Wycieczka nr 12

ZIELENIEC – SADOWNE –WILCZOGĘBY– RAŻNY –
GRABINY – SZYNKARZYZNA – BRZUZA –
CZAPLOWIZNA - ZIELENIEC
Dystans: ok. 40 km
Rodzaj wycieczki: rowerowa
Stopień trudności: niski
Minimalny wiek uczestnika: 12-13 lat

Fragment mapy przedstawionej

powyżej

za uprzejmą zgodą Wydawcy, pochodzi z Mapy Turystycznej

„Nadbużański Park Krajobrazowy” wydanie II poprawione, wydanej przez Pracownię map i wydawnictw
turystycznych „MH” HABA Mirosław, tel. 601-072-894, e-mail:mh_mapy@wp.pl
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Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy w miejscowości Zieleniec, gdzie tuż po wjeździe
do tej miejscowości i minięciu sklepu po prawej stronie szosy nr 50, jadąc z Łochowa do
Sadownego pojawi nam się tablica informująca, że około 450 metrów od głównej drogi
znajduje się Ścieżka Przyrodnicza „Torfowisko Kuleś”. Oczywiście miejsce parkowania
samochodu

pozostawiam do wyboru uczestnikom wycieczki, ale myślę, że dobrym

pomysłem będzie pozostawienie samochodu przy wspomnianym wyżej sklepie. Ja
pozostawiłem samochód tuż na początku Ścieżki, głęboko w lesie, ale ze względu na
ograniczoną ilość miejsca, odradzałbym to rozwiązanie. Ścieżka zaczyna się przy szlabanie,
przy którym znajduje się również duża tablica z oznaczeniem trasy. Już na samym początku
naszym oczom ukaże się po lewej stronie duża, piaszczysta wydma, pozostałość po
znajdującym się na tym obszarze lodowcu (patrz zdjęcie nr 1).

Zdjęcie nr 1 - Piaszczysta wydma tuż obok wilgotnego torfowiska.

Po prawej stronie krajobraz zupełnie przeciwstawny. Zabagnione torfowisko, miejscami
widoczne znaczne nagromadzenie wody, roślinność typowa dla terenów podmokłych. Z
drzew możemy zauważyć m.in brzozy, olsze czarne (patrz zdjęcie nr 2).
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Zdjęcie nr 2 - Torfowisko Kuleś w całej swojej okazałości.

Zwiedzając Ścieżkę Przyrodniczą „Torfowisko Kuleś” mamy okazję zdobyć sporo ciekawych
informacji przyrodniczych, dzięki umieszczonym co jakiś czas tablicom edukacyjnym. Warto
przy każdej z nich zatrzymać się chwilę i uważnie przeczytać. Nawiasem mówiąc, cały
odcinek trasy przebiegającej Ścieżką, przeszedłem pieszo prowadząc rower, podziwiając
krajobraz i różne ciekawostki przyrodnicze.

Jako, że cała dzisiejsza trasa jest znacznie

dłuższa, zwiedziłem tylko część Ścieżki, ale dla zainteresowanych polecam przejście całej
Ścieżki dookoła. Poniżej przedstawiam garść informacji zebranych z internetu, dotyczących
Ścieżki Przyrodniczej „ Torfowisko Kuleś”.
Ścieżka przyrodnicza „Torfowisko Kuleś” – utworzona we wrześniu 1993 r. wokół torfowiska Kuleś
na terenie gminy Sadowne w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. Położone jest w polodowcowym
zagłębieniu otoczonym zwydmieniami morenowymi, inaczej mówiąc obok torfowiska, który jest
terenem wyraźnie podmokłym, znajdują się tereny wydmowe, naniesione przez lodowiec. Połączenie
tych dwóch elementów przyrodniczych wygląda raczej dziwnie i nie jest prawdopodobnie zbyt często
spotykane. Długość Ścieżki wynosi 1600 m, na jej trasie znajduje się 8 przystanków, przy których jak
wspomniałem wcześniej umieszczono tablice edukacyjne.
ekologicznego (niewielkiego

