuje się z cietrzewiem. 

Najczęściej samiec cietrzewia z samicą głuszca. Ich potomstwo 

zwane skrzekotami jest bezpłodne.

Od 1994 roku w Nadleśnictwie Leżajsk prowadzona jest 

hodowla głuszców. Wychodowane tu ptaki są wypuszczane do 

naturalnych siedlisk wspomagając dzikie populacje.

Lelek kozodój to ptak wielkości kosa, który w locie przypo-

mina pustułkę. Ze względu na szarobrunatne ubarwienie do-

skonale się kamufluje. Siedząc na gałęzi przypomina kawałek 

kory. Co ciekawe, lelek siedzi na gałęzi wzdłuż, a nie w poprzek, 

jak inne ptaki. W stosunku do swoich rozmiarów lelek ma duży 

otwór gębowy, co ułatwia mu łapanie owadów, którymi się żywi. 

Wielka paszcza jest związana zarówno z łacińską, jak i polską 

nazwą lelka. Według legend ten ptak miał wypijać mleko kozom 

pasącym się na pastwiskach. Jednak jego obecność w pobliżu 

skupisk bydła związana jest z dużym nagromadzeniem owadów 

w tych miejscach.

Lasy Janowskie to jedyne miejsc występowania głuszca 
w województwie podkarpackim

Lelek kozodój siada zawsze wzdłuż gałęzi,  
a nie w poprzek, jak inne ptaki
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OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY SIEDLISK
„Uroczyska Lasów Janowskich” (PLH060031) to zwarty 

obszar leśny położony na granicy województw podkarpackie-

go i lubelskiego. Obejmuje Lasy Janowskie oraz Lasy Lipskie 

na Lubelszczyźnie. Obszar położony jest na równinie i w więk-

szości porośnięty borami sosnowymi. Często występują one na 

wałach wydmowych. W lasach i ich otoczeniu znajduje się wiele 

stawów rybnych, będących siedliskami dla licznych gatunków 

ptaków, płazów i owadów. W dużym obszarze leśnym bytują 

trzy wilcze watahy Do osobliwości przyrodniczych należy zali-

czyć największą w Europie populację fiołka bagiennego i wystę-

powanie na tym terenie sasanki otwartej.

„Bory Bagienne nad Bukową” (PLH180048) obszar położony 

w dużym kompleksie leśnym na Równinie Biłgorajskiej, pomię-

dzy miejscowościami Bukowa i Jarocin. Zachowały się sosnowe 

bory bagienne. W śródleśnych obniżeniach terenu wykształciły 

się torfowiska przejściowe z roślinnością charakterystyczną dla 

tego typu siedlisk.

Na granicy Wyżyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej utwo-

rzono obszar Natura 2000 Szczecyn (PLH060083). Składa się 

z czterech enklaw, z których trzy (wraz z rezerwatem „Doły 

Szczeckie” znajdują się na Lubelszczyźnie, a jeden w wojewódz-

twie podkarpackim pomiędzy miejscowościami Stare Baraki 

a Zdziechowice. Ochroną objęto lasy, w których przeważa grąd 

subkontynentalny. Rosną w nim m.in. naparstnica zwyczajna, 

groszek wschodniokarpacki i miodownik melisowaty. Na tym 

terenie stwierdzono występowania pachnicy dębowej. W daw-

nych kamieniołomach wykształciły się murawy kserotermiczne.

Obszar siedliskowy „Dąbrowa koło Zaklikowa” (PLH180019) 

położony jest w miejscowości Dąbrowa (gminia Zaklików) na 

wapiennym wzgórzu zwanym Kamienną Górą. Ochroną objęto 

tu świetlistą dąbrowę, grąd oraz ściany skalne.

J E Z I O R O  P N I ÓW

Kilkadziesiąt lat temu roślina o nazwie kotewka orzech wod-

ny występowała licznie w starorzeczach Sanu. Dziś jest bardzo 

rzadka na tym terenie. Jedyne duże skupisko możemy zobaczyć 

w miejscowości Pniów w gminie Radomyśl, gdzie utworzono re-

zerwat przyrody. 

 
Rezerwat o powierzchni 4,15 ha utworzono w 1956 
roku. Celem ochrony jest zachowanie ze względów na-
ukowych naturalnego stanowiska chronionego gatunku 
rośliny wodnej – orzecha wodnego.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: roślin zielnych i krzewinek
Typ ekosystemu: wodny
Podtyp ekosystemu: jezior mezotroficznych i eutroficz-
nych oraz stawów

Rezerwat znajduje się w niewielkiej odległości od rzeki San, 

graniczy także z pastwiskiem należącym do wsi Pniów.

 Kotewka orzech wodny ma długi korzeń, który zakotwicza 

się w dnie. Na powierzchni powstaje rozeta, do której przycze-

pione są owoce o kolczastym kształcie. W Czerwonej Księdze 

Roślin Województwa Podkarpackiego kotewka została uznana 

jako gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Co ciekawe 

w ostatnich kilkunastu latach ta rzadka roślina masowo pojawi-

ła się na zalewie w Rzeszowie. 

Sasanka otwarta

 Lasy Janowskie to obszar równinny  
porośnięty borami sosnowymi

Kotewka orzech wodny

Jezioro Pniów
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Pradolina Podkarpacka

Pradolina Podkarpacka to bruzda na południowym krańcu 

Kotliny Sandomierskiej, oddzielająca ją od Pogórza Karpackie-

go. Pradolina ciągnie się wzdłuż Progu Pogórza Karpackiego 

od Dębicy przez Rzeszów, aż do Przeworska przechodząc na 

wschodzie w dolinę Sanu. Podczas zlodowacenia południowo-

polskiego, kiedy lądolód opierał się o Karpaty, wody roztopo-

we płynęły tędy do Morza Czarnego. Na wschód od Rzeszowa 

pradolina rozszerza się o Podgórze Rzeszowskie. Wzdłuż Pro-

gu Pogórza Karpackiego i Pradoliny Podkarpackiej od wieków 

przebiegają szlaki komunikacyjne łączące zachód i wschód Eu-

ropy. 

S Z WA J C A R I A  R O P C Z YC KA

Na Progu Pogórza Karpackiego występują wąwozy lessowe 

powstające podczas wymywania materiału z miękkiego podło-

ża. Takie procesy najszybciej zachodzą na skarpach opadających 

do rzek lub progach dzielących jednostki geologiczne. Oprócz 

czynników naturalnych wpływ na powstawanie i pogłębianie 

wąwozów ma działalność człowieka, przede wszystkim wyle-

sianie terenu i wytyczanie szlaków komunikacyjnych. Wędrując 

wzdłuż progu karpackiego napotkamy wiele tego typu wąwo-

zów. Jeden z nich znajduje się w centrum Ropczyc. Utworzono 

tu rezerwat geologiczny „Szwajcaria Ropczycka”.

Rezerwat powstał w 2000 roku i ma powierzchnię 
2,59 ha. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk ro-
ślin i zwierząt posiadających charakter naturalny w śro-
dowisku miejskim oraz ochrona procesów geologicz-
nych zachodzących w podłożu lessowym i powstałego 
na tej drodze osobliwego krajobrazu.

Rodzaj rezerwatu: przyrody nieożywionej
Typ rezerwatu: geologiczny i glebowy
Podtyp rezerwatu: form tektonicznych i erozyjnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych

Pradolina Podkarpacka – widok z progu Pogórza Karpackiego

Rezerwat „Szwajcaria Ropczycka” chroni wąwóz lessowy 
położony w centrum miasta
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Wzgórze, na którym znajduje się rezerwat rozcięte jest głę-

bokim parowem. Na jego dnie zbudowano deptak spacerowy. 

Na zboczach i terenie je otaczającym rośnie las z dorodnymi 

bukami, dębami i brzozami. Najgrubszym drzewem rezerwatu 

jest buk o obwodzie 314 cm. Ciekawostką jest dąb szypułkowy 

zrośnięty z brzozą brodawkowatą. Rezerwat jest schronieniem 

dla wielu gatunków ptaków. 

L I S I A  G Ó R A

Na lessowej skarpie w północnej części Rzeszowa utworzo-

no rezerwat „Lisia Góra”. 

Znajduje się on pomiędzy zalewem a zakładami przemysło-

wymi i jest pozostałością większego kompleksu leśnego. Dzisiaj 

to miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców Rzeszowa. „Li-

sia Góra” jest jednym z przystanków wiodącej wzdłuż Wisłoka 

ścieżki przyrodniczej im. Władysława Szafera. Kolejną ścieżkę 

z jedenastoma przystankami wyznaczono na terenie samego 

rezerwatu.

Utworzony w 1998 roku rezerwat zajmuje powierzch-
nię 8,11 ha. Celem ochrony jest zachowanie starodrze-
wu dębowego z okazałymi dębami szypułkowymi.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: nasadzeń i upraw
Podtyp rezerwatu: starych drzew
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych

OBSZARY NATURA 2000  
W PRADOLINIE PODKARPACKIEJ

Specjalny obszar ochrony siedlisk „Mrowle łąki” 

(PLH180043) położony jest kilka kilometrów od Rzeszowa, na 

północny zachód od miasta, w sąsiedztwie wsi: Mrowla, Wola 

Cicha, Rudna Mała i Zaczernie. To równinny teren, w dolinie 

rzeki Mrowla i jednego z jej dopływów. Są to cztery enklawy, 

niezabudowane, z niewielkimi fragmentami zadrzewień wyko-

rzystywane jako łąki kośnie, pastwiska, tereny zajęte pod upra-

wę oraz nieużytki. Z gatunków ważnych dla sieci Natura 2000 

można tu zobaczyć modraszki nausitousa i telejusa. W dwóch 

enklawach, w Zaczerniu i Woli Cichej na wilgotnych łąkach i zio-

łoroślach występuje czerwończyk fioletek, który został umiesz-

czony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek 

narażony na wyginięcie . Na tych łąkach znajdziemy stanowiska 

m.in. takich roślin jak goryczka wąskolistna, krwiściąg lekarski 

oraz rdest wężownik. Ta ostatnia roślina jest gatunkiem żywi-

cielskim dla gąsienic czerwończyka fioletka.

Specjalny obszar ochrony siedlisk „Starodub w Pełkiniach” 

(PLH180050) jest położony w zachodniej części Pradoliny 

Podkarpackiej, pomiędzy osadami Pełkinie, Jagiełła i Chałupki 

a Przeworskiem. Głównym przedmiotem ochrony jest popula-

cja staroduba łąkowego – gatunku z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej. To rzadka w Polsce roślina z rodziny selerowatych. 

