Wycieczka nr 17

GULCZEWO – OKOLICE GULCZEWA – LAS
SOMIANKOWSKI - GULCZEWO
Dystans: ok. 16-18 km
Rodzaj wycieczki: piesza
Stopień trudności: od niskiego do średniego (w zależności od pory roku)
Minimalny wiek uczestnika: 11-12 lat

Fragment mapy przedstawionej powyżej, pochodzi za uprzejmą zgodą Wydawcy, z mapy
cyfrowej „Puszcze Biała i Kamieniecka” Mapa PC 2006 r., wydanej przez Wydawnictwo
Kartograficzne „Compass” ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków tel./fax: /12/ 626-14-36,
e-mail: sekretariat@compass.krakow.pl, www.compass.krakow.pl
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Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy od miejscowości Gulczewo, miejscowości
nadbużańskiej, do której dotarliśmy na poprzedniej wycieczce (Wycieczka nr 16). Miejscem
dogodnym na pozostawienie samochodu jest parking, znajdujący się tuż przy miejscowym
kościele pw. Św. Rocha. Aby do niego dojechać, trzeba pamiętać, żeby jadąc od Wyszkowa
drogą lokalną, po wjeździe do Gulczewa i przejechaniu sporego odcinka drogi, skręcić w
odbiegającą w lewą stronę, ulicę Szkolną. Pozostawiwszy samochód, można obejrzeć sam
kościół, zbudowany w latach 1984-1986 r. Tuż przy kościele, znajduje się pomnik
poświęcony księdzu Stanisławowi Szulcowi, dzięki którego staraniom i determinacji powstał
kościół w Gulczewie (patrz zdjęcia nr 1,2). Nie sposób też pominąć zasług lokalnej
społeczności, która również przyczyniła się do powstania powyższej świątyni.

Zdjęcie nr 1 - Kościół filialny pw. Św. Rocha w

Zdjęcie nr 2 - Pomnik poświęcony pamięci księdza

Gulczewie.

Stanisława Szulca.

Od kościoła podążamy dalej ulicą Szkolną, po dojściu do ulicy Topolinowej,
odbiegającej w lewą stronę, skręcamy w nią. Po prawej stronie drogi możemy zaobserwować
otwarty teren rolniczy, pola i łąki. Po lewej miniemy kilka domów letniskowych. Po przejściu
około 500-600 metrów krajobraz się zmienia. Pojawia się coraz więcej zadrzewień
sosnowych, roślinność staje się bardziej zróżnicowana (patrz zdjęcie nr 3).

Cały czas

idziemy ulicą Topolinową, po drodze oprócz mniejszych bądź większych lasów, mijamy też
porozrzucane gospodarstwa rolne. Po dojściu do drogi asfaltowej, skręcamy przy mostku
oznaczonym biało-czerwoną barierką w lewą stronę, po przejściu drogą około 40 metrów
skręcamy w prawo, w drogę oznaczoną zielonym szlakiem konnym.

2

Zdjęcie nr 3 - Zadrzewienia sosnowe przy ulicy Topolinowej w Gulczewie.

Droga piaszczysta (szutrowa), którą dalej podążamy jest to ulica Słoneczna. Na jednej z
sosen, zauważymy oznaczenie niebieskiego szlaku turystycznego. Niebawem ulica Słoneczna
będzie odbiegać w lewą stronę, my idziemy prosto. W oddali, w odległości około 100 metrów
widać zamarzniętą rzekę Bug. Teren, który mijamy, jest miejscem, gdzie zlokalizowane są
domki letniskowe. Część domków jest nowych, część jest starszych, lekko podniszczonych.
Nawiasem mówiąc, teren jest korzystny na lokalizację osiedla domków letniskowych. Wokół
znajdują się zadrzewienia sosnowe, które jak od dawna wiadomo, mają bardzo korzystny
wpływ na zdrowie ludzi. W pobliżu płynie rzeka Bug, wzdłuż której położone są urokliwe
łęgi, pokryte zaroślami wierzbowymi, olszowymi itd.
Droga, którą podążamy doprowadza nas bezpośrednio do rzeki, wychodzimy na ładną, dużą
łączkę, dodam, iż jest to ciekawe miejsce na letnie ognisko. Sama rzeka prawie w całości
zamarznięta, tylko przy brzegach widać topniejący lód (patrz zdjęcie nr 4). Biorąc pod
uwagę dzisiejsze warunki pogodowe, zdecydowanie odradzałbym wchodzenie na lód.
Najlepiej w ogóle przyjąć zasadę, żeby w czasie zimowych wycieczek, nie wchodzić na lód,
pokrywający rzekę lub rozlewiska.
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Zdjęcie nr 4 - Rzeka Bug w okolicy Gulczewa, w pobliżu osiedla domków letniskowych.