powierzchniowo obiektu

Torfowisko posiada status użytku

przyrodniczego, mającego znaczenie dla
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zachowania różnorodności biologicznej – użytkiem ekologicznym może być m.in. naturalny zbiornik
wodny, śródleśne oczko wodne, siedlisko rzadkich lub chronionych gatunków roślin bądź zwierząt.)
Jako, że Torfowisko Kuleś jest cennym obszarem przyrodniczym, ze względu na znajdujące się na jego
terenie torfowisko, podam kilka informacji na temat, co to jest i jak powstaje torfowisko.
Torfowisko – obszar o dużej wilgotności, porośnięty przez charakterystyczne rośliny bagienne i
łąkowo bagienne. Rośliny te wytwarzają torf – skałę osadową powstającą w procesie torfienia –
biochemicznej i strukturalnej przemiany obumarłych szczątków roślinności bagiennej, zachodzącej w
warunkach silnego uwilgotnienia i braku dostępu tlenu. Dla ciekawych dodam, iż rozróżnia się wiele
rodzaju torfu i tak np. torf powstały z dużych kawałków kory i drewna olch i brzóz to torf olesowy, a
np. torf złożony głównie z trzcin to torf szuwarowy. Jednakże podstawowy podział torfowisk możemy
przedstawić następująco:
- torfowisko wysokie
-torfowisko przejściowe
-torfowisko niskie

Sądzię, że wystarczy na dzisiaj informacji na temat torfowiska, oczywiście jak zwykle
powtórzę, osoby chcące zapoznać się w większym stopniu z tym tematem zapraszam do
internetu. Pora wrócić na naszą trasę.
Po przejechaniu naszego odcinka Ścieżki Przyrodniczej (na której trzymamy się prostej drogi
z tablicami edukacyjnymi, gdyż co jakiś czas od naszej drogi będą odchodzić mniejsze
boczne) , dojedziemy w pewnym momencie do szerokiej drogi asfaltowej, na której skręcamy
w lewą stronę w kierunku Kuźnicy. Po drodze omijamy oznaczenie czerwonego szlaku
turystycznego, zresztą który w późniejszym czasie okaże się dla nas bardzo znajomy. Jako, że
pora jesienna i typowa na zbieranie grzybów, po drodze zauważam bardzo dużo grzybiarzy.
Przez cały czas podążamy drogą asfaltową, po obu jej stronach możemy zauważyć las
głównie sosnowy (typowy na zbieranie podgrzybków). Po 2-3 kilometrach dojeżdżamy do
głównej drogi nr 50, prowadzącej z Mińska Mazowieckiego do Broku. Przed samą drogą,
skręcamy w mniejszą drogę asfaltową, prowadzącą bezpośrednio do miejscowości Sadowne.
W dalszym ciągu jedziemy przez las sosnowy, przy którym można zauważyć bardzo duże
ilości pozostawianych śmieci. Po krótkim czasie dojedziemy do zabudowań w miejscowości
Sadowne. W pewnym momencie nasza droga doprowadzi do drogi głównej odchodzącej w
prawą lub w lewą stronę. My kierujemy się do centrum Sadownego, czyli skręcamy w lewą
stronę. Po drodze mijam sporo nowych budynków, estetyczne podwórka. Zdaję sobie sprawę,
że przejeżdżając jedną czy dwiema ulicami, trudno charakteryzować wygląd całej
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miejscowości, ale z pewnością jak na miejscowość z tak bogatą historią, raczej nie za bardzo
rzuca się w oczy. W pewnym momencie dojedziemy do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela,
zbudowanego w latach 1906-1909 r. (patrz zdjęcie nr 3).

Zdjęcie nr 3 - Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Sadownem.