Występują tu także dwa siedliska z załącznika I: łąki świeże i łąki 

trzęślicowe. 

OGRODY I  POMNIKI PRZYRODY
Na granicy Karpat i Kotliny Sandomierskiej, wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, powstał szereg miast i miejscowości. Za-

chowało się tu niewiele naturalnych bogactw przyrody, ale za 

to możemy podziwiać sporo pomników przyrody. Wiele z nich 

znajduje się na terenie historycznych ogrodów powstałych przy 

zamkach, pałacach i dworach. Podkarpacie to obszar szczegól-

nie ważny w historii ogrodów. To właśnie tutaj na ziemie polskie 

wprowadzano nowe prądy w sztuce ogrodowej.

Szczególne nagromadzenie drzew o rozmiarach pomniko-

wych znajduje się w parku przy Muzeum Zamku w Łańcucie. 

Wzniesiony w latach trzydziestych siedemnastego wieku za-

mek, pod koniec osiemnastego stulecia został przekształcony 

w zespół pałacowo-parkowy. Sto lat później ogrody znacznie 

powiększono. Możemy tu podziwiać m.in. najstarszy w Polsce 

okaz miłorzębu dwuklapowego, rekordowe platany klonolistne 

(obwody 710 cm i 580 cm), topolę białą (697 cm w obwodzie), 

okazałe dęby i buki oraz aleje lipowe i aleję buków czerwono-

listnych.

Nie zachowały się nie-

stety monumentalne ogro-

dy w Rzeszowie z XVIII 

wieku. Jedyną pamiątką 

po rzeszowskim parku jest 

wielki platan rosnący przy 

ulicy Zamkowej. Pomni-

kowe drzewa znajdziemy 

za to w parku w Załężu 

(lipa i dąb) i w Zwięczycy, 

gdzie rośnie najgrubszy 

w Polsce okaz tulipanowca 

amerykańskiego o obwo-

dzie ok. 500 cm. Do dziś 

możemy oglądać okaza-

łe ogrody w Przeworsku 

i w pobliskim Zarzeczu.

Rodzime oraz egzotyczne drzewa pomnikowe możemy 
podziwiać w parku przy Muzeum Zamku w Łańcucie

Okazały dąb w parku w Załężu, 
w północno wschodniej części 

Rzeszowa
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Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański
BRAMA PRZEMYSKA

W okolicach Przemyśla otwiera się szeroka brama łą-
cząca Kotlinę Sandomierską z Kotliną Naddniestrzańską 
na Ukrainie. Przez te „wrota” przemieszczają się do nas 
gatunki roślin i zwierząt z Podola i ukraińskich stepów. 
W Polsce, tylko tutaj w warunkach naturalnych, możemy 
zobaczyć jeden z najpiękniejszych kwiatów Europy – sza-
chownicę kostkowatą. Swoje gniazda zakładają tu atrak-
cyjnie ubarwione żołny. Na tym terenie powstało kilka 
rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000.

Niedaleko Przemyśla stykają się duże jednostki geograficz-

ne: Podkarpacie Północne (Kotlina Sandomierska), Zewnętrzne 

Karpaty Zachodnie (Pogórze Środkowobeskidzkie) i Podkarpa-

cie Wschodnie (Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański). Płaskowyż 

Sańsko-Dniestrzański to jedyny w Polsce skrawek podprowincji 

Podkarpacie Wschodnie, które na Ukrainie nosi nazwę Pered-

karpatia. W naszym kraju zajmuje niewielką powierzchnię ok. 

100 km 2. Ta część Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskiego nosi 

nazwę Płaskowyż Chyrowski. Bardzo ciekawym przyrodniczo 

pasmem są Wzgórza Łuczycko-Jaksmanickie, ciągnące się na 

wschód od Przemyśla. Możemy tu podziwiać murawy stepowe 

z roślinnością kserotermiczną. 

J A M Y

Rezerwat o powierzchni 2,01 ha powstał w 1995 roku. 
Celem ochrony jest zachowanie stanowiska lnu au-
striackiego. 

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: roślin zielnych i krzewinek
Typ ekosystemu: łąkowy, pastwiskowy, murawowy 
i zaroślowy
Podtyp ekosystemu: muraw kserotermicznych

Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański – widok z Kalwarii Pacławskiej

Len austriacki w Polsce występuje tylko  
w Przemyślu i okolicach
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Len austriacki Linum austriacum w Polsce w warunkach natu-

ralnych rośnie jedynie w Przemyślu i okolicach: w rezerwatach 

„Jamy” i „Winna Góra” oraz na pobliskich Wzgórzach Łuczycko 

-Jaksmanickich. Rezerwat „Jamy” położony jest w północnej 

części Przemyśla, w granicach miasta na nasypach zburzonego 

fortu. 

W I N N A  G Ó R A

Rezerwat o powierzchni 0,108 ha utworzono 
w 1954 roku. Celem ochrony jest zachowanie ze wzglę-
dów naukowych naturalnego stanowiska wisienki kar-
łowatej, krzewu rzadko u nas występującego.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: krzewów i drzew
Typ ekosystemu: łąkowy, pastwiskowy, murawowy i za-
roślowy
Podtyp ekosystemu: zarośli kserotermicznych

Wisienka karłowata Prunus fruticosa, to krzew o wysokości 

do 1,3 m. Przez Polskę przebiega północno-zachodnia granica 

jej występowania. Gatunek narażony na wyginięcie ze względu 

na zmniejszająca się liczbę stanowisk, a także łatwość krzyżo-

wania się z gatunkami uprawnymi. W rezerwacie rośnie także 

inny rzadki gatunek – len austriacki.

STA R Z AWA

Rezerwat ustanowiono w 2003 roku na obszarze 
196,56 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie 
fragmentu lasów łęgowych, a w szczególności dobrze 
wykształconego zespołu łęgu wiązowo-jesionowego ze 
stanowiskiem szachownicy kostkowatej w runie i oka-
załymi egzemplarzami wiązów.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych 

Rezerwat położony jest między rozległymi stawami rybny-

mi w Starzawie a rzeką Wisznia, niedaleko wsi Starzawa. Drze-

wostan tworzą tu: dąb szypułkowy, jesion, olsza czarna i wiąz 

pospolity. Warstwa krzewów jest gęsta; złożona głównie z cze-

remchy, bzu czarnego, leszczyny i trzmieliny zwyczajnej. Stawy 

w Starzawie są ostoją ptactwa wodnego i błotnego, a także 

miejscem odpoczynku ptaków podczas corocznych przelotów.

Gmina Stubno, w której m.in. położona jest Starzawa, ucho-

dzi za polską „stolicę bocianów”. Jest tu ponad 50 gniazd tych 

ptaków. W centrum Stubna stanął pomnik bociana białego.

 FORT SALIS SOGLIO
Specjalny obszar ochrony siedlisk „Fort Salis Soglio” (PLH 

180008) powstał niedaleko miejscowości Siedliska. Obejmuje 

dawne fortyfikacje Fort WI „Salis Soglio” wraz z otoczeniem – 

łącznie 51,7 ha.

Fort Salis Soglio jest największym zimowiskiem mopka w po-

łudniowo-wschodniej Polsce i obiektem kluczowym dla ochro-

ny tego gatunku w regionie. Liczebność populacji zimującej 

w forcie może sięgać 250 osobników.

Mokradło w rezerwacie „Starzawa”

Stawy w Starzawie

Pomnik bociana w Stubnie został wykorzystany przez 
prawdziwe ptaki, które założyły na nim swoje gniazdo

Fort Salis Soglio jest zimowiskiem nietoperzy
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Wschód słońca w rezerwacie

S Z AC H OW N I C A  KO ST KOWATA

Szachownica kostkowata to jedna z największych 
osobliwości przyrodniczych w Polsce. Piękna i bardzo 
rzadka roślina, w warunkach naturalnych, w naszym kra-
ju,  występuje tylko w okolicach Przemyśla. 

Szachownica kostkowata Fritillaria meleagris to gatunek 
należący do rodziny liliowatych. Na łodygach o wysoko-
ści 20-40 cm wyrastają wydłużone, rynienkowate liście 
i jeden kwiat wyglądem przypominającym tulipana, ale 
z kielichem odwróconym w dół. Roślina jest geofitem, 
kwitnie w drugiej połowie kwietnia. Szachownica kost-
kowata zwykle ma płatki koloru ciemnoczerwonego, ale 
czasami można zobaczyć egzemplarze białe. Kwiaty za-
pylane są głównie przez trzmiele. Polska nazwa wzięła 
się od wzorku w kształcie szachownicy, który znajduje 
się na płatkach, a łacińska nawiązuje do kubka do gry 
w kości. Anglicy nazywają tę roślinę snake head flower 
co oznacza „kwiat głowa węża”, bo faktycznie trochę ją 
przypomina.

Szachownica kostkowata występuje w Europie Zachodniej 

m.in. w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Francji. Wszędzie jest ga-

tunkiem rzadkim. Większe skupiska tych roślin można zobaczyć 

w dolinie Dniestru na Ukrainie. Przed laty w Polsce szachow-

nica dość licznie występowała na podmokłych łąkach w dolinie 

Sanu. Dzisiaj rośnie jedynie w Stubnie, Starzawie i Krównikach. 

W miejscach jej występowania utworzono rezerwaty przyrody. 

W Polskiej Czerwonej Księdze Roślin szachownicę kostkowatą 

uznano jako gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. 

R E Z E R WAT Y  S Z AC H OW N I CY

Rezerwat „Szachownica w Krównikach” utworzony 
w 1974 roku zajmuje powierzchnię 16,67 ha. Obok re-
zerwatu w Krównikach utworzono użytek ekologiczny 
o powierzchni 20,97 ha chroniący pozostałe łąki, na 
których rośnie szachownica.

Rezerwat „Szachownica Kostkowata w Stubnie” o po-
wierzchni 13,63 ha utworzono w 2001 roku.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny
Typ rezerwatu: florystyczny
Podtyp rezerwatu: roślin zielnych i krzewinek
Typ ekosystemu: łąkowy, pastwiskowy, murawowy  
i zaroślowy
Podtyp ekosystemu: łąk hydrofilnyc

Szachownice zazwyczaj są ciemnoczerwone, ale czasami 
zdarzają się także egzemplarze białe



 273

Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański   |  BRAMA PRZEMYSKA

Ż O Ł N Y

Okolice Przemyśla to miejsce, w którym od lat można 
spotkać żołnę. To jeden z najpiękniejszych i jednocześnie 
najrzadszych ptaków w Polsce. 