Nasza dalsza droga będzie przebiegać w dół rzeki, jednakże ze względu na gęste,
trudne do przebycia krzaki przybrzeżne, będziemy iść w pewnej odległości od rzeki, około
60-70 metrów, idąc przy samych letniskowych domkach. Po przejściu około 50-70 metrów,
widać, iż nasza droga będzie drogą zmienną, uzależnioną od miejsc, gdzie występują lokalne
podtopienia i rozlewiska. Warunki, które zastałem w połowie lutego w tej okolicy,
spowodowały, iż bardzo trudno było zachować stałą odległość od rzeki, ze względu na bardzo
duże rozlewiska, występujące przy rzece. Duża część nadbużańskich łąk była zalana (patrz
zdjęcie nr 5). Z tego też powodu, nie sposób bardzo dokładnie opisać przebytej trasy, gdyż w
wielu miejscach byłem zmuszony obchodzić zalany teren, czasami wracając do tego samego
miejsca. Zdaję sobie sprawę, iż w przypadku innych warunków pogodowych, innego terminu
wycieczki, trasa może przebiegać zupełnie inaczej. Z góry przepraszam, jeśli wytyczona na
załączonej mapie przebyta trasa, różni się miejscami od rzeczywiście przebytej, może to być
spowodowane wyłącznie koniecznością obchodzenia zalanych terenów. Jednakże postaram
się oznaczyć przebytą trasę, jeśli nie graficznie to w taki sposób, czasami posługując się
nieco szczegółowym opisem, żeby ktoś, kto zdecyduje się na wędrówkę, miał jak najmniej
problemów z jej przebyciem.
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Zdjęcie nr 5 – Nadrzeczne rozlewiska w okolicy Gulczewa, na wysokości osiedla domków letniskowych.

Obchodząc zalane tereny, staramy trzymać się granicy zabudowań, które są
zbudowane na terenie lekko wzniesionym. Pozostałe tereny, zlokalizowane poniżej zostały
prawie całkowicie zalane. W pewnym momencie dochodzimy do drogi, również częściowo
zalanej, oznaczonej zielonym szlakiem konnym. Droga ta kieruje się w zabudowania, na
jednym z nich możemy odczytać, iż idziemy ul. Królowej Krystyny. Także jak widać, cały
czas poruszamy się w obrębie miejscowości Gulczewo, o której jak podaje Wikipedia,
pierwsze wzmianki pochodzą z XIV wieku. Również w Wikipedii możemy przeczytać, iż od
połowy XIV wieku aż do połowy XVII wieku, miejscowość była własnością rodziny
Gulczewskich lub Gólczewskich. Ciekawostką jest fakt, iż obecnie na terenie Gulczewa ani
okolic, nie mieszka nikt o tych nazwiskach. Jak mogliśmy zauważyć, kilkakrotnie mijaliśmy
oznaczenie konnego szlaku turystycznego, których pomysłodawcą był profesor Ludwik
Maciąg, związany od lat z Gulczewem. Poniżej garść informacji o tym zacnym i bardzo
zasłużonym dla Gulczewa i Polski, człowieku.
Prof. Ludwik Maciąg – jeden z najlepszych współczesnych malarzy pejzażystów i batalistów,
autor wielu znanych ilustracji książkowych, plakatów, projektów znaczków pocztowych, gobelinów.
Miłośnik koni, patriota walczącego o niepodległość Polski, wieloletni wykładowca i dziekan Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Urodził się w 1920 r., los sprowadził go do Gulczewa, gdzie w 1978 r.
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wraz z żoną Ewą, zamieszkał w wiejskim, drewnianym domu, wokół którego znajdowały się stajnia,
powozownia, spichlerz oraz wybieg dla koni. Profesor był miłośnikiem koni, wiele razy jeździł konno
po nadbużańskich łąkach i polach. W swoich obrazach i akwarelach, wielokrotnie uwieczniał
codzienną pracę rolników, którą obserwował pływając łódką po rzece Bug. W twórczości Ludwika
Maciąga szczególne znaczenie miały konie, związany był z nimi przez całe życie – jako partyzant, po
wojnie pracował jako mastalerz - (pracownik stajni opiekujący się końmi, kontrolujący stan ich
zdrowia. Zawodu mastalerza nie należy mylić ze stajennym, do którego obowiązków należało
wykonywanie prostych czynności związanych z końmi: karmienie, pojenie, czyszczenie itd.)
Z jeździectwa nie rezygnował pomimo, że poważnego wieku. Ludwik Maciąg dał się poznać jako
organizator licznych imprez konnych, plenerów artystycznych, pomysłodawca akcji o charakterze
patriotycznym.
Warto wspomnieć również, iż jako artysta był również znany nie tylko w Polsce, ale i za jej granicami.
Miał wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in. w Anglii, Danii, Holandii, Niemczech, Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Indiach a nawet w Iranie. Jego prace znajdują się w zbiorach
Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Profesor Ludwik Maciąg zmarł 7 sierpnia 2007 r. w swoim domu w Gulczewie. Został pośmiertnie
odznaczony przez Prezydenta R.P. krzyżem Orderu Odrodzenia Polski (Źródła tekstu na końcu
opisu).