Przygotowując się do odwiedzenia tego regionu, poszperałem co nieco w internecie na temat
historii regionu sadowieńskiego. Okazało się, że region ten posiada bardzo ciekawą historię .
Żałuję, że nie miałem okazji odwiedzić Muzeum Ziemi Sadowieńskiej znajdującego się
oczywiście w Sadownem, gdyż muzeum nie jest czynne w niedzielę. Jak wyczytałem w
internecie, muzeum to istnieje od 1978 r. , od tego momentu zgromadziło wiele eksponatów,
podarowanych przez okolicznych mieszkańców. Dla ciekawych podam, iż mieści się przy
ulicy Kościuszki 74 (tel. 25 791-91-44, 603-510-090).
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Sadowne – pierwsze informacje o tej miejscowości, pochodzą z 1514 r. Przypuszcza się, wiele
miejscowości z okolic Sadownego powstało jeszcze wcześniej. Jako, że większość terenu w okolicy
rzeki Bug i Liwiec pokryta była pasmem pierwotnych borów, najdogodniejsze warunki do osiedlania
były zlokalizowane blisko rzek. Stąd pierwsze miejscowości powstały w pasie nadbrzeżnym tj.
miejscowości Rażny i Morzyczyn. Z pasa nadrzecznego osadnicy przenosili się w głąb puszczy,
tworząc szereg wsi, z czego przykładem jest miejscowość Sadowne. Z roku na rok liczba mieszkańców
tej miejscowości rosła. W roku 1550 r. liczba mieszkańców liczyła ponad 200 osób. Niestety
nieszczęścia nie omijały także i tej miejscowości. Sadowne kilkukrotnie nawiedzane przez epidemie
cholery.
Ograniczało to wzrost liczebności, a przez to rozwój miejscowości.
Dopiero pod koniec XVIII wieku liczebność regionu sadowieńskiego
zaczęła wyraźnie wzrastać. Właściciele Sadownego, chcąc przyśpieszyć
rozwój regionu, zaczęli sprowadzać osadników, którzy karczując puszczę,
zakładali nowe wsie i osady. Warto zaznaczyć, iż mieszkańcy regionu
sadowieńskiego, zaznali w krótkim czasie kilku zmieniających się rządów. I
tak w 1797 r. po III rozbiorze Polski, region sadowieński dostał się pod
panowanie Austrii, zaś tereny za Bugiem były pod panowaniem Prus.
Trwało to do 1807 r. kiedy to Napoleon ze swoim wojskiem odniósł
zwycięstwo nad Austrią. Następnie region sadowieński należał do Księstwa Warszawskiego, i w latach
1812-1814 znajdował się pod zaborem rosyjskim, a od 1815 r. należał do Królestwa Polskiego.
Począwszy od 1821 r. region sadowieński kilkukrotnie zmieniał właścicieli. Warto wspomnieć o
Andrzeju Zamojskim, który otrzymał te tereny od swojego ojca, Stanisława. Nowy właściciel od
samego początku chciał zasłynąć z postępowych sposobów gospodarowania, dlatego zaczął ściągać
Niemców kolonistów, którzy karczując i osuszając bagna i mokradła, zakładali nowe osady. Ważną
datą w dziejach regionu jest rok 1864, kiedy to rząd cesarski uwłaszcza wszystkich włościan.
Ciekawostką jest to, że teraz w miejscu, gdzie stoi pomnik poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, stał
wcześniej pomnik, postawiony przez mieszkańców Płatkownicy i Sadownego, poświęcony pamięci
cara Aleksandra II za uwłaszczenie chłopów w 1864 r.
Kolejną ważną datą jest rok 1891, kiedy to oddano do użytku linię kolejową Warszawa-Petersburg
oraz szosę Ostrów Mazowiecki – Miński Mazowiecki. Przyczyniło się to do rozwoju gospodarczego
regionu. I wojna światowa przyniosła wiele zniszczeń, z których mieszkańcy dźwigali się wiele lat. II
wojna światowa również odbiła się negatywnie na losach mieszkańców Sadownego i okolic. Wiele
osób zostało zamordowanych, część zginęła w obozach koncentracyjnych, więzieniach, część
wywieziona została w nieznanym kierunku. Mieszkańcy bardzo długo podnosili się ze zniszczeń,
spowodowanych przez II wojnę światową.
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Tak w skrócie przedstawia się historia miejscowości Sadowne, przez którą właśnie
przejechaliśmy. Przy okazji chciałem zaznaczyć, iż tekst ten po niewielkich poprawkach
pochodzi ze strony internetowej www.sadowne.pl , gdzie można uzyskać o wiele więcej
informacji na temat regionu sadowieńskiego.
Wracamy na trasę naszej wycieczki, po minięciu kościoła po prawej stronie, dojedziemy do
znanej nam już drogi nr 50, przechodzimy ją, dalej kierujemy się prosto drogą asfaltową w
kierunku miejscowości Sójkówek. Trzeba uważać, gdyż w lewo pod kątem odchodzi droga
w kierunku Zarzetek. My kierujemy się prosto. Droga, którą podążamy jest drogą asfaltową
niezbyt szeroką, ze sporą ilością dziur (patrz zdjęcie nr 4). Po obu jej stronach mijamy
typowy dla tego regionu, krajobraz głównie rolniczy (pola i łąki) z występującymi z różną
częstotliwością zadrzewieniami śródpolnymi. W pewnym momencie droga się poprawia,
dziury zanikają. Droga jest gładka i przyjemna do jazdy.

Zdjęcie nr 4 – Droga z Sadownego do Sójkówka.

Po niezbyt długiej jeździe wjeżdżamy do miejscowości Sójkówek, mijamy mały mostek i
kierujemy się dalej. Przy drodze można zauważyć ładne krzewy z charakterystycznymi,
różowymi torebkami owocowymi, to trzmielina pospolita (patrz zdjęcie nr 5).
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Zdjęcie nr 5 - Widoczny z daleka krzew trzmieliny pospolitej z efektownymi lecz trującymi owocami.