Żołna zwyczajna Merops apiaster to ptak o długości do 
25 cm i rozpiętości skrzydeł do 50 cm. Ten gatunek 
spotykany jest głównie w krajach Europy Południowej, 
a także na Ukrainie i w Kazachstanie. Polska znajduje 
się na granicy obszaru występowania żołny. W naszym 
kraju gniazduje jedynie ok. 50 par. Żołny przylatują do 
Polski zazwyczaj w 2 i 3 tygodniu maja. Swoje gniazda 
zakładają w norach wykopanych w lessowych skarpach. 
Korytarze mają czasem nawet do 2 m długości, ale naj-
częściej 60-70 cm. W drugiej połowie czerwca samica 
w odstępach 1-2 dniowych składa 5-6 jaj. Pisklęta wy-
kluwają się w podobnych odstępach. Młode są karmione 
przez samice oraz samca i co ciekawe, czasami dodatko-
wo przez tzw. „pomocników”. Są nimi przeważnie roczne 
lub dwuletnie samce. Młode przebywają w norze około 
miesiąca. Na zimę żołny odlatują do Afryki.

Żołna zwana jest pszczołojadem i tak też brzmi jej angielska 

nazwa (bee-eater). Ten ptak doskonale radzi sobie z pszczołami, 

osami, trzmielami, a nawet szerszeniami, które łapie w locie. Po 

Dolina Sanu koło Przemyśla jest polskim „matecznikiem” żołny

schwytaniu takiej zdobyczy sprawnie usuwa żądło oraz jad. Jed-

nak pszczoły nie stanowią podstawy jadłospisu, bo najchętniej 

zjada ważki. 

Informacje o lęgach w obecnych granicach naszego kraju 

pojawiały się w XVIII i XIX wieku. Regularnie te ptaki zaczęły 

zakładać kolonie lęgowe od połowy XX wieku. Polskim „matecz-

nikiem” tego gatunku jest dolina Sanu koło Przemyśla i okolice 

Wzgórz Łuczycko-Jaksamnickich. W samym Przemyślu badania 

prowadzone od 1965 roku wykazały na terenie miasta dziesięć 

miejsc, w których żołny zakładały swoje gniazda w norach. 

Największe kolonie znajdowały się na północnych obrzeżach 

Przemyśla, w starych cegielniach w Buszkowicach. Kolejne 

miejsce występowania żołny znajduje się niedaleko Przemy-

śla w Jaksmanicach. Został tutaj nawet utworzony rezerwat 

przyrody „Skarpa Jaksmanicka”. Planowano powstanie kolej-

nego w Buszkowicach. Obecnie ptaki nie zakładają tam gniazd. 

Być może jednak powrócą w dawne miejsca, co już się zdarza-

ło. Poza Przemyślem i jego okolicami żołny zakładają gniazda 

m.in. w Laszkach, w powiecie jarosławskim. Pojawiły się także 

w Puszczy Sandomierskiej, w okolicach Wilczej Woli. Obok 

Podkarpacia, najwięcej stanowisk żołny obecnie znajduje się 

w województwie świętokrzyskim.
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W północno-wschodnim krańcu wojewódz-

twa podkarpackiego znajduje się fragment 

Roztocza. To najwyższa, najbardziej zróżnico-

wana krajobrazowo i najdziksza część tej krainy. 

W krajobrazie Roztocza Wschodniego dominują 

duże kompleksy leśne przeplatane mozaiką pól. 

Wzniesienia przypominające niewielkie góry po-

przecinane są dolinami rzek, w których możemy 

podziwiać liczne progi skalne zwane szumami. 

Najcenniejszymi zabytkami są drewniane cerkwie 

w Radrużu i Chotyńcu wpisane listę UNESCO. Te 

tereny, interesujące przyrodniczo i kulturowo na-

dal czekają na odkrycie.

ROZTOCZE  
WSCHODNIE



276 

ROZTOCZE WSCHODNIE  | Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

Południoworoztoczański  
Park Krajobrazowy

ROZTOCZE WSCHODNIE

Roztocze to wał wzniesień ciągnących się z północ-
nego zachodu na południowy wschód od Kraśnika aż po 
Lwów. Pasmo podzielone jest na Roztocze Zachodnie, 
Środkowe i Wschodnie. W województwie podkarpackim 
położone jest Roztocze Wschodnie (zwane też Południo-
wym). Roztocze jest działem wodnym rozdzielającym, 
czyli według miejscowych „roztaczającym” dorzecza 
Sanu i Dniestru. 

Najwyższe wzniesienia po polskiej stronie Roztocza to Dłu-

gi Goraj (391,5 m n.p.m.), Wielki Dział (390,4 m n.p.m.) i Krągły 

Goraj (388,7 m n.p.m.). Roztocze jest ważnym obszarem źródli-

skowym. Swój bieg rozpoczyna tu Tanew oraz kilka innych rzek 

płynących zarówno do Morza Bałtyckiego, jak i Czarnego. 

Na tym terenie utworzono Południoworoztoczański Park 

Krajobrazowy położony w województwie podkarpackim i czę-

ściowo w lubelskim. Fragment Roztocza Wschodniego chroni 

także Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. W miejscach najcen-

niejszych przyrodniczo powstały rezerwaty. System obszarów 

chronionych uzupełniają: Roztoczański Obszar Chronionego 

Krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekolo-

giczne. Powołano także obszary Natura 2000.

Roztocze leży na pograniczu kultur wschodniej i zachodniej. 

Najcenniejszymi zabytkami są drewniane cerkwie. Dwie z nich, 

w Gorajcu i Radrużu, wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Najstarsza część świątyni w Gorajcu pochodzi z lat 

osiemdziesiątych szesnastego wieku. Cerkiew była wielokrot-

nie przebudowywana. W latach 90. XX wieku konserwatorzy 

zabytków zrekonstruowali obiekt, przywracając mu pierwotny 

wygląd. Od 1947 roku świątynia znajduje się pod opieką parafii 

rzymskokatolickiej. Bardzo ciekawa pod względem rozwiązań 

architektonicznych jest cerkiew w Radrużu. Świątynia o charak-

terze późnogotyckim wzniesiona w XVI wieku przez mistrzów 

ciesielstwa jest otoczona kamiennym murem. Początkowo 

była to cerkiew prawosławna, później greckokatolicka, a od 

2010 roku stanowi oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie. 

W 2017 roku prezydent RP wpisał zespół zabudowań cerkiew-

nych na listę pomników historii. 

Kolejna piękna drewniana świątynia znajduje się w Woli 

Wielkiej. Zbudowany w 1755 roku obiekt również otacza ka-

mienny mur. Ta cerkiew od 1947 roku wykorzystywana była 

jako kościół katolicki. Obecnie jest nieużytkowana.

O dawnych mieszkańcach Roztocza przypominają liczne 

figury i krzyże przydrożne oraz stare cmentarze schowane 

w lasach. Najbardziej znana nekropolia znajduje się na terenie 

po dawnej wsi Stare Brusno. Ten cmentarz przez wiele lat był 

opuszczony i zarośnięty chaszczami. W 2014 roku rozpoczęto 

 Najwyższe wzniesienia Roztocza Długi Goraj i Wielki Dział znajdują się 
na terenie województwa podkarpackiego
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jego renowację. Nagrobki ze Starego Brusna są dziełem miej-

scowych kamieniarzy, którzy byli sławni nie tylko na Roztoczu. 

Wykonane przez nich pomniki znalazły się m.in. na nekropoliach 

we Lwowie i Rzeszowie. Surowiec do produkcji nagrobków wy-

dobywano z kamieniołomu na zboczu góry Brusno. Co ciekawe, 

kamień z tej odkrywki jest pozyskiwany do dziś. 

Niedaleko Werchraty na szczycie góry Monastyr znajdzie-

my ruiny dawnego klasztoru bazylianów. Według dokumentów 

zbudowano go w drugiej połowie XVII wieku, ale legenda gło-

Zespół Cerkiewny w Radrużu został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO

Cerkiew w Woli Wielkiej

Na cmentarzu w Starym Bruśnie znajduje się ponad 300 
nagrobków, będących dziełem miejscowych kamieniarzy 

Kamieniołom na zboczu góry Brusno

si, że istniał już w XII wieku. Klasztor zamknięto w 1806 roku. 

Pozostała po nim cerkiew została zniszczona w 1947 roku. Na 

szczycie wzgórza obok resztek klasztoru znajduje się cmen-

tarz żołnierzy poległych podczas I wojny światowej oraz mo-

giła członków UPA zabitych w potyczce z wojskami sowieckimi 

w 1945 roku. 

Będąc w tych stronach warto także zobaczyć pochodzący 

z XVIII wieku zespół pałacowy w Narolu z otaczającym go par-

kiem, a także kirkut w Lubaczowie. Znajduje się tam prawie 2000 

nagrobków, a najstarsze macewy pochodzą z XVIII wieku. Kolej-

ny zabytkowy cmentarz żydowski znajduje się w Oleszycach.

Wędrując po roztoczańskich lasach można odnaleźć kilka-

dziesiąt potężnych budowli. To umocnienia stanowiące część 

tzw. Linii Mołotowa. Fortyfikacje, których budowę rozpoczęto 

w 1940 roku, miały strzec zachodniej granicy Związku Radziec-

kiego. Sowieci zdążyli zbudować jedynie 30% umocnień, a wiele 

gotowych nie było obsadzonych załogami. „Linia Mołotowa” nie 

zatrzymała Niemców. Większość bunkrów możemy oglądać do 

dzisiaj. Część z nich stanowi zimowe schronienie dla nietoperzy.

Bunkry tzw. Linii Mołotowa są dziś atrakcją turystyczną  
i schronieniem dla nietoperzy
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NATURA 2000  –  OBSZARY PTASIE
Obszar specjalnej ochrony ptaków „Roztocze” (PLB060012) 

utworzony na pograniczu województw podkarpackiego i lu-

belskiego, obejmuje Roztocze Wschodnie i Środkowe oraz po-

łożone w całości na Lubelszczyźnie Lasy Zwierzyniecko-Ko-

sobudzkie. To ważna ostoja lęgowa dzięciołów białogrzbietego 

i zielonosiwego. Licznie występują tutaj także orliki krzykliwe, 

puchacze, puszczyki uralskie, bociany czarne i derkacze. Na 

Roztoczu w okresie lęgowym stwierdzono 40 gatunków pta-

ków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Ogólna 

liczba stwierdzonych gatunków wynosi 246, w tym 156 lęgo-

wych i prawdopodobnie lęgowych. 