Podążamy dalej uroczą uliczką Królowej Krystyny, po obu jej stronach widzimy domki
letniskowe, w różnych stylach, nowsze i starsze. Pomiędzy domkami widzimy sosny, które
dodają szczególnego klimatu temu miejscu. Po kilkuset metrach dochodzimy do drogi
asfaltowej, która jak zobaczymy na jednej z tabliczek jest znaną nam już ulicą Szkolną.
Oznacza to, że zrobiliśmy małe kółko. Sądzę, że warto trochę nadłożyć, gdyż dzięki temu
mamy okazję, zobaczyć rozlewiska, których często się nie widzi. Oczywiście ich pojawienie
się związane jest z porą roku i warunkami pogodowymi. Wędrując w połowie lutego, miałem
okazję je popodziwiać i trochę na nie ponarzekać. Ulica Szkolna przejdzie w pewnym
momencie w ulicę Letniskową, która skręca pod kątem 90 stopni w prawą stronę. Podążając
dalej ul. Letniskową, zobaczymy, że praktycznie doszliśmy do rzeki Bug. Widzimy lasek
topolowy po lewej stronie. Droga, którą podążamy jest drogą piaszczystą, rzeka towarzyszy
nam w odległości około 60 metrów. Nie sposób iść przy samym brzegu ze względu na
porastające bezpośrednio przy rzece zakrzaczenia. Ale droga, którą podążamy jest bardzo
wygodna do pieszej wędrówki (patrz zdjęcie nr 6). Mijana roślinność jest zróżnicowana, po
prawej stronie przy domkach letniskowych, które towarzyszą nam prawie przez cały czas
rosną głównie sosny. Po lewej, przy rzece rosną topole i prawdopodobnie olsze czarne.
Jednakże nie jestem pewny, gdyż oznaczanie drzew w okresie zimowym nie należy do
łatwych czynności.
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Zdjęcie nr 6 – Wygodna do wędrówki, ulica Letniskowa w Gulczewie.

Warto wspomnieć, iż po prawej stronie miniemy cztery, prawdopodobnie niedawno
zbudowane, domki letniskowe. Wyróżniają się podobną budową i stylem. Zielone dachy,
brązowe ściany w trzech domkach, czarne ściany w czwartym domku.