Poniżej garść informacji na temat tego ciekawego gatunku jakim jest trzmielina pospolita.
Trzmielina pospolita – niewielkie drzewo dorastające do 4 metrów wysokości. Najczęściej występuje
w formie krzewiastej. Posiada liście eliptyczne, zaostrzone, dochodzące do 9 centymetrów długości,
jesienią przebarwiające się na czerwono. Posiada kwiaty drobne, niepozorne, z których powstają
charakterystyczne owoce stanowiące czterograniasto, jaskraworóżową torebkę, zawierającą 4 białe
nasiona w pomarańczowej osnówce. Owoce mogą utrzymywać się długo po opadnięciu liści (patrz
zdjęcie nr 6). Uwaga: trzmielina jest silnie trująca! Wszystkie jej części mogą być powodem zatrucia,
jednakże

najniebezpieczniejsze

są

jej

owoce. Uważa się, że spożycie 35 owoców
spowoduje śmierć dorosłego człowieka.
Zatrucie

może

spowodować

wymioty,

biegunkę, konwulsje, zaburzenia w pracy
serca a także paraliż. Z tego też powodu
nie zaleca się umieszczania tej rośliny w
pobliżu placu zabaw, czy innych miejscach
gdzie przebywają dzieci. Ze względu na
niskie wymagania glebowe, ładny wygląd,
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roślina chętnie umieszczana w ogrodach. Dobrze znosi zacienienie, ale obficie owocują tylko krzewy
rosnące na stanowiskach słonecznych. Gatunek odporny na mróz i zanieczyszczenie powietrza.

Po niezbyt długim czasie dojedziemy do rozjazdu dróg, przy którym po prawej stronie
znajduje się nowa kapliczka, tu także odchodzi droga do Płatkownicy (drogowskaz wskazuje
1,5 km), my kierujemy się prosto, jakby przedłużeniem naszej drogi. Po drodze możemy
zauważyć mniejsze piaskowe drogi polne odchodzące od głównej, ale w żadną z nich nie
skręcamy.

Po drodze po prawej stronie mijamy również gniazdo bociana. Jak można

zauważyć, dalszą drogę pokonujemy zielonym szlakiem rowerowym, prowadzącym od
Płatkownicy przez Wilczogęby do Zarzetki i Grabiny. Jadąc dalej możemy zaobserwować
znaczną różnorodność drzew przy naszej drodze. Mijamy dęby, robinie akacjowe, olsze
czarne itd. W pewnym momencie zauważymy po lewej stronie drogi, stary, duży przełamany
dąb, trudno przewidzieć, jak długo będzie stał, ale jeden z bocznych pni zawiera jeszcze
gałęzie z zielonymi liśćmi (patrz zdjęcie nr 7).

Zdjęcie nr 7 - Mocno uszkodzony ale jeszcze wciąż żywy.

Sadząc po mapie znajdujemy się w miejscowości Sójkówek, jak wyczytałem w internecie w
tej miejscowości znajduje się cmentarz ewangelicki z przełomu XIX i XX wieku oraz liczne
dęby szypułkowe chronione jako pomniki przyrody. Niestety cmentarza nie widziałem, i jak
na złość nie bardzo było się kogo zapytać.
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Minąwszy Sójkówek wjeżdżamy do miejscowości Wilczogęby, chwilę potem mijamy drogę
asfaltową odchodzącą w lewą stronę. My w dalszym ciągu trzymamy się zielonego szlaku
rowerowego, czyli podążamy prosto. Na rozjeździe dróg znajduje się kapliczka otoczona 4
świerkami. W dalszym ciągu kontynuujemy jazdę drogą asfaltową, po lewej stronie mijamy
coś jakby gospodarstwo agroturystyczne, otoczone płotem zbitym z dużych desek. Mijany
krajobraz pozostaje bez zmian, zauważamy coraz więcej olszy czarnej. Dojeżdżamy do
kolejnego rozstaju dróg, przy którym widzimy dwa pomniczki. Jeden z nich upamiętnia 500
lecie powstania miejscowości Wilczogęby, drugi natomiast upamiętnia mieszkańców
Wilczogęb, którzy oddali życie za Polskę w latach 1918 – 1945 r. (patrz zdjęcia nr 8 i 9).
Po obejrzeniu obu pomników,
jedziemy

w

kierunku

widocznego w oddali wału
przeciwpowodziowego.
Chwilę potem dojedziemy do
rozjazdu dróg, my skręcamy w
prawą stronę, by po krótkiej
chwili

dotrzeć

wspomnianego

do
wcześniej

wału, okalającego od strony
południowej
Kotło.

małe

jeziorko

Po wjeździe na wał,

kierujemy się w dół rzeki,
naszym
będzie

następnym
jedna

miejscowości

celem

ze

starszych

tj.