OBSZARY SIEDLISKOWE
„Ostoja Uroczyska Roztocza Wschodniego” (PLH 060093) 

w większości położona jest na terenie województwa podkar-

packiego w najwyższej części polskiego Roztocza. Wśród drze-

wostanów dominują bory sosnowe, ale występują tu także m.in. 

lasy bukowo-jodłowe z górskimi okazami w runie, torfowiska 

oraz roślinność stepowa. Ochroną objęto następujące siedliska: 

żyzne buczyny, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny 

oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Obok ga-

tunków typowych i pospolitych, występują tu rośliny północne, 

górskie, syberyjskie i stepowe. Możemy tu spotkać m.in. lu-

lecznicę kraińską, sałatnicę leśną, czosnek niedźwiedzi, żywiec 

gruczołowaty i przetacznik górski. Roztoczańskie lasy są siedli-

skiem wilków i rysi. Z większych ssaków roślinożernych spotka-

my tu łosie, jelenie, dziki i sarny. Na tym terenie żyją trzy gatunki 

nietoperzy wymienione w II załączniku Dyrektywy Siedlisko-

wej: mopek, nocek Bechsteina i nocek duży oraz dwa gatunki 

z IV załącznika: nocek rudy i gacek brunatny. Chronione płazy 

reprezentują traszka grzebieniasta i kumak nizinny. Występu-

je tu kilka rzadkich gatunków owadów m.in. największy polski 

chrząszcz – jelonek rogacz, nieliczny i zagrożony wyginięciem 

Roztocze to ważne miejsce lęgowe dzięcioła białogrzbietego Gacek brunatny nazywany też wielkouchem na Roztoczu  
zimuje m.in. w schronach tzw. Linii Mołotowa



 279

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy   |  ROZTOCZE WSCHODNIE

zgniotek cynobrowy, a także żyjąca w górskich lasach bukowych 

nadobnica alpejska. W miejscach nasłonecznionych, m.in. w re-

zerwacie „Sołokija”, osiedliły się ciepłolubne gatunki mrówek. 

W takich siedliskach można także spotkać modliszki. Z rzadkich 

motyli dziennych na Roztoczu występuje mieniak tęczowiec.

„Obszar Horyniec” (PLH180017) jest położony w południo-

wej części Roztocza Wschodniego i częściowo na Płaskowyżu 

Tarnogrodzkim. Obszar utworzono w 2008 roku dla ochrony 

kolonii rozrodczej nocka dużego na strychu klasztoru oo. fran-

ciszkanów w Horyńcu-Zdroju oraz jej żerowisk. W 2011 roku 

rozszerzono go na dalsze tereny Roztocza Poludniowego, tak 

aby objąć zimowiska nietoperzy znajdujące się w bunkrach tzw. 

Linii Mołotowa. W nowych granicach ostoi znalazły się także 

lasy, w których żyją wilki, rysie oraz łąki z licznie występujący-

mi tam rzadkimi gatunkami motyli jak czerwończyk nieparek 

i przeplatka aurinia. 

MINOKĄT 
Kilka kilometrów na północ od Narola znajduje się ostoja, na 

terenie której wyznaczono trzy różnego typu obszary ochronne 

o tej samej nazwie – „Minokąt”. W 1996 roku powstał rezerwat 

przyrody, w 2005 roku na terenach do niego przyległych utwo-

rzono użytek ekologiczny, a w 2011 roku zatwierdzono powsta-

nie na tym terenie obszaru siedliskowego sieci Natura 2000 

(PLH060089). „Ostoja Minokąt” położona jest w zagłębieniu 

pomiędzy wzgórzami kredowymi. W dolince na wydmach ro-

śnie bór jodłowy, a wyżej na zboczach – grąd z jodłą. Pomiędzy 

wydmami, w bezodpływowych zagłębieniach, wytworzyły się 

zbiorniki wodne porośnięte na obrzeżach roślinnością szuwa-

rową ze stanowiskami grzybieni białych. Powstały tu również 

torfowiska wysokie i przejściowe. Nad jeziorkami i na bagnach 

występują rzadkie gatunki ważek: zalotka większa i miedzio-

pierś arktyczna, której obecność świadczy o dobrym stanie tor-

fowisk. 

Rezerwat „Minokąt” jest miejscem, gdzie zachowało się sku-

pisko pomnikowych jodeł. Oprócz wielkich drzew atrakcją są 

mrowiska. Chyba nigdzie indziej w województwie podkarpac-

kim nie znajdziemy tak ogromnych kopców jak tutaj. Niektóre 

z nich mają ponad 1,5 m wysokości. 

Rezerwat „Minokąt” powstał w 1996 roku. Obecnie 
jego powierzchnia wynosi 23,16 ha. Celem ochrony jest 
zachowanie lasu jodłowo-bukowego z charakterystycz-
nym runem buczyny karpackiej.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny 
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów nizinnych

Pomnikowe jodły w wieku 160 lat znajdziemy także w uro-

czysku „Skarpa” pomiędzy Narolem a Rudą Różaniecką. Na tym 

terenie znajdują się źródła potoku Różaniec.

Na Roztoczu Wschodnim utworzono ponad 100 użytków 

ekologicznych. W większości powołano je by chronić tereny 

podmokłe, bagna, torfowiska, zbiorniki powstałe pomiędzy wy-

dmami oraz występującą tam roślinność i rzadkie gatunki zwie-

rząt. 

Lulecznica kraińska, gatunek wschodniokarpacki,  
występuje także na Roztoczu Wschodnim

Użytek ekologiczny „Skarpa” utworzono dla ochrony 
pomnikowych jodeł i terenów źródliskowych potoku Różaniec

W zbiornikach powstałych w uroczysku „Minokąt” możemy 
podziwiać grzybienie białe zwane liliami wodnymi



280 

ROZTOCZE WSCHODNIE  | Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

N A  K R AW Ę D Z I  R O Z TO C Z A

Próg Roztocza to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, 
gdzie łatwo zauważalna jest granica pomiędzy dużymi 
jednostkami geologicznymi. W trzeciorzędzie, podczas 
fałdowania Karpat, nastąpiło podniesienie obszaru Roz-
tocza przy jednoczesnym opadnięciu Kotliny Sandomier-
skiej. Na styku obu krain powstała wówczas linia pęknięć 
tektonicznych w postaci skalnych uskoków. Są one szcze-
gólnie widoczne w rzekach, w których tworzą się małe 
wodospady i kaskady. 

SZUMY NAD TANWIĄ
Z roztoczańskich kaskad najbardziej znane są szumy na Tan-

wi zwane też sopotami i szypotami. Najwięcej znajdziemy ich na 

granicy województw podkarpackiego i lubelskiego w okolicach 

wsi Rebizanty i Huta Szumy. Na odcinku około 400 m można 

zobaczyć 24 progi o wysokości do 50 cm. Powstał tu rezerwat 

„Nad Tanwią”. Znajduje się on na terenie Parku Krajobrazowego 

Puszczy Solskiej, na pograniczu Roztocza Wschodniego, Rozto-

cza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej.

Najwyższy wodospad na tym terenie, o wysokości ok. pół-

tora metra, powstał na potoku Jeleń. Na niewielkich rzeczkach 

i strumieniach można znaleźć kolejne kaskady.

Rezerwat powstał w 1958 roku i obejmuje 41,33 ha. 
Utworzono go w celu zachowania w stanie naturalnym 
malowniczego i charakterystycznego krajobrazu dolin 
potoków Tanwi i Jelenia z licznymi wodospadami w ska-
listym korycie potoku oraz z lasem mieszanym z udzia-
łem jodły na granicy jej naturalnego zasięgu.

Rodzaj rezerwatu: krajobrazowy
Typ rezerwatu: krajobrazów
Podtyp rezerwatu: krajobrazów naturalnych
Typ ekosystemu: wodny
Podtyp ekosystemu: rzek i ich dolin, potoków i źródeł

W rezerwacie „Nad Tanwią” można zobaczyć 24 małe 
wodospady zwane szumami

Szumy nad Tanwią powstały na granicy Roztocza  
i Kotliny Sandomierskiej
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Rezerwat „Nad Tanwią” możemy zwiedzać korzystając ze 

ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, która rozpoczyna się na 

parkingu przy drodze Susiec – Ruda Różaniecka.

Obok progów rzecznych krawędź tektoniczną Roztocza 

wskazują także wapienne ostańce. Często nazywane są „Dia-

belskimi kamieniami”. Można je zobaczyć m.in. w okolicach 

Werchraty i Monasterza. Największy znajduje się na wzniesie-

niu o nazwie Niedzwiedza. Kolejny możemy znaleźć niedaleko 

drogi Werchrata – Narol.

W okolicach Nowin Horynieckich znajduje się miejsce nazy-

wane „Świątynią Słońca”. To dwa ostańce wapienne, z których 

większy o wysokości ok. 1,7 m ma w środku otwór. W czasach 

przedchrześcijańskich prawdopodobnie oddawano tu cześć 

Swarogowi – słowiańskiemu bogu nieba, ziemi i ognia. Pogań-

skie misteria rozpoczynały się o świcie, kiedy przez otwór w ka-

mieniu zaczynały przenikać promienie słoneczne. „Świątynia 

słońca” została uznana jako stanowisko dokumentacyjne o na-

zwie „Kamienie Kultu Słońca”.

„Diabelski kamień” koło Werchraty

Pogańskie misteria rozpoczynały się o świcie, kiedy przez 
otwór w kamieniu zaczynały przenikać promienie słoneczne

W „Świątyni Słońca”, koło Nowin Horynieckich, oddawano cześć Swarogowi – słowiańskiemu bogu nieba, ziemi i ognia

 „Tron” – mniejszy ostaniec w „Świątyni Słońca”  
– jak się zmieści to możemy dać

Kolejne stanowisko dokumentacyjne „Piaskownia w Dziewię-

cierzu” utworzono w nieczynnej kopalni odkrywkowej, w której 

przed laty wydobywano surowiec do budowy dróg. Można tu 

zobaczyć odsłonięcia typowych dla Roztocza Wschodniego 

warstw geologicznych. Odkrywka znajduje się w Dziewięcierzu, 

niedaleko drogi Z Werchraty do Horyńca-Zdroju.
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Ź R Ó D Ł A  TA N W I

Mokradła, niedaleko wsi Huta Złomy to jeden z naj-
ciekawszych przyrodniczo obszarów Roztocza. Znajduje 
się tu rezerwat „Źródła Tanwi”. Tanew, jedna z najczyst-
szych rzek w Polsce, ma źródła w województwie podkar-
packim, później wpływa na Lubelszczyznę, by w dolnym 
biegu powrócić na Podkarpacie.