Bardzo ładnie

wkomponowane w otaczający je krajobraz. Im dalej podążamy ul. Letniskową, zauważymy,
że zabudowania letniskowe powoli się kończą, zmienia się również krajobraz i roślinność.
Teren staje się otwarty, powoli wychodzimy na rozległe łąki, sosny i topole ustępują miejsca
porozrzucanym wierzbom. Powoli również żegnamy się z miejscowością Gulczewo. Warto
bacznie przypatrywać się ptakom, przelatującym nad mijanymi łąkami. Z pewnością
zauważymy myszołowy zwyczajne, kruki, może wrony siwe itd. Idąc dalej, wchodzimy na
rozległe łąki, możemy naszą dalszą wędrówkę kontynuować bezpośrednio przy rzece, gdyż
przy niej biegnie wygodna do wędrówki droga polna (patrz zdjęcie nr 7). Jak widać na
zdjęciu, po prawej stronie drogi towarzyszą nam urocze wierzby. W czasie mojej wycieczki,
pogoda bardzo mi sprzyjała. Nie było też mocnego wiatru, temperatura kilka stopni powyżej
zera. Jednym słowem, miałem dogodne warunki do obserwacji ptaków i innych zwierząt
podczas mojej wędrówki.

7

Zdjęcie nr 7 – Rozległe, nadbużańskie łąki w okolicy Gulczewa.

Jednakże te dogodne warunki nie trwają bardzo długo, po kilkuset metrach, ponownie
pojawiają się przy rzece zakrzaczenia, przez co musimy odejść od rzeki. Na domiar
wszystkiego, jeśli będziemy wędrować w czasie kiedy rzeka wylewa, z pewnością trafimy na
znaczne rozlewiska, które będą nam skutecznie bronić dostępu do rzeki. W tym miejscu
chciałbym wyjaśnić, iż początkowo plan wycieczki zakładał wędrówkę wzdłuż Bugu z
miejscowości Gulczewo do miejscowości Barcice. Niestety, plan się zupełnie nie udał z
powodu występujących w różnych miejscach, rozlewisk (patrz zdjęcia nr 8 i 9).

Z tego

powodu byłem zmuszony zmienić trasę. Może uprzedzę trochę, ale ze względu na
konieczność obchodzenia rozlewisk, byłem zmuszony wrócić praktycznie do Gulczewa, co
zresztą widać na przedstawionej, na tytułowej stronie, mapce. Jeśli ktoś ma ochotę powtórzyć
moją trasę, z pewnością nie pożałuje, będzie miał okazję podziwiać nadbużańskie łąki a także
później duży kompleks leśny tzw. Las Somiankowski. Natomiast jeśli ktoś ma ochotę
powędrować dalej wzdłuż rzeki i oczywiście pozwolą mu na to warunki, też będzie to bardzo
dobry pomysł.
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Zdjęcie nr 8 – Zalane tereny nadbużańskie w okolicy Gulczewa.

Zdjęcie nr 9 – Zalane tereny nadbużańskie w okolicy Gulczewa.
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Wracając do naszej wycieczki, jak widać na poniższych zdjęciach, rozlewiska miały znaczny
zasięg. Podążając dalej i omijając rozlewiska, można zaobserwować znaczne ożywienie w
świecie zwierząt. Po drodze widziałem świergocące stadka sikorek, trznadli. Zobaczyłem też,
co obecnie zdarza się coraz rzadziej, kilka uciekających zajęcy. Z konieczności omijania
rozlewisk, podążałem łąkami, poprzedzielanymi ogrodzeniami. Jak spojrzymy się w prawą
stronę, w oddali widzimy duży las sosnowy (patrz zdjęcie nr 10). To jest właśnie Las
Somiankowski, przez który niedługo będziemy wędrować.

Zdjęcie nr 10 – Widoczny w oddali Las Somiankowski.