Rażny,

miejscowość, która wiele lat
temu miała prawa miejskie –
takie przynajmniej informacje
można znaleźć w internecie.
Zdjęcia nr 8 i 9 - Pomnik w Wilczogębach, upamiętniający bohaterstwo
tutejszych mieszkańców.

Pierwsze 400-500 metrów pokonujemy drogą prowadzącą koło wału (oczywiście jak ktoś ma
ochotę może jechać wałem), potem wjeżdżamy na wał, by z pewnej wysokości podziwiać
uroczą panoramę nadbużańską z głównym udziałem łąk i pól (patrz zdjęcie nr 10).
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Zdjęcie nr 10 - Piękna panorama nadbużańska widoczna z wału przeciwpowodziowego.

Jadąc wałem przez pewien czas nie widzimy bezpośrednio rzeki Bug, widzimy sporo
zadrzewień śródpolnych, no i oczywiście głównie łąki i pola. Droga na wale typowo polna,
trawiasta, ale umożliwiająca przejazd rowerem. Po drodze zauważyłem po lewej stronie dwa
spacerujące w oddali żurawie. Zgodnie z mapą, jadąc wałem zbliżamy się coraz bardziej do
rzeki. Osobom, lubiącym wygodną jazdę po drodze utwardzonej, mogę zaproponować jazdę
drogą, ciągnącą się po lewej stronie wału. Jednakże stracą wtedy okazję do obserwacji
przyrody, po prawej stronie wału (bliżej rzeki).
Kontynuując jazdę dojedziemy do wysokiego krzyża z 1947 r., znajdującego się po lewej
stronie wału. W tym miejscu także odchodzi w lewą stronę droga piaskowa, jednocześnie z
prawej strony jest zjazd w kierunku Bugu. Rzeka jest prawie na wyciągnięcie ręki, dlatego
warto zjechać na krótki odpoczynek, przy okazji popatrzeć na rzekę. Bug w tym miejscu jest
bardzo szeroki (patrz zdjęcie nr 11), brzeg odkryty bez zadrzewień, przez co mamy dobre
warunki do obserwacji rzeki.
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Zdjęcie nr 11 - Rzeka Bug w całej okazałości.

W dalszym ciągu jedziemy wzdłuż Bugu, jednocześnie zauważymy, że po prawej stronie
pomiędzy rzeką a wałem przeciwpowodziowym pojawi się dużo zadrzewień typowych dla
wodnego środowiska tj. wierzb, topól czarnych, topól białych, olszy czarnej itd. Po drodze
spotkamy niecodzienny widok, drzewo kompletnie pokryte dzikim winogronem o
granatowych owocach (patrz zdjęcie nr 12).
Powoli

dojeżdżamy

do

miejscowości Rażny, zjeżdżając
z wału w kierunku miejscowości,
możemy zauważyć sporą grupę
okazałych topól białych, wierzb,
nawet

rośnie

zwrócić
krajobraz
łąki,

jabłoń.

uwagę,

na

Warto
ładny

dookoła. W oddali
pola

poprzecinane

kanałami, starorzecze. Całość z
pewnością zasługuje na zdjęcie.
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Po wjeździe do miejscowości Rażny i po dojechaniu do drogi asfaltowej, skręcamy w lewą
stronę przy kapliczce. Dalsza droga wiedzie wąską droga asfaltową, ale wygodną do jazdy. Po
obu stronach teren bardzo podmokły, momentami widać bajorka, sporo wierzb. Później teren
podmokły ustąpi miejsca łąkom i polom. Po niezbyt długiej jeździe (ok. 1 km od
miejscowości Rażny), dojedziemy do ciekawego miejsca, znajdującego się po lewej stronie
drogi. Otóż tą ciekawostką jest krzyż na betonowej podmurówce, otoczony prawdopodobnie
świerkami lub tujami. Krzyż ten został postawiony przez kolonistów, osiedlających się licznie
w tych rejonach pod koniec XIX wieku (patrz zdjęcia nr 13,14).