Rezerwat został utworzony w 1998 roku i zajmuje po-
wierzchnię 186,54 ha. Celem ochrony jest zachowanie 
naturalnych zespołów torfowiskowych oraz borów 
bagiennych i wilgotnych z licznymi gatunkami chronio-
nych roślin zielnych.

Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: biocenotyczny i fizjocenotyczny
Podtyp rezerwatu: biocenoz naturalnych i półnatural-
nych
Typ ekosystemu: różnych ekosystemów
Podtyp ekosystemu: mozaiki różnych ekosystemów

Zespoły torfowiskowe rezerwatu mają charakter naturalny. 

Są to głównie torfowiska przejściowe, a na niewielkich fragmen-

tach rozwijają się torfowiska wysokie. Na tym terenie spotkamy 

zarastające zbiorniki wodne. Najbardziej znane jest „Kobyle 

Jezioro”. Przed II wojną światową był to staw rybny. Według le-

gendy utopiła się w nim kiedyś źrebna kobyła. Podobno do dzi-

siaj, kiedy z bagien wstają opary, słychać glos źrebaka. „Kobyle 

Jezioro” to także nazwa ścieżki przyrodniczej, która prowadzi 

przez najciekawsze miejsca rezerwatu. Podczas wędrówek 

warto zwrócić uwagę na roślinność bagienną. Wiosną uwagę 

zwracają białe kwiatostany, a jesienią czerwone owocostany 

czermieni błotnej. Spotkamy tu także owadożerną rosiczkę 

okrągłolistną. Te rośliny rosną wśród różnokolorowych mchów. 

W rezerwacie zobaczymy wiele gatunków porostów niekie-

dy o bardzo ciekawych kształtach oraz widłaki – jałowcowaty 

Tanew w okolicach Narola

„Kobyle jezioro” – dziś niemal w całości pokryte roślinnością
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i goździsty, a także wroniec widlasty. Występuje tu również ba-

gno zwyczajne – roślina, używana dawniej m.in. do celów leczni-

czych i odstraszania moli oraz borówka bagienna. W rezerwa-

cie rosną także: goryczka wąskolistna, modrzewnica zwyczajna, 

bobrek trójlistny i pomocnik baldaszkowaty. W drzewostanach 

dominuje sosna pospolita, a w mniejszym udziale jest olsza czar-

na, dąb szypułkowy i buk zwyczajny. Mokradła są miejscem ży-

cia wielu gatunków gadów i płazów.

Cenne przyrodniczo tereny bagienne znajdują się także poza 

rezerwatem. Objęto je ochroną w ramach użytków ekologicz-

nych: „Goraje”, „Złomy”, „Hutka”, „Cmentarzysko”, „Za bagnami”, 

„Duży Staw””Szkarady”, „Mołodowce” i in. Niedaleko Woli Wiel-

kiej znajduje się kolejne „Kobyle Jezioro”. 

Od dawna spierano się gdzie znajduje się źródło Tan-
wi: w rezerwacie, czy też w centrum Łukawicy, gdzie 
bije wywierzysko. Jest też kilka innych miejsc, które 
mogą pretendować do miana źródła Tanwi. Niewielkie 
strumyki w okolicach Narola tworzą rzekę, która po 
113 km wpada do Sanu w Ulanowie. Tanew, najdłuższy 
prawobrzeżny dopływ Sanu, uznawana jest za jedną 
z najczystszych rzek w Polsce. To atrakcyjny szlak dla 
wypraw kajakowych. Można spływać od Narola aż do 
ujścia rzeki w Ulanowie. 

Na bagnach rośnie kilka gatunków widłakówKwitnąca czermień błotna

Jesienią wykształcają się czerwone  
owocostany czermieni błotnej

 Torfowisko w rezerwacie „Źródła Tanwi”

Ujście Tanwi do Sanu w Ulanowie
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PA R K I  K R A J O B R A Z OW E

Parki krajobrazowe obejmują obszary chronione ze względu 

na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory 

krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych warto-

ści w warunkach zrównoważonego rozwoju. Takie jednostki 

przeważnie powstają na terenach słabo zaludnionych i zago-

spodarowanych. Ich zadania polegają nie tylko na zachowaniu 

wspomnianych walorów, ale także na ich promowaniu. Zgod-

nie z zasadami zrównoważonego rozwoju muszą także zostać 

zapewnione właściwe warunki życia ludziom mieszkającym na 

terenie parku. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znaj-

dujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się 

w gospodarczym wykorzystaniu. Wokół parku krajobrazowego 

może być utworzona otulina zabezpieczająca park przed szko-

dliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Parki kra-

jobrazowe powołuje wojewoda w drodze rozporządzenia, po 

uzgodnieniu z właściwymi jednostkami samorządu.

W województwie podkarpackim istnieje dziesięć parków 

krajobrazowych, w tym sześć w całości i cztery we fragmentach. 

Niektóre z nich stanowią otulinę parków narodowych. Taką rolę 

dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego spełniają Park Krajo-

brazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazo-

wy. 

Parki krajobrazowe istniejące w Bieszczadach, Beskidzie 

Niskim i na Pogórzu Strzyżowskim i Dynowskim zarządzane są 

przez Zespól Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

Z kolei parki położone w Górach Sanocko-Turczańskich, na 

Pogórzu Przemyskim i na Roztoczu znajdują się w zarządzie Ze-

społu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Park Krajobrazowy Doliny Sanu 
Rok utworzenia: 1992. Powierzchnia: 27 728 ha. Bieszczady.

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy 
Rok utworzenia: 1992. Powierzchnia: 51 013,75 ha. Bieszcza-
dy. 

Jaśliski Park Krajobrazowy 
Rok utworzenia: 1992. Powierzchnia: 20 911 ha. Beskid Niski.

Park Krajobrazowy Gór Słonnych  
Rok utworzenia: 1992. Powierzchnia: 56 188 ha. Góry Sanoc-
ko-Turczańskie.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego 
Rok utworzenia: 1991. Powierzchnia: 60 561 ha. Pogórze 
Przemyskie. 

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy 
Rok utworzenia: 1993. Powierzchnia: 25,654 ha a wraz z otuli-
ną - 34 074 ha. Pogórze Strzyżowskiego i Pogórze Dynowskie. 

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki 
Rok utworzenia: 1995. Powierzchnia: 15 278 ha ( w tym w woj. 
podkarpackim 2 453 ha)  Pogórze Ciężkowickie.

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy  
Rok utworzenia: 1989. Powierzchnia: 20 256 ha. Roztocze 
Wschodnie (Południowe).

Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze, po-
nad połowę obszaru województwa podkarpackiego ob-
jęto ochroną. Oficjalnie podaje się 44.6%. Jeśli jednak 
doliczymy tę część obszarów  Natura 2000, która nie po-
krywa się z parkami narodowymi, krajobrazowymi  chro-
nionymi powierzchnia objęta ochroną wzrasta do 55,5% .

W województwie podkarpackim utworzono 2 parki 
narodowe, 10 parków krajobrazowych, 97 rezerwatów 
przyrody, 18 obszarów chronionego krajobrazu, 64 ob-
szary Natura 2000, 464 użytki ekologiczne, 1620 pomni-
ków przyrody, 28 stanowisk dokumentacyjnych oraz 9 
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 

PA R K I  N A R O D OW E

Na terenie województwa podkarpackiego istnieją dwa 

obszary objęte najwyższą formą ochrony przyrody. To Biesz-

czadzki Park Narodowy i Magurski Park Narodowy. Od wielu 

lat toczą się dyskusje na temat utworzenia Turnickiego Parku 

Narodowego na Pogórzu Przemyskim i w Górach Sanocko -Tur-

czańskich.

Parki narodowe obejmują obszary wyróżniające się szcze-

gólnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, 

kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 

1000 ha, na których ochronie podlega cała przyroda oraz wa-

lory krajobrazowe. Parki narodowe tworzy się w celu zachowa-

nia różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników 

przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywró-

cenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz 

odtworzenia zniekształconych siedlisk: przyrodniczych, roślin, 

zwierząt lub grzybów. 

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Chroni jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych obszarów 

dzikiej przyrody w Europie. Jest największym górskim parkiem 

narodowym i trzecim co do wielkości w kraju. W 1998 roku 

Park został wyróżniony Dyplomem Europejskim przyznanym 

przez Radę Europy. 

Rok utworzenia: 1973. Powierzchnia 29 200 ha.

MAGURSKI PARK NARODOWY 

Chroni środkową część Beskidu Niskiego. Interesujący za-

równo ze względów przyrodniczych, jak i kulturowych. Jedno 

z największych skupisk ptaków drapieżnych w kraju. Rok po-

wstania 1995. Powierzchnia 19 438,9 ha. W województwie 

podkarpackim 17 435,2 ha, a w Małopolsce 2003,7 ha.

TURNICKI PARK NARODOWY (projektowany)

Od wielu lat trwają starania o utworzenie Turnickiego Parku 

Narodowego na Pogórzu Przemyskim i w Górach Sanocko-Tur-

czańskich. Celem jego powstania jest objęcie najwyższą formą 

ochrony niezwykle cennych zbiorowisk leśnych wraz z bogatą 

fauną puszczańską. 
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Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej 
Rok utworzenia: 1988. Powierzchnia: 20 256 ha. Roztocze 
Środkowe i Równina Biłgorajska.

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 
Rok utworzenia: 1984. Powierzchnia: 40,122 ha. Równina 
Biłgorajska. 

O B S Z A RY  C H R O N I O N E G O 
K R A J O B R A Z U

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione 

ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspoka-

jania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub peł-

nioną funkcją korytarzy ekologicznych. Na terenie województw 

podkarpackiego utworzono 18 takich obszarów.