Tak jak zaznaczałem wcześniej, musiałem zatoczyć na tym obszarze znaczne koło, nie będę w
tej chwili przedstawiam dokładnie trasy, gdyż pewnie byłoby to możliwe tylko i wyłącznie
przy pomocy urządzenia GPS, których nie jestem zwolennikiem. Wolę zdecydowanie
korzystanie ze zwykłych map. Na załączonym fragmencie mapy, zaznaczyłem bardzo ogólnie
i schematycznie trasę, którą przebyłem. Z góry przepraszam, za niedokładności. Dodam, iż w
przypadku dogodnych warunków, praktycznie z każdego miejsca tej dużej rozległej łąki
można przejść do widocznego w oddali lasu i kontynuować wycieczkę.
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Wracając do naszej trasy, chciałbym zaznaczyć, iż kilkakrotnie mijałem wrony siwe. Ptaki,
które są dosyć często spotykane podczas wycieczek, jednak niezbyt dobrze znane wśród
ludzi. Ich nazwą potocznie nazywa się inne gatunki ptaków (kawki i gawrony), dlatego też
chciałbym przedstawić garść informacji o tym ciekawych ptakach.
Wrona siwa – gatunek ptaka z rodziny krukowatych, który w Polsce jest średnio-licznym ptakiem
lęgowym. Wygląd wrony siwej jest nie do pomylenia z innym gatunkiem ptaka
Grzbiet i brzuch popielaty i szary. Pozostałe części ciała czarne z metalicznym połyskiem (patrz
zdjęcie nr 11). Wrony siwe preferują środowiska związane z obrzeżami wszelkich lasów i zadrzewień
śródpolnych, połączenia lasów z pastwiskami, polami i ogrodami. Nie unikają większych
drzewostanów, choć lęgną się tylko na ich skraju. Preferują również tereny lęgowe w pobliżu
zbiorników wodnych, przystosowały się również do życia w miastach, często spotyka się je również na
wysypiskach śmieci.
Podobnie jak kruki tak i wrony siwe są
wszystkożerne, jednak preferują zdecydowanie
pokarm zwierzęcy: drobne ssaki, ptaki, owady,
dżdżownice, również padlinę. Z pokarmu
roślinnego wybierają trawy, zboża, różne
jagody.
Gniazdo wrony siwej można znaleźć w
wierzchołku wysokiego drzewa, najczęściej
sosny

na

obrzeżach

lasu.

Chociaż

jak

wyczytałem w opracowaniu naukowym
Zdjęcie nr 11 – Wrona siwa
Zdjęcie autorstwa Wojsyla (Wikipedia)

p. Piotra Zduniaka – link do w/w pracy umieszczam na końcu opisu, naukowcy odnotowali również
gniazda wrony siwej również na innych gatunkach drzew np. topoli czarnej, olszy czarnej, buku
zwyczajnym, itd. W przeciwieństwie do gawronów, wrony siwe zawsze gnieżdżą się pojedynczo na
drzewach. Partnerzy pozostają sobie wierni do końca życia, jednego z nich. Wrony siwe są ptakami
bardzo inteligentnymi i pomysłowymi w zdobywaniu pokarmu. Zdarza się, że wlatują na latarnie i
zrzucają z nich orzechy na jezdnię, by rozłupały się pod kołami przejeżdżających samochodów. Innym
przykładem pomysłowości, jest uderzanie ślimakiem o kamień i wyjęcie smacznej zawartości z
pękniętej muszli.

Jeszcze raz zachęcę do bacznego przyglądania się otaczającej przyrodzie. Szczególnie w tym
okresie, tuż przed wiosną. Pomimo śniegów występujących jeszcze miejscami na łące, już
dało się odczuć zbliżającą się powoli wiosnę. Miałem okazję poobserwować zaloty kruków,
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ujawniające się powietrzną gonitwą samca za samicą. Tak jak pisałem w opisie Wycieczki nr
16, kruki należą do ptaków, najwcześniej przystępujących do lęgów. Roślinność występująca
na tym terenie otwartym o charakterze rolniczym, jest zróżnicowana. Nad brzegiem rzeki
miejscami występujące połacie krzaków,
miejscami

warunki

pozwalają

nam

wędrować tuż przy rzece. W oddaleniu od
rzeki możemy także napotkać topole
czarne, olsze itd. W pewnym momencie
natrafiłem na wielki okaz prawdopodobnie
topoli białej, ale nie jestem do końca
przekonany (patrz zdjęcie nr 12). Może
zdjęcie tego nie ukazuje, ale naprawdę
drzewo robi ogromne wrażenie ze względu
na swoje rozmiary. Jeśli chodzi o naszą
trasę, kierujemy się w stronę Lasu
Somiankowskiego na wysokości ambony
myśliwskiej, znajdującej się na jego skraju
w pobliżu zabudowań Gulczewa. W tym
miejscu chciałbym przestrzec o rowie
Zdjęcie nr 12 – Ogromna topola biała (prawdopodobnie)
rosnąca na łąkach nadbużańskich w okolicy Gulczewa.

