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Wycieczka nr 23 

PORĘBA KOCĘBY – DĘBIENICA – ZALAS – BLOCHY 

– AUGUSTOWO – KALINOWO – DALEKIE- 

JASZCZUŁTY – NOWA WIE Ś – PORĘBA KOCĘBY 

 

Dystans:  ok. 30 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski, momentami średni 

Minimalny wiek uczestnika: 9 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 rowerową rozpoczynamy od miejscowości Poręba-Kocęby, a 

dokładnie od parkingu przy cmentarzu znajdującym się  na skraju tej miejscowości. Jest to 

świetne miejsce na pozostawienie na kilka godzin samochodu. Cmentarz ten zlokalizowany 

jest po prawej stronie przy trasie 694, jadąc od strony Wyszkowa do której dojedziemy trasą 

nr 8 (E67), gdzie za miejscowością Budykierz (ok. 20 km od Wyszkowa) skręcamy w prawą 

stronę w drogę oznaczoną właśnie tym numerem. Pozostawiwszy samochód i wypakowawszy 

rowery,  udajemy się na drugą stronę drogi, gdzie przy widocznej antenie telefonii 

komórkowej jedziemy  drogą piaskową, odchodzącą ukośnie w głąb lasu (patrz zdjęcie nr 1). 

Zdj ęcie nr 1 – Początek dzisiejszej wycieczki rozpoczął się od jazdy po piaszczystej drodze leśnej.  

 

Jak widać na zdjęciu powyżej, początkowo wita nas młodnik sosnowy. Im dalej w głąb lasu, 

tym krajobraz będzie stawał się typowy dla lasów Puszczy Białej, czyli z dominacją sośniny 

w różnym wieku. Początek dzisiejszej wycieczki zaczynamy przejazdem drogą piaskową, 

wygodną, po której jazda rowerem należy raczej do tych przyjemniejszych. Oprócz 

wszędobylskiej sosny, możemy też zauważyć dęby, rosnące luźno po obu stronach drogi. 

Naszym pierwszym celem jest dojazd do drogi, oznaczonej znanym nam już z poprzednich 

wycieczek, żółtym szlakiem turystycznym. Wspomnę, że oprócz dębów i sosen, możemy 

zauważyć również występującą w formie znacznie  rozprzestrzenionej, borówkę czarną 
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(zwaną jagodą) oraz występujące licznie jałowce.  Nasza droga wije się raz w lewą, raz w 

prawą stronę.  Przez cały czas słychać po lewej stronie, przejeżdżające samochody, to znak, 

że przez cały czas jedziemy niedaleko drogi 694. Należy pamiętać, że co jakiś czas do drogi 

leśnej, którą się poruszamy, dochodzą boczne, ale my staramy trzymać się tej „głównej”.  W 

pewnym momencie pierwszy nasz cel, zostanie osiągnięty, gdyż z lewej strony dochodzi 

droga, oznaczona właśnie szlakiem żółtym. Od tego momentu przez cały czas jedziemy już 

tym szlakiem. Zresztą na jednym z drzew, zauważymy bardzo stare oznaczenie tego szlaku, 

co oznacza, że jedziemy prawidłowo. Warto w międzyczasie rozejrzeć się dookoła, gdzie 

otacza nas przepiękny las, złożony z dużych świerków i sosen. Dojeżdżamy do pierwszych 

zabudowań miejscowości Księży Kąt (jak możemy wyczytać z naszej mapy). Po wjeździe do 

wsi, okazuje się jednak, że nazwa wsi to Poręba Kocęby  (patrz zdjęcie nr 2). 

Zdj ęcie nr 2 – Wieś oznaczona na załączonej na tytułowej stronie, mapie jako Księży Kąt, w rzeczywistości Poręba 

Kocęby.          

 

Przy krzyżu (widocznym na zdjęciu powyżej) skręcamy w prawą stronę w głąb wsi, prosto 

natomiast  podąża droga polno-leśna. Nasza droga jest to wąska droga asfaltowa, prowadząca 

przez zabudowania wiejskie aż do widocznej w oddali, przecinającej ją  drogi  nr 8. 

Przejeżdżając przez wieś, warto rzucić okiem, na trzy sąsiadujące ze sobą domy drewniane o 
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bardzo podobnym charakterze. Domostwa zlokalizowane są głównie z lewej strony wsi, z 

prawej natomiast ciągną się głównie łąki i pola. Dojeżdżając do wspomnianej wcześniej trasy 

nr 8, mijamy mały mostek z zielonymi barierkami. W tym miejscu apeluję o wielką 

ostrożność przy przekraczaniu trasy nr 8, ze względu na znaczny ruch pojazdów, w tym 

ciężarówek. Po przejściu ruchliwej drogi nr 8, podążamy dalej szlakiem żółtym. Miniemy 

tablicę informacyjną, że w odległości około 400 metrów dojedziemy do leśnego parkingu, 

gdzie będzie można chwilę odsapnąć.  Przez cały czas widzimy ładny las sosnowo-dębowy. 