Brzóźniański OChK  
Rok utworzenia 1992. Powierzchnia: 11,90,00; powiaty 
rzeszowski, łańcucki, leżajski, gminy Leżajsk, Rakszawa, Nowa 
Sarzyna, Żołynia, Sokołów Małopolski.

Czarnorzecki OChK 
Rok utworzenia 1998. Powierzchnia: 10,039,ha; powiaty: 
brzozowski, krośnieński, miasto Krosno.

Kuryłowski OChK  
Rok utworzenia 1992. Powierzchnia: 14 318 ha; powiaty 
przeworski, leżajski. 

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OChK   
Rok utworzenia 1992. Powierzchnia: 49 706 ha; powiaty rze-
szowski, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, mielecki.

Jastrząbsko-Żdżarski OChK 
Rok utworzenia 1996. Powierzchnia: 19 329 ha; woj. podkar-
packie  8 995 ha;  woj. podkarpackie powiaty: dębicki, mielecki, 
woj. małopolskie powiaty: tarnowski, dąbrowski.

OChK Beskidu Niskiego  
Rok utworzenia 1998. Powierzchnia: 82 946 ha; powiaty 
sanocki, krośnieński, jasielski.

OChK Pogórza Ciężkowickiego  
Rok utworzenia 1996. Powierzchnia: 50 963,68; woj. podkar-
packie 11 939 ha; województwo podkarpackie: powiat dębicki; 
województwo małopolskie powiaty: nowosądecki, gorlicki, 
brzeski, tarnowski, miasto Tarnów.

OChK Pogórza Strzyżowskiego  
Rok utworzenia 1996. Powierzchnia: 20 004 ha; powiaty: 
dębicki, mielecki.

Przemysko-Dynowski OChK  
Rok utworzenia 1987. Powierzchnia: 48 475 ha; powiaty: 
rzeszowski, przeworski, przemyski, miasto Przemyśl.

Roztoczański OChK  
Rok powstania 1987. Powierzchnia: 31575 ha; woj. podkar-
packie powiat lubaczowski, woj. lubelskie powiaty: biłgorajski, 
lubaczowski, tomaszowski.

Sieniawski OChK  
Rok powstania 1987. Powierzchnia: 51 263 ha. Powiaty: prze-
worski, lubaczowski, leżajski, jarosławski.

Sokołowsko-Wilczowolski OChK  
Rok powstania 1992. Powierzchnia: 24 276 ha; powiaty rze-
szowski, kolbuszowski.

Strzyżowsko-Sędziszowski OChK  
Rok powstania 1992. Powierzchnia: 14 336 ha; powiaty rze-
szowski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski.

Wschodniobeskidzki OChK  
Rok powstania 1998. Powierzchnia: 99 911 ha; powiaty sanoc-
ki, leski, brzozowski, bieszczadzki.

Zmysłowski OChK 
Rok powstania 1992. Powierzchnia: 6 310 ha; powiat łańcucki.

Z E S P O Ł Y  P R Z Y R O D N I C Z O - 
- K R A J O B R A Z OW E

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty kra-

jobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze 

względu na ich walory widokowe lub estetyczne. W wojewódz-

twie podkarpackim utworzono 9 tego typu obszarów. Postały 

głównie w Bieszczadach, na terenach po dawnych wsiach. Ist-

nieją także wokół zalewu Rajszula niedaleko Żołyni i w Ciesza-

nowie.

1. Cmentarz w Ruskiem; pow. bieszczadzki
2. Młyn w Dwerniku; pow. bieszczadzki
3. Wieś Krywe; pow. bieszczadzki
4. Wieś Smolnik; pow. bieszczadzki
5. Cmentarz w Stuposianach; pow. bieszczadzki
6. Cerkiew w Hulskiem; pow. bieszczadzki
7. Młyn w Hulskiem; pow. bieszczadzki
8. Rajszula; pow. łańcucki
9. Bez nazwy; pow. lubaczowski (Cieszanów)

U Ż Y T K I  E KO LO G I C Z N E
Według ustawy o ochronie przyrody – użytkami ekologicz-

nymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, 

mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej 

– naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wod-

ne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie-

użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, 

kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub 

chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje 

oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Według Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, 

w województwie podkarpackim istnieją 464 użytki ekologiczne. 

Uzupełniają one inne, wcześniej utworzone obszary, obejmując 

cenne tereny, które do tej pory nie zostały objęte ochroną.
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P O M N I K I  P R Z Y R O DY

W woj. podkarpackim zarejestrowanych jest ok. 1620 po-

mników przyrody (wg Centralnego Rejestru Form Ochrony 

Przyrody ). Niemal 90%, stanowią pojedyncze drzewa. Więk-

szość z nich nie ma swoich nazw. Pozostałe pomniki to aleje 

i grupy drzew oraz pomniki nieożywionej – głazy narzutowe, 

wychodnie i ściany skalne, wodospady, źródła, przełomy i progi 

rzeczne oraz inne interesujące formy powierzchni ziemi. 

Za pomniki przyrody uznawane są te twory natury,  które 

oprócz wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 

charakteryzują się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je 

wśród innych tego typu obiektów.

Spośród pomnikowych drzew na szczególną uwagę zasługu-

ją dęby szypułkowe. „Chrześcijanin”, rosnący w Januszkowicach 

w gminie Brzostek, to najgrubszy dąb w Polsce. Ma 1063 cm 

obwodu. Drzewo niestety jest w złym stanie, w środku jest pu-

ste. We wnętrzu „Chrześcijanina” może się schować kilkanaście 

osób, albo nawet mały samochód.  Obok cerkwi w Węglówce 

rośnie nieco mniejszy, ale także potężny dąb „Poganin”.   W nie-

dalekim Rzepniku można zobaczyć kolejny wielki okaz o imie-

niu „Jagiellon”. W Żyznowie rośnie jeden z najwyższych dębów 

w Polsce (32 m wysokości). Rekordowe dęby może my zobaczyć 

także w Sieniawie, Birczy, Jabłonce  k. Dydni, Humniskach, Za-

borowie, Jedliczach i Górzance k. Soliny. Zespoły wielkich dę-

bów znajdziemy m.in. w Krościenku Wyżnym i w parku w Wi-

śniowej (rośnie tam m.in. dąb „Józef” uznany za „Europejskie 

Drzewo Roku 2017”). 

N AT U R A  2 0 0 0

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to system obsza-

rów chronionych w Unii Europejskiej służący zachowaniu okre-

ślonych typów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwie-

rząt oraz ochronie różnorodności biologicznej. Obejmuje ona 

nie tylko obszary najcenniejsze, ale pełną strukturę przyrodni-

czą, łącznie z terenami stanowiącymi połączenia między tymi 

najcenniejszymi obszarami. Takie tereny łącznikowe nazywa 

się korytarzami ekologicznymi. W Polsce Natura 2000 zaczęła 

obowiązywać od 2004 roku.

Natura 2000 to dwa odrębne rodzaje obszarów chronio-

nych wyznaczane na podstawie dwóch dyrektyw Unii Europej-

skiej, zwanych potocznie „ptasią” i „siedliskową”. W Dyrektywie 

„ptasiej” określono gatunki ptaków, które powinny być chro-

nione poprzez ochronę miejsc ich bytowania. W Dyrektywie 

„siedliskowej” ustalono zasady ochrony pozostałych gatunków 

zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury 

służące zachowaniu obszarów szczególnie ważnych przyrodni-

czo.

Obszary specjalnej ochrony ptaków są ustanawiane po udo-

wodnieniu na dany terenie występowania gatunków ptaków za-

wartych w Dyrektywie „ptasiej”, bądź wykorzystanie tego tere-

nu jako zimowiska lub miejsca odpoczynku podczas wędrówek. 

Obszary specjalnej ochrony ptaków są wyznaczane samodziel-

nie przez każde państwo.

W przypadku specjalnych obszarów ochrony siedlisk, każde 

państwo członkowskie opracowuje i przedstawia Komisji Eu-

ropejskiej listę leżących na jego terytorium obszarów najcen-

niejszych pod względem przyrodniczym odpowiadających wy-

mogom zawartym w Dyrektywie siedliskowej. Po przedłożeniu 

listy, jest ona weryfikowana podczas seminariów dotyczących 

poszczególnych regionów biogeograficznych. Po akceptacji 

obszarów Komisja Europejska zatwierdza je stosowną decy-

zją, a obszary zyskują status „obszarów mających znaczenie 

dla Wspólnoty” (OZW). Kraj członkowski ma wówczas 6 lat na 

formalne wyznaczenie ich jako specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk. Brak formalnego wyznaczenia obszarów siedliskowych 

nie wyklucza ochrony ich wartości przyrodniczych. Zgodnie 

z przepisami prawa europejskiego i polskiego ochroną objęte 

są wyznaczone i projektowane obszary, a nawet proponowane 

obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, które zostały przeka-

Do największych lip w kraju należą drzewa rosnące w Biesz-

czadach: w Polanach, Beniowej i Zawoju oraz w Broniszowie 

na Pogórzu Strzyżowskim. Kolejne potężne lipy znajdziemy 

w Kozłówku k. Wiśniowej, Starej Hucie k. Narola i Niwiskach. 

W Bieszczadach niedaleko miejscowości Jabłonki możemy zo-

baczyć najgrubszą jodłę w polskich lasach o imieniu „Lasumiła” 

(509 cm obwodu). W regionie zachowało się wiele zabytko-

wych alei drzew.

Z pomników przyrody nieożywionej na uwagę zasługują gru-

py skał w Komborni. Najbardziej znane ostańce to „Konfede-

ratka” i „Maczuga”. Niedaleko Sanoka przy rezerwacie „Polanki” 

możemy zobaczyć dwa ostańce piaskowcowe „Duży Kamień” 

i „Mały Kamień”. W okolicach Błażowej, na terenie rezerwatu 

„Mójka” znajdziemy ostaniec o nazwie „Błędny Kamień”. Kolej-

ne chronione wychodnie to „Kamień Leski”, „Kamień Orelecki” 

i „Skałki Myczkowieckie”. Pomnikami przyrody są wodospady 

„Przy młynie” w Iwli, „Trzy wody” w Komborni, a także tego typu 

twory natury na potoku Hylatym w Zatwarnicy i na Olszance 

w Uhercach Mineralnych oraz progi skalne na Hoczewce.

Za pomniki przyrody uznano  źródła wód mineralnych m.in. 