melioracyjnym, oddzielającym granicę lasu z obszarem rolniczym. Rów ten wydaje się
niezbyt szeroki, ale trudno go pokonać, jeśli jego brzegi są zaśnieżone i nie do końca widać,
jaką ma szerokość. Tuż za amboną, był przerzucony mały pieniek po którym udało mi się
przejść na druga stronę (patrz zdjęcie nr 13).
Miejsce to znajduje się niedaleko od ściany Lasu Somiankowskiego. Po dojściu do granicy
drzew, zauważymy, iż teren jest lekko podniesiony i porośnięty drzewami sosnowymi, przez
co ściółka pod drzewami jest sucha. Wymarzone miejsce na zrobienie sobie przerwy na
zjedzenie śniadania. W tym miejscu również żegnamy łąki nadbużańskie, wilgotne i pełne
rozlewisk (sam tego doświadczyłem, gdyż oba buty miałem zupełnie mokre). Przed nami Las
Somiankowski – zróżnicowany pod względem roślinności, duży kompleks leśny, przez który
teraz powędrujemy.
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Zdjęcie nr 13 – Dogodne przejście przez pełen wody rów, na skraju Lasu Somiankowskiego od strony Gulczewa.

Posiliwszy się nieco, udajemy się w dalszą drogę. Z początku idziemy drogą przy lesie,
oddalając się od Gulczewa, zmierzamy w kierunku Barcic. Droga polno-leśna, niezbyt dobrze
widoczna. Teren przez który idziemy, jest terenem pagórkowatym. Zresztą jak pokazuje
fragment mapy, przedstawionej na pierwszej stronie powyższego opisu, w pobliżu występuje
teren o podwyższeniu ok. 102 metrów n.p.m. Dominują głównie sosny, które w połączeniu z
pagórkowatym charakterem powierzchni, dają całkiem ciekawy efekt krajobrazowy. Nasza
droga kieruje się w głąb lasu, widoczną drogą leśną, częściowo przykrytą śniegiem. Po obu
stronach widoczne ślady żerowania dzików, rozgrzebana ziemia i to na znacznym obszarze
(patrz zdjęcie nr 14). Widać, że tą okolicę dziki często odwiedzają. Jak widać również na
zdjęciu, wśród sosen rosną luźno porozrzucane jałowce. Pomimo, że początkowo droga
skręciła w głąb lasu, jednak co jakiś czas po lewej stronie widzimy skraj lasu, co oznacza, że
w dalszym ciągu podążamy przy jego granicy. Jak zaznaczyłem na początku, Las
Somiankowski jest lasem bardzo zróżnicowanym pod względem roślinności. Właśnie mamy
na to dowód, gdyż widzimy jak las sosnowy, który nam towarzyszy po lewej stronie zamienia
się w wilgotny las, porośnięty głównie przez olsze czarne i inne rośliny, charakterystyczne dla
terenów wilgotnych.
13

Zdjęcie nr 14 – Południowa część Lasu Somiankowskiego od strony okolic Gulczewa – miejsce żerowania dzików.

W międzyczasie możemy zauważyć, iż poruszamy się drogą, oznaczoną niebieskim szlakiem
turystycznym. Droga wygodna, roślinność w dalszym ciągu podzielona na strefę wilgotną
(lewa strona drogi ) oraz lekko wzniesiona, sucha, porośnięta sosnami (prawa strona drogi).
W pewnym momencie dojdziemy do miejsca, gdzie po lewej stronie, tuż przy drodze
zauważymy dziwnie wyglądające rośliny (przynajmniej w połowie lutego), przypominające
małe bambusy, całe zielone bez liści (patrz zdjęcie nr 15). Nie mogąc odnaleźć tej rośliny
w internecie, poprosiłem kolegę biologa, o pomoc w zidentyfikowaniu tego gatunku. Okazało
się, że są to prawdopodobnie skrzypy, ale jaki dokładnie gatunek, do tej pory nie wiem. Przy
okazji pozdrowienia dla Tomasza i podziękowania za pomoc.
Dochodzimy do miejsca, gdzie nasza dotychczasowa droga przechodzi w inną, znacznie
większą. Przy niej rosną duże brzozy, my podążamy w dalszym ciągu niebieskim szlakiem
turystycznym, czyli odchodzimy w lewą stronę. Jak zauważymy teren wznosi się coraz wyżej,
pagórki stają się coraz wyższe. W miarę jak podążamy dalej, zauważymy, że zmienia się
charakter roślinności. Przybywa gatunków drzew, pojawiają się m.in. brzozy. Las wilgotny,
który towarzyszył nam przez dłuższy czas po lewej stronie drogi, zmienia się ponownie w las
suchy, sosnowy.
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Zdjęcie nr 15 – Wyróżniające się na tle śniegu, skrzypy.