Zdjęcia nr 13 i 14 - Pomnik wystawiony przez osadników (kolonistów) z 1883 roku.
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Jadąc dalej, dojedziemy do mostku betonowego, po którym przejedziemy nad małą rzeczką
lub starorzeczem, kierujemy się w kierunku miejscowości Zalesie. Droga wije się pośród
terenów rolniczych z typowym krajobrazem nadbużańskim. W oddali widziałem konie, jak
można zauważyć dookoła głównie pastwiska, pola podzielone na kwatery, rozdrobnione.
Kolejną miejscowością naszej trasy jest wspomniane wcześniej Zalesie. Typowo rolnicza
miejscowość, jakich wiele. Przejechawszy przez nią, kierujemy się dalej. Mijamy po lewej
stronie, duży dąb. Dojedziemy do rozjazdu dróg, po lewej stronie miniemy małe jeziorko,
obrośnięte wyschniętymi olszami czarnymi (prawdopodobnie na skutek nadmiaru wody i
odgnicia korzeni). Dojeżdżamy do kolejnego rozjazdu dróg, na którym kierujemy się w prawą
stronę w kierunku miejscowości Zarzetka. Tu wjeżdżamy na drogę asfaltową, oznaczoną
niebieskim szlakiem turystycznym, który będzie nam towarzyszył aż do miejscowości
Brzuza. Po wjeżdzie do Zarzetki, warto skierować się do pobliskiego kościoła, przy którym
znajduje się pomnik, poświęcony pomordowanym mieszkańcom okolicznych miejscowości,
przez niemieckich i sowieckich najeźdźców w latach 1939-1945 r. (patrz zdjęcie nr 15).

Zdjęcie nr 15 - Pomnik w Zarzetce, poświęcony pomordowanym mieszkańcom pobliskich miejscowości.

Wyjechawszy z miejscowości Zarzetka, mijamy małym mostkiem rzeczkę Bojewkę, na
uwagę zasługuje fakt, iż jadąc naszą trasą, można zauważyć sporą liczbę koni, pasących się na
pastwiskach. Konie czyste, zadbane aż miło popatrzeć. Nasza trasa prowadzi przez następną
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rzeczkę tj. rzeczkę Ugoszcz. Krótką chwilę potem wjeżdżamy do miejscowości Grabiny. Po
lewej stronie, przy drodze zauważymy kapliczkę z 1885 r., kamienną z metalowym krzyżem.
Opuszczamy Grabiny, podążamy w dalszym ciągu niebieskim szlakiem turystycznym i
wjeżdżamy do kolejnej miejscowości tj. Szynkarzyzna. Po lewej stronie mijamy kolejną
ciekawostkę regionu, przydrożny krzyż z dwoma poziomymi i równoległymi ramionami tzw.
karawakę – odżegnywacz zarazy (patrz zdjęcie nr 16). Takie krzyże ustawiano na
początku i końcu wsi, odcinając drogę zarazie. Uważano, że tylko krzyż wykonany z jednego
kawałka drewna, w ciągu jednej nocy oraz tej samej nocy wkopany w ziemię zapewni
skuteczną ochronę przed „morowym powietrzem”.

Zdjęcie nr 16 - „Karawaka” – krzyż chroniący przed cholerą (po prawej stronie).

Mijamy miejscowość Szynkarzyzna, duża miejscowość, ale raczej uboga w atrakcje
turystyczne. Kolejną miejscowością , którą odwiedzamy to miejscowość Brzuza. Po prawej
stronie drogi, miniemy symbol naszych czasów, tj. wysoką antenę telefonii komórkowej. Przy
metalowym krzyżu, skręcamy w lewą stronę, następnie droga się rozdwaja, w lewą stronę
biegnie droga do miejscowości Wywłoki,

my jedziemy prosto drogą asfaltową, bardzo

wygodną. Około 1 km za Brzuzą, możemy zauważyć, drogę leśną odchodzącą w lewą stronę,
oznaczoną czerwonym szlakiem turystycznym. Jedziemy drogą leśną, piaskową, czasami
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niekorzystną do jazdy rowerem ze względu na występujące na niej od czasu do czasu duże
kałuże, zalegające w głębokich zagłębieniach (patrz zdjęcie nr 17).

Zdjęcie nr 17 – Droga dla „odważnych”

Po prawej stronie, zresztą i tak pokazuje mapa, możemy zauważyć podmokły teren. Z drzew
zauważymy brzozy, olsze czarne itd.