„Bełkotka” w Iwoniczu Zdroju, „Warzelnia” w Tyrawie Wołoskiej 

i „Mieczysław” w Korczynie. W Głogowie Małopolskim znajduje 

się „Czarny Staw”. To zbiornik wodny z wodą o ciemnej barwie. 

Interesujące są  głazy polodowcowe w Kruhelu Małym i Mana-

sterzu na Roztoczu Wschodnim.



   289

FORMY OCHRONY PRZYRODY W WOJEWODZTWIE PODKARPACKIM

zane Komisji Europejskiej celem zatwierdzenia i jeszcze tego 

zatwierdzenia nie otrzymały.

Obszary „ptasie” i „siedliskowe” mogą się ze sobą pokry-

wać. Sieć Natura 2000 nakłada się na dotychczasowe systemy 

ochrony przyrody funkcjonujące w państwach europejskich, ale 

ich nie zastępuje, a uzupełnia.

Każdy obszar Natura 2000 ma specjalny kod.  Początkowe 

litery oznaczają państwo, w następnej kolejności podaje się li-

terkę oznaczającą rodzaj obszaru, tak więc wyróżniamy literkę 

B (skrót od ang. bird, czyli ptak) oznaczająca obszar ptasi, liter-

kę H (skrót od ang. habitat, czyli siedlisko) oznaczającą obszar 

siedliskowy (patrz: słowniczek) oraz literkę C (skrót od ang. 

common – wspólny). Cyfry w dalszej części kodu wskazują na 

województwo oraz miejsce na liście w danym regionie. 

OBSZARY NATURA 2000 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Obszary specjalnej ochrony ptaków i projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk o wspólnych granicach

Lp. NAZWA OBSZARU KOD POWIERZCHNIA W HA POŁOŻENIE  
POWIATY

OPIS  NA 
STRONIEOGÓŁEM WOJ. 

PODKARPACKIE

1 Bieszczady PLC180001 111 519,50 111 519,50 bieszczadzki, leski, sanocki 60

Obszary specjalnej ochrony ptaków

 

Lp. NAZWA OBSZARU KOD POWIERZCHNIA W HA POŁOŻENIE 
POWIATY

OPIS  NA 
STRONIEOGÓŁEM WOJ. 

PODKARPACKIE

2 Beskid Niski PLB180002 151 966,60 86972,00 jasielski krośnieński, sanocki 
(pd);* gorlicki, nowosądecki 
(młp)

140

3 Góry Słonne PLB180003 55 036,80 55 036,80 bieszczadzki, leski, sanocki 125

4 Lasy Janowskie PLB060005 60 235,70 26 525,30 stalowowolski, niżański (pd); 
kraśnicki, janowski,  biłgorajski 
(lb) 

266

5 Pogórze  
Przemyskie

PLB180001 65 366,30 65 366,30 jarosławski, przemyski,  
rzeszowski

178

6 Puszcza Solska PLB060008 79 349,10 11 439,90 lubaczowski (pd);  biłgorajski, 
tomaszowski, zamojski (lb)

263

7 Puszcza  
Sandomierska 

PLB180005 129 115,60 129 115,60 kolbuszowski, mielecki, niżań-
ski, ropczycko-sędziszowski, 
rzeszowski,  stalowowolski, 
tarnobrzeski

236 
-243

8 Roztocze PLB060012 103 503,30 21 798,00 lubaczowski (pd); tomaszowski, 
zamojski, biłgorajski (lb) 

280

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – projektowane specjalne obszary ochrony siedlisk

 

Lp. NAZWA OBSZARU KOD POWIERZCHNIA W HA POŁOŻENIE  
POWIATY

OPIS  NA 
STRONIEOGÓŁEM WOJ. 

PODKARPACKIE

9 Bednarka PLH120033 1289,20 232,70 jasielski (pd); gorlicki (młp) 143

10 Bory Bagienne  
nad Bukową

PLH180048 532,20 532,20 powiat niżański 267

11 Dąbrowa koło  
Zaklikowa

PLH180019 5,00 5,00 powiat stalowowolski 267
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12 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 10 176,60 10 176,60 jarosławski, leżajski,  niżański, 
przeworski, stalowowolski, 
tarnobrzeski

255

13 Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 8518,00 2134,90 niżański (pd); biłgorajski (lb) 263

14 Dolna Wisłoka  
z Dopływami

PLH060053 453,70 453,70 dębicki, mielecki, ropczycko-sę-
dziszowski

255

15 Dorzecze Górnego 
Sanu

PLH180021 1578,70 1578,70 leski, sanocki 227

16 Enklawy Puszczy 
Sandomierskiej

PLH180055 7952,50 7952,50 kolbuszowski, stalowowolski, 
tarnobrzeski

238-239

17 Fort Salis Soglio PLH180008 51,70 51,70 przemyski 271

18 Golesz PLH180031 260,90 260,90 powiat jasielski 216

19 Góry Słonne PLH1800013 46 071,50 46 071,50 bieszczadzki, leski, sanocki 125

20 Horyniec PLH180017 11 633,00 11 633,00 lubaczowski 281

21 Jaćmierz PLH180032 174,40 174,40 sanocki 229

22 Jasiołka PLH180011 686,70 686,70 krośnieński  142

23 Józefów-Wola  
Dębowiecka

PLH180033 60,50 60,50 jasielski 229

24 Klonówka PLH180022 136,70 136,70 strzyżowski 214

25 Kołacznia PLH180006 0,10 0,10 leżajski 253

26 Kościół w Dydni PLH180034 198,00 198,00 brzozowski 229

27 Kościół  
w Nowosielcach

PLH180035 0,30 0,30 sanocki 229

28 Kościół w Równem PLH180036 1,40 1,40 krośnieński 229

29 Kościół w Skalniku PLH180037 350,60 350,60 jasielski 143

30 Ladzin PLH180038 50,10 50,10 krośnieński 229

31 Las Hrabeński PLH180039 125,60 125,60 sanocki, krośnieński 229

32 Las nad Braciejową PLH180023 1440,20 1440,20 dębicki,  
ropczycko-sędziszowski

218

33 Las Niegłowicki PLH180040 30,80 30,80 jasielski 229

34 Lasy Leżajskie PLH180047 2656,40 2656,40 łańcucki, leżajski, rzeszowski 256

35 Lasy Sieniawskie PLH180054 18015,40 18015,40 jarosławski, lubaczowski 259

36 Liwocz PLH180046 327,70 301,60 jasielski (pd); tarnowski (młp) 220

37 Łąki nad Młynówką PLH180041 51,00 51,00 jasielski 221

38 Łąki nad Wojkówką PLH180051 9,60 9,60 krośnieński 199

39 Łąki w Komborni PLH180042 13,10 13,10 krośnieński 229

40 Łukawiec PLH180024 2270,20 2270,20 jarosławski, lubaczowski 261

41 Łysa Góra PLH180015 2743,80 2743,80 jasielski, krośnieński 142

42 Minokąt PLH060089 177,90 144,80 lubaczowski (pd); tomaszowski 
(lb)

281

43 Moczary PLH180026 1181,80 1181,8 Bieszczadzki 109

44 Mrowle Łąki PLH180043 294,10 294,10 Rzeszowski 269

45 Nad Husowem PLH180025 3347,70 3347,70 łańcucki, przeworski, rzeszowski 211

46 Ostoja Czarnorzecka PLH180027 1946,60 1946,60 brzozowski, krośnieński,  
strzyżowski

199

47 Ostoja Góry Słonne PLH180013 4071,50 4071,50 bieszczadzki, leski, sanocki 124

48 Ostoja Jaśliska PLH180003 2286,80 2286,80 jasielski, krośnieński, sanocki 142

49 Ostoja Magurska PLH180001 2084,50 18 050,70 jasielski, krośnieński (pd);  
gorlicki (młp)

142

50 Ostoja Przemyska PLH180012 3656,80 3656,80 jarosławski, przemyski,  
m. Przemyśl

176
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STA N OW I S KA  D O K U M E N TACY J N E 

Stanowisko  dokumentacyjne to  niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem 

naukowym i dydaktycznym, miejsce występowania formacji geologicznych , nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, 

jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchnio-

wych i podziemnych. W województwie podkarpackim powstało 28 stanowisk dokumentacyjnych, najwięcej w powiecie przemy-

skim.

LP. NAZWA POWIERZCHNIA 
W HEKTARACH

ROK  
USTANOWIENIA

POŁOŻENIE

1 Bandrów - flisz karpacki 0,01 2007 bieszczadzki

2 Czerwona glinka 38,71 2005 sanocki

3 Flisz wapienny w Huwnikach 0,21 1995 przemyski

4 Flisz z Leszczawy Dolnej 0,06 1995 przemyski

5 Inoceramy 0,2 2007 przemyski

6 Kamienie Kultu Słońca 0,02 2007 lubaczowski

7 Kanion w Rybotyczach 3,75 2007 przemyski

8 Krzeczkowski  Mur 0,45 2007 przemyski

9 Margle miedzionośne brak danych 2009 przemyski

10 Margle z Węgierki 0,06 2007 przemyski

11 Molasy potoku Młynówka 0,01 2007 przemyski

12 Morena w Krasicach 0,1 2007 przemyski

13 Olistolit Jurajski 1,8 2007 przemyski

51 Osuwiska w Lipowicy PLH180044 13,50 13,50 krośnieński 142

52 Patria nad Odrze-
chową

PLH180024 572,90 572,90 sanocki 229

53 Rymanów PLH180016 5241,00 5241,00 krośnieński, sanocki 229

54 Rzeka San PLH180007 1374,80 1374,80 brzozowski, jarosławski, prze-
myski, rzeszowski

175 
188

55 Sanisko w Bykowcach PLH180045 79,80 79,80 sanocki 131

56 Starodub w Pełki-
niach

PLH180050 574,80 574,80 przeworski, jarosławski 269

57 Szczecyn PLH060083 932,50 235,80 Stalowowolski (pd);  
kraśnicki (lb) 

267

58 Tarnobrzeska  
Dolina Wisły

PLH180049 4059,70 1792,40 mielecki, tarnobrzeski, 
m. Tarnobrzeg (pd);  
sandomierski, m. Sandomierz 
(św)

254

59 Trzciana PLH180018 2285,50 2285,50 krośnieński 142

60 Uroczyska Lasów 
Janowskich

PLH060031 34 544,20 15 313,60 niżański, stalowowolski (pd): 
janowski, biłgorajski (św)