Natrafiamy na kolejne rozejście się dróg leśnych, w lewą stronę (jakby troszeczkę prosto)
biegnie w dalszym ciągu szlak niebieski, w prawą stronę odchodzi szlak konny (zielone
kółko i głowa konia na

białym kwadracie).

My idziemy w dalszym ciągu szlakiem

niebieskim. Jak zauważymy ponownie dotrzemy do obrzeża Lasu Somiankowskiego, po
lewej stronie miniemy znaczne rozlewisko. Przez cały czas idziemy połączonym szlakiem
zielonym konnym i niebieskim szlakiem turystycznym. W pewnym momencie dojdziemy do
ciekawego i atrakcyjnego przyrodniczo terenu. Otóż po prawej stronie zobaczymy znaczne
rozlewisko z dużą ilością drzew brzozowych (patrz zdjęcie nr 16). Jak widać na zdjęciu,
woda podchodzi pod samą drogę, która znajduje się na podwyższeniu. Teren ciekawy, widać,
że rozlewisko pochodzi od małej rzeczki, która płynie w tej okolicy. Nie wykluczam, iż może
to być również starorzecze. W warunkach zimowych trudno jednoznacznie to określić.
Wędrując dalej, zostawimy za sobą teren rozlewiskowy, który rozciągał się na długość około
300 metrów. Wkrótce pożegnamy szlak niebieski i konny, gdyż podążą one w lewą stronę,
my idziemy dalej prosto szeroką drogą leśną.
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Zdjęcie nr 16 – Znaczne rozlewisko leśne w Lesie Somiankowskim.

Po drodze miniemy ponownie dużą krzyżówkę dróg leśnych, na której należy pójść prosto.
Kilkaset metrów dalej znowu napotkamy krzyżówkę dróg i ponownie jak poprzednio,
podążamy prosto. W pewnym momencie dojdziemy do drogi poprzecznej oznaczonej
zielonym szlakiem rowerowym. W tymi miejscu należy skręcić w prawą stronę i dalej już aż
do samego Gulczewa będziemy podążać zgodnie z oznaczeniami zielone szlaku rowerowego.
Droga typowo leśna, niezbyt szeroka, ale wygodna do wędrówki. Po kilkuset metrach nasza
droga dochodzi do głównej drogi leśnej, dalej szlak podąża w lewą stronę. My oczywiście
razem z nim. Można zauważyć, że Las Somiankowski jest intensywnie gospodarowany.
Kilkukrotnie mijałem miejsca, gdzie wykonywano ścinki drzew (patrz zdjęcie nr 17).
Mijamy kolejne duże skrzyżowanie dróg leśnych, na którym kierujemy się prosto. Po
niedługim czasie nasza droga podzieli się na dwie. Należy pamiętać, żeby pójść tą
odchodzącą w prawą stronę. W tym miejscu chciałbym wspomnieć, iż wędrując w dniu
dzisiejszym m.in. po Lesie Somiankowskim, kilkukrotnie natrafiałem na dzięcioła dużego.
Chciałbym w kilku zdaniach przedstawić ten najpopularniejszy gatunek dzięcioła w naszych
lasach, gdyż zapewne nie raz będzie okazja go zobaczyć.
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Zdjęcie nr 17 – Las Somiankowski jest miejscami intensywnie gospodarowany.