Borykając się z niedogodnościami terenowymi,

możemy jednocześnie zauważyć ciekawy efekt przyrodniczy. Otóż z jednej strony drogi (z
prawej) widzimy teren bardzo wilgotny, wręcz zabagniony z roślinnością charakterystyczną
dla tego środowiska. Z drugiej zaś strony drogi, możemy zauważyć las suchy, sosnowy,
zupełne przeciwieństwo. I pomyśleć, że tak różne środowiska oddziela niezbyt szeroka droga
leśna. W pewnym momencie drogi się rozchodzą, musimy pamiętać, żeby trzymać się
czerwonego szlaku turystycznego . To jest ważna informacja, gdyż dalej jedynie po tych
znakach, będziemy w stanie trzymać naszej drogi (patrz zdjęcie nr 18).
Jadąc dalej, dojeżdżamy do małego skrzyżowania
dróg leśnych, w lewą stronę odchodzi droga piaskowa
pod górę, my jedziemy prosto. Od tego momentu
radykalnie zmienia się krajobraz. Miejsca wilgotne
całkowicie ustępują terenom suchym, porośniętym
głównie drzewostanem sosnowym. Droga poprawiła
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się również znacząco. Jedzie się bardzo wygodnie, gdyż droga jest utwardzona. W pewnym
momencie czeka nas prawdziwa niespodzianka. Otóż dojedziemy do miejsca, gdzie wygodna
droga, którą jedziemy, odchodzi w bok, a prosto biegnie mała i wąska ścieżka, nawet dobrze
nieoznaczona. I co najbardziej zaskakujące, czerwony szlak wiedzie właśnie tą ledwo
widoczną drożyną (patrz zdjęcie nr 19).

Zdjęcie nr 19 - Ścieżka oznaczona szlakiem czerwonym widoczna jest pośrodku zdjęcia.

Oczywiście o dalszej jeździe nie ma mowy, rower trzeba poprowadzić. Naszym oczom ukażą
się wysokie trawy, wokół nas pojawi się wilgotny teren. Muszę przyznać, iż twórcom trasy
oznaczonej czerwonym szlakiem turystycznym z pewnością należą się słowa uznania, za
pomysłowość i kreatywność. Nieczęsto się spotykam ze szlakiem turystycznym
poprowadzonym ścieżką, która jest ledwie widoczna. Szlak poprowadzony jest wzdłuż
leśnego strumyka, w odległości około 2 metrów od niego. Na szczęście po krótkim odcinku
wychodzimy na szerszą drogę leśną, którą skręca w lewą stronę, na niej spokojnie da się
pojechać rowerem. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie do naszego szlaku czerwonego dochodzi
szlak turystyczny o kolorze żółtym. Krótki czas potem mijamy po lewej stronie ładny domek
letniskowy i dojeżdżamy do betonowego mostku, pod którym płynie mała rzeczka:
Dzięciołek. Po przejechaniu mostku, skręcamy w prawą stronę w drogę oznaczoną szlakiem
czerwonym i żółtym. Po drodze mijamy osadę złożoną z kilku domów. Jak wyczytałem w
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internecie, komuś to miejsce skojarzyło się z końcem świata. Powiem szczerze, że odniosłem
podobne wrażenie. Bardzo tu cicho, spokojnie, jakby czas się zatrzymał. Trochę zdziwiło
mnie to, że na tabliczkach z nazwiskami właścicieli, zamiast miejscowości Czaplowizna (tak
wyraźnie pokazuje mapa), można odczytać Szynkarzyzna. Minąwszy tą spokojną osadę,
dojedziemy do miejsca, gdzie możemy zobaczyć mały drewniany domek o swojsko brzmiącej
nazwie Dzięciołek, pełniący jeszcze kilka lat temu funkcję „domku turystycznego”, w którym
można odpocząć po trudach wędrówki (patrz zdjęcie nr 20).

Zdjęcie nr 20 - Domek turystyczny Dzięciołek.

Obecnie jak dowiedziałem się od jednej z tutejszych mieszkanek, domek stał się własnością
prywatną i nie wiadomo jakie są plany jego właściciela. Jak na razie, co zresztą widać na
zdjęciu powyżej domek niszczeje. Aha zapomniałem napisać, iż bardzo blisko domku,
znajduje się miejsce, gdzie biorą początek dwa szlaki turystyczne tj. żółty i zielony (patrz
zdjęcie nr 21). W tym miejscu także zaczyna się rezerwat przyrody Czaplowizna (patrz
zdjęcie nr 22).