267

61 Uroczyska Puszczy 
Solskiej

PLH060034 34 671,49 3 661, 1 lubaczowski (pd); biłgorajski, 
tomaszowski (św)

263

62 Uroczyska Roztocza 
Wschodniego 

PLH060093 5808,99 3046,5 Lubaczowski (pd); tomaszowski 
(lb)

280

63 Wisłok Środkowy z 
Dopływami

1064,6 1064,6 brzozowski, krośnieński, strzy-
żowski, rzeszowski

199,
228

64 Wisłoka z dopływami  2653,1 2314,7 jasielski, krośnieński, dębicki 
(pd); gorlicki (młp)

228

 *(pd) – woj. podkarpackie; (lb) – woj. lubelskie; (św) – woj. świętokrzyskie
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14 Piaskowce w Posadzie Rybotyckiej 0,07 2007 przemyski

15 Piaskownia w Dziewięcierzu 0,71 2007 lubaczowski

16 Potok  Zalesie 0,07 2007 przemyski

17 Progi skalne i przełom na potoku  
Tarnawka w Łukowem

brak danych 2009 sanocki

18 Skałka z rybami 0,01 2007 przemyski

19 Skarpa w Międzybrodziu 0,1 2006 sanocki

20 Skiba Sufczyny 0,06 2007 przemyski

21 Spływy kohezyjne – Gruszowa 0,01 2007 przemyski

22 Sztolnie w Węglówce 1 2007 krośnieński

23 Trakcjonity z Rudawki 0,01 2007 przemyski

24 Węgiel w Malawie 0,01 2007 przemyski

25 Wodospad w Cisowej 0,01 2007 przemyski

26 Zlepieńce z Dubnika 0,6 2007 przemyski

27 bez nazwy brak danych 2001 krośnieński

28 bez nazwy 10,17 1999 leski

R E Z E R WAT Y  P R Z Y R O DY 

Jednym z najważniejszych elementów systemu ochrony środowiska w Polsce są rezerwaty przyrody. Te obszary obejmują na-

turalne lub mało zmienione ekosystemy, rzadko występujące gatunki flory i fauny oraz elementy przyrody nieożywionej. W woje-

wództwie podkarpackim utworzono 97 rezerwatów, w tym: florystyczne, faunistyczne, geologiczne, krajobrazowe, leśne, torfowi-

skowe oraz kulturowe. Mają one istotną wartość ze względów naukowych, kulturowych, krajobrazowych i dydaktycznych. 

LP. NAZWA RODZAJ REZER-
WATU

POW. W HA ROK 
POWST

POŁOŻENIE 
POWIAT

OPIS NA 
STRONIE

  1. Bagno Przecławskie torfowiskowy 25,56 1997 mielecki 250

  2. Bobry w Uhercach faunistyczny 27.12 1994 leski 118

  3. Bór leśny 368.67 1996 rzeszowski, 247

  4. Broduszurki torfowiskowy 25.91 1995 przemyski 189

  5. Brzoza Czarna w Reczpolu florystyczny 2.66 1970 przemyski 187

  6. Brzyska Wola leśny 155,32 2012 leżajski 261

  7. Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu  
Kolbuszowskim

leśny 20,08 1960 mielecki 245

  8. Buczyna w Wańkowej leśny 98.68 2000 leski 133

  9. Bukowica leśny 292.92 1996 sanocki 161

10. Bukowy Las leśny 86.29 1998 lubaczowski 263

11. Chwaniów leśny 354,71 1996 bieszczadzki 132

12. Cisy na Górze Jawor florystyczny 3.02 1957 leski 95

13. Cisy w Malinówce florystyczny 4.02 1957 brzozowski 206

14. Cisy w Nowej Wsi florystyczny 2.18 1957 krośnieński 168

15. Cisy w Serednicy florystyczny 14,48 2002 bieszczadzki 133

16. Dyrbek leśny 130.88 1996 leski 132

17. Golesz przyrody  
nieożywionej

27.45 2001 jasielski 216

18. Gołoborze przyrody  
nieożywionej

13.9 1970 leski 100

19. Góra Chełm leśny 155.25 1996 strzyżowski 214

20. Góra Sobień leśny 5.34 1971 leski 127
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21. Grąd w Średniej Wsi leśny 58.19 2003 leski 119

22. Herby przyrody  
nieożywionej

145.85 1999 strzyżowski 198

23. Hulskie im. Stefana Myczkowskiego leśny 189.87 1983 bieszczadzki 80

24. Husówka florystyczny 71.96 1995 przeworski 211

25. Igiełki florystyczny 27.88 1990 krośnieński 169

26. Imielty ług torfowiskowy 737.79 1988 stalowowolski (pd);* 
janowski (lb)

265

27. Jamy florystyczny 2.01 1995 przemyski 270

28. Jastkowice leśny 45.68 1959 stalowowolski 265

29. Jaźwiana Góra leśny 3.94 1959 kolbuszowski 247

30. Jedlina leśny 66.97 1995 lubaczowski 281

31. Kalwaria Pacławska krajobrazowy 173.3 2001 przemyski 184

32. Kamera florystyczny 38.01 1995 dębicki 218

33. Kamienne leśny 8.27 2004 lubaczowski 260

34. Kamień nad Jaśliskami krajobrazowy 302.32 2000 krośnieński 162

35. Kamień nad Rzepedzią przyrody nieoży-
wionej

91.83 2012 sanocki 161

36. Kołacznia florystyczny 0.1 1957 leżajski 253

37. Końskie Błota leśny 20.2 2004 mielecki 250

38. Kopystańka krajobrazowy 188.81 2001 przemyski 182

39. Kozigarb przyrody  
nieożywionej

33.3 2012 przemyski 187

40. Koziniec krajobrazowy 26.68 2004 leski 114

41. Kretówki florystyczny 95.27 1959 brzozowski 206

42. Krępak leśny 138.46 1991 przemyski 180

43. Krywe krajobrazowy 511.73 1991 bieszczadzki 82

44. Las Klasztorny leśny 39.49 1953 leżajski 257

45. Leoncina florystyczny 8.67 2001 przemyski 193

46. Lisia Góra leśny 8.11 1998 rzeszowski 269

47. Liwocz leśny 84.23 2004 jasielski 220

48. Lupa leśny 4.23 1953 przemyski 260

49. Łęka leśny 377.35 1998 stalowowolski 265

50. Łysa Góra leśny 160.74 2003 jasielski 169

51. Minokąt leśny 23.47 1996 lubaczowski 279

52. Moczary florystyczny 12.25 2004 lubaczowski 261

53. Modrzyna florystyczny 14.4600 1953 krośnieński 169

54. Mójka leśny 285.56 1997 rzeszowski 207

55. Na Opalonym leśny 217.13 1996 bieszczadzki 133

56. Na Oratyku leśny 233.15 2000 bieszczadzki 133

57. Nad Jeziorem Myczkowieckim krajobrazowy 164.17 2003 leski 115

58. Nad Tanwią krajobrazowy 41.33 1958 lubaczowski (pd.); 
tomaszowski (lb.)

280

59. Nad Trzciańcem leśny 182.13 2000 bieszczadzki 132

60. Olsza Kosa w Stężnicy florystyczny 1.79 1974  leski 119

61. Olszyna Łęgowa w Kalnicy leśny 13.69 1971  leski 95

62. Pateraki leśny 58.4 2002 mielecki 246

63. Jezioro w miejscowości Pniów florystyczny 4.15 1956 stalowowolski 267

64. Polanki leśny 191.94 1996 sanocki 130
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65. Prządki przyrody  
nieożywionej

13.62 1957 krośnieński 196

66. Przełom Hołubli leśny 46.42 1996 przemyski 192

67. Przełom Jasiołki krajobrazowy 123.41 1976 krośnieński 164

68. Przełom Osławy pod Duszatynem krajobrazowy 322.45 2000 sanocki 102

69. Przełom Osławy Pod Mokrem krajobrazowy 142.79 2003 sanocki 227

70. Przełom Sanu pod Grodziskiem krajobrazowy 100.24 2003 leski       118

71. Reberce leśny 190.96 1996 przemyski 186

72. Rezerwat Tysiąclecia na Cergowej Górze leśny 61.35 1963 krośnieński 166

73. Sine Wiry krajobrazowy 450.49 1988 leski, bieszczadzki 96

74. Skarpa Jaksmanicka faunistyczny 1.93 1991 przemyski 273

75. Słotwina florystyczny 3.3 1987 dębicki 218

76. Sołokija florystyczny 7.43 1990 lubaczowski 279

77. Starzawa leśny 196.56 2003 przemyski 271

78. Suchy Łuk torfowiskowy 9.97 1990 leżajski 257

79. Szachownica Kostkowata w Stubnie florystyczny 13.63 2001 przemyski 272

80. Szachownica w Krównikach florystyczny 16.67 1974 przemyski 272

81. Szwajcaria Ropczycka przyrody  
nieożywionej

2.59 2000 ropczycko- 
-sędziszowski

268

82. Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku florystyczny 4.94 2001 bieszczadzki 86

83. Torfy torfowiskowy 11.66 1987 dębicki 250

84. Turnica leśny 151.34 1996 przemyski 186

85. Wadernik florystyczny 10.72 1990 krośnieński 169

86. Wielki Las leśny 70.75 1997 strzyżowski 218

87. Wilcze leśny 342.33 1997 rzeszowski 207

88. Winna Góra florystyczny 0.108 1954  przemyski 271

89. Wisła pod Zawichostem faunistyczny 256.65 2008 stalowowolski (pd); 
kraśnicki (lb);  
sandomierski (św)

254

90. Woronikówka florystyczny 14.84 1990 leski 95

91. Wydrze leśny 14.64 1983 łańcucki 256

92. Zabłocie faunistyczny 539.81 1999 rzeszowski, ropczycko-
sędziszowski

243

93. Zakole torfowiskowy 5.25 1971 bieszczadzki 73

94. Zmysłówka leśny 2.44 1953 leżajski 257

95. Zwiezło przyrody  
nieożywionej

2.2 1957 sanocki 104

96. Źródliska Jasiołki krajobrazowy 1,585.01 1994 sanocki 158

97. Źródła Tanwi leśny 186.54 1998 lubaczowski 282

*(pd) – woj. podkarpackie; (lb) – woj. lubelskie; (św) – woj. świętokrzyskie
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zwierząt  oraz przyrody nieożywionej 
sprawiły,  że niemal połowa jego 
powierzchni  objęta została ochroną 
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