Dzięcioł duży – najliczniejszy i najbardziej popularny gatunek
dzięcioła wśród wszystkich gatunków dzięciołów, występujących w
Polsce. Pomimo cech wyróżniających np. ubarwienie czapeczki na
głowie (patrz zdjęcie nr 18), rozmiar itd., często mylony z innymi
członkami rodziny dzięciołów tj. dzięciołem białoszyim, średnim,
dzięciołkiem. Wszystkie one

prowadzą podobny tryb życia. W

przeciwieństwie do ptaków wróblowatych, dzięcioły nie śpiewają,
śpiewanie zastąpiło bębnienie o korę drzewa, służące o
poinformowaniu innych samców o zajętym terytorium lub mające
zadanie przywabić samicę. Można go usłyszeć w lasach od marca
do czerwca. Dzięcioł duży ma raczej małe wymagania pod
względem środowiska, gnieździ się w starych lasach liściastych,
iglastych lub mieszanych. Można go również spotkać w parkach
Zdjęcie nr 18 – Dzięcioł duży
Zdjęcie autorstwa Steffen Hannert (Wikimedia Commons)

miejskich, ogrodach a nawet w centrach miast. Warto zapamiętać, że dzięcioł duży, podobnie jak inne
dzięcioły wybiera pnie z uszkodzonym drewnem. Tylko bardzo wyjątkowo wykuwa dziuplę w zdrowym
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drzewie. Uważa się, że dieta dzięciołów dużych jest najbardziej różnorodna spośród wszystkich
dzięciołów. I tak w okresie wiosny i lata (w sezonie lęgowym) jego pożywienie stanowią głównie
owady i ich larwy (m.in. gąsienice motyli, chrząszcze). W przypadku braku pokarmu zwierzęcego,
korzysta z pokarmu roślinnego (nasiona drzew sosnowych, świerkowych). Zimą również chętnie
zjawia się przy karmniku ze słoniną. Jak podaje Wikipedia, może także żywić się padliną. Z
ciekawostek można podać, że dzięcioł duży czasami wkłada szyszki drzew iglastych w określone
miejsca w pniu, w korze drzewa, po to by swym mocnym dziobem wybierać nasiona . Miejsce to
określa się nazwą kuźnia. Łatwo te miejsca poznać, po kupie szyszek leżących u podstawy pnia.
Czasami zdarza się, że dzięcioły duże mogą zjadać pisklęta ptaków gniazdujących w budkach
lęgowych. Potrafią wykuć małą dziurkę z boku budki, przez którą przy pomocy długiego języka
zakończonego haczykiem wyciąga kolejno pisklęta.

Po pewnym czasie nasza droga ponownie skręca w prawą stronę pod kątem 90 stopni. Na
jednym z drzew dostrzeżemy oznaczenie zielonego szlaku rowerowego, staramy się trzymać
tego szlaku. Teren nie zmienił się zasadniczo, w głównej mierze dominują sosny, co jakiś
czas zauważymy brzozy. Idąc, miniemy po lewej stronie w odległości ok. 100 metrów małą
ambonę myśliwską na skraju polany. Warto rozglądać się uważnie na wszystkie strony, gdyż
jest duże prawdopodobieństwo, ze spotkamy w tym miejscu przebiegające sarny. Miałem
okazję spotkać je dwukrotnie. W międzyczasie zauważymy, że teren robi się coraz bardziej
pagórkowaty, ponownie trafimy na rozgrzebaną przez dziki, ściółkę. Jak można się domyślić,
niebawem wyjdziemy na teren łąk. I rzeczywiście za chwilę droga wychodzi na tereny
rolnicze w okolicy Gulczewa. Po drodze mijamy pierwsze zabudowania. Wychodzimy na
prostą, szutrową drogę, prowadzącą wprost do miejscowości Gulczewo.
W oddali widać jeszcze miejscami porozrzucane tereny leśne, zadrzewienia łąkowe ale także
możemy już zauważyć zabudowania, porozmieszczane w różnych miejscach. Idąc możemy
zauważyć, jak rozległą miejscowością jest Gulczewo. Dzięki dzisiejszej wycieczce mieliśmy
okazję zwiedzić południową i zachodnią część okolic Gulczewa. Trzeba pamiętać, że musimy
dojść do odchodzącej w prawo ulicy Szkolnej, na której mieści się kościół, na którego
parkingu pozostawiliśmy samochód.
To tyle jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Mam nadzieję, że podobnie jak mi, i Wam
dostarczy miłych wrażeń, pomimo zmęczenia i przemoczonych nóg.
Do zobaczenia na następnej wycieczce.
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