Nasza wycieczka prowadzi dalej szlakiem

czerwonym, droga wije się wśród lasów sosnowych, czasami można
napotkać głębokie ślady po samochodach, co utrudnia przejazd
rowerem, ale wtedy możemy objechać te miejsca, jadąc wąską
ścieżką przy drodze. Po raz kolejny dojeżdżamy do rozjazdu, gdzie
18

jedziemy dalej drogą szerszą i wygodną do jazdy.
Rezerwat

przyrody

„Czaplowizna”

–

największy

powierzchniowo (ponad 213 hektarów) rezerwat leśny
w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym (NPK), został
utworzony w 1980 r. na terenie gminy Łochów w celu
zachowania naturalnych zbiorowisk leśnych, roślin
chronionych i ptaków (ornitofauny). Obejmuje najlepiej
zachowane fragmenty dawnej Puszczy Kamienieckiej.
Stwierdzono występowanie około 45 gatunków ptaków
lęgowych, w tym z ciekawszych gatunków można wymienić: bociana czarnego, kruka, jastrzębia,
myszołowa, słonkę itd. Dominującym drzewostanem jest bór (z przewagą sosny), można spotkać
również ols (las olszowy, porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojącej
(rzadziej płynącej).

Tak jak to przedstawiłem w krótkim opisie rezerwatu Czaplowizna, mijany przez nas
krajobraz jest bardzo zróżnicowany i zmienny. Z jednej strony możemy zobaczyć teren
podmokły i wilgotny, gdzie indziej zaś suchy las sosnowy. Po opuszczeniu terenu rezerwatu,
w dalszym ciągu podążamy szlakiem czerwonym, mijamy znaczne tereny oczyszczone z
drzewostanu, nawet jak to pokazuje mapa, nie za bardzo zalesione. Kontynuując naszą
wycieczkę dojedziemy do miejscowości Krupińskie. Tuż po wjeździe pierwsze co rzuca się
w oczy to duża piaszczysta wydma ( być może też pozostałość po lodowcu, jak to miało
miejsce na początku naszej wycieczki tj. zwiedzając Ścieżkę Przyrodniczą „ Torfowisko
Kuleś” (patrz zdjęcie nr 23).
Minąwszy
łachę,

piaszczystą

dojeżdżamy

betonowego

mostku

do
nad

małą i malowniczą rzeczką
Ugoszcz, za którą droga
rozchodzi się w dwóch
kierunkach. My skręcamy
w

lewą

stronę,

zresztą

bardzo trudno byłoby się
zgubić,

gdyż

biało-

czerwone oznaczenia szlaku
turystycznego

są

bardzo
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dobrze widoczne. Opuściwszy miejscowość Krupińskie, jedziemy dalej, mijamy po drodze
dwie kapliczki. Jedna z figurą Matki Bożej, druga występuje w formie samego krzyża.
Jedziemy przez wilgotny las, droga asfaltowa, wąska ale bardzo wygodna, bez żadnych dziur.
W oddali będzie słychać szum samochodów, to znak, że zbliżamy się do znanej nam już drogi
nr 50, którą musimy przejść. Tuż przed tą drogą musimy skręcić w prawą stronę, zgodnie z
oznaczeniem szlaku czerwonego. Droga bardzo przyjemna, piaskowa ale utwardzona. Po
prawej stronie możemy zauważyć znaczne tereny, gdzie wycięto sporo sosen. Po dojechaniu
do drogi nr 50, radziłbym zachować szczególną ostrożność i przeprowadzić rowery na drugą
stronę i przejść kawałek, gdyż chcąc ponownie trafić na szlak czerwony, trzeba przejść drogą
nr 50 około50-70 metrów. Zadrzewienia głównie sosnowe, trochę dębu, wrzosów itd. Tu
także możemy zobaczyć po prawej stronie, może trochę dziwny widok. Otóż część sosen nie
ma w dolnej części w ogóle gałęzi, nawet zacząłem się zastanawiać, czy nie zostały celowo
usunięte (patrz zdjęcie nr 24).

Zdjęcie nr 24- „Gołe sosny”

Jazda jest trochę utrudniona, gdyż teren jest pagórkowaty, szczególnie jazda pod górę jest
czasami niemożliwa, stąd konieczność podprowadzania roweru. Zbliżamy się do kolejnej
drogi asfaltowej, którą jechaliśmy dzisiaj rano. Chcąc wrócić do miejsca, gdzie zostawiliśmy
samochód (przynajmniej ja tam zostawiłem), skręcamy tuż za zakładami, produkującymi
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bloczki betonowe w prawą stronę, w drogę leśną, odgrodzoną szlabanem. Po wjeździe na
drogę, zauważymy znane nam widoki tj, tablice edukacyjne. To oznacza, że podążamy
ścieżką przyrodniczą „Torfowisko Kuleś”. Jeszcze raz rzucimy okiem na widziane rano
wydmy i torfowiska, po czym pełni radości, trochę zmęczeni dojeżdżamy do samochodu.
Mam nadzieję, że wycieczka podobała się i pozostanie przez długi czas w pamięci.
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Uwagi i komentarze proszę kierować na: roweroweprzygody@gmail.com
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