Droga, którą podążamy jest to leśna drogą o charakterze piaszczystym. Co jakiś czas mijamy 

odsłonięte miejsca, gdzie kiedyś rósł las, a teraz zostały tylko stare pnie.  Dojeżdżamy do 

miejsca, oznaczonego literką P, składającego się w dużego placyku, na którym po obu 

stronach znajdują się wykonane w pomysłowy sposób, ławki i stoły (patrz zdjęcie nr 3). 

Zdj ęcie nr 3 – Parking leśny w okolicy trasy nr 8 w pobliżu wsi Poręba Kocęby.  

Minąwszy parking jedziemy dalej drogą oznaczoną szlakiem żółtym (chociaż przez dłuższy 

czas, żadnego oznaczenia żółtego nie widzieliśmy). Roślinność, którą będziemy mijać, 

zmienia swój charakter. Doszło więcej brzóz, teren stał się bardziej otwarty, ze względu na 

większą ilość wyrębów.  W pewnym momencie dojedziemy do dużego rozjazdu dróg leśnych, 

umiejscowionego przy znajdującym się w pobliżu, z lewej strony krzyżu. My skręcamy 

zgodnie z widocznymi nareszcie oznaczeniami żółtymi w prawą stronę. W tym miejscu 
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możemy usłyszeć kruki. Przypuszczam, iż mają gdzieś w pobliżu swoje gniazdo. Droga po 

której jedziemy zrobiła się bardzo szeroka, utwardzona wręcz idealna do jazdy rowerem 

(patrz zdjęcie nr 4). 

Zdj ęcie nr 4 – Droga leśna, idealna dla rowerzystów. 

 

Oprócz przyjemnej do jazdy rowerem drogi, zobaczymy również piękne zadrzewienia 

dębowe, świerkowe no i oczywiście sosnowe.  Sądzę, iż każdy kto przejedzie ten odcinek, 

zgodzi się ze mną, iż jest naprawdę urzekający.  Jadąc i podziwiając krajobraz, dojeżdżamy 

do miejsca, gdzie naszym oczom  ukaże się dziwny, niecodzienny widok. Otóż zobaczymy   

miejsce, bardzo wilgotne, zalane wodą, z której wystaje bardzo dużo suchych pni drzew, jak 

przypuszczam różnych gatunków (patrz zdjęcie nr 5). 

Jak mogę przypuszczać, drzewa te uschły na skutek nadmiaru wody, może na skutek 

zabiegów hydrotechnicznych czy melioracyjnych. Teren, który wcześniej mógł był 

stosunkowo suchy, nagle znalazł się pod wodą.   
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Zdj ęcie nr 5 - Dziwny widok suchych pni wystających z wody (widok z pobliskiego mostku).  

Minąwszy mostek i przejechawszy około 100 metrów, zauważymy, że krajobraz dookoła 

ulega ponownie zmianie. Teren robi się zdecydowanie suchszy, pojawiają się ponownie 

sosny, świerki itd.  Jadąc tą szeroką drogą, możemy w pewnym momencie zauważyć, że 

oznaczenia szlaku żółtego przebiegają po lewej stronie w odległości  kilka metrów wzdłuż 

naszej drogi. To wygląda na to, jakby ileś lat temu szlak biegł inną drogą, zresztą miejscami 

widać, jakby pozostałości starej drogi, obecnie bardzo zarośniętej. W tym miejscu również 

zauważyliśmy z Kacprem, małe stadko jeleni, które przebiegły nam drogę. Na pierwszy rzut 

oka widać było, że zwierzęta te są znacznie większe od saren. Niestety nie mieliśmy zbytniej 

okazji przyjrzeć się im z bliska, może innym razem.  Poniżej przedstawiam swoim zwyczajem 

kilka informacji na temat tych ciekawych zwierząt, niezbyt często spotykanych w naszych 

lasach.  

Jeleń europejski (patrz zdjęcie nr 6). – występuje we wszystkich kompleksach leśnych, zarówno w 

nizinnych jak i górskich. Jak możemy wyczytać na stronie internetowej Ryszarda Łosinieckiego (link 

jak zwykle przedstawiam na końcu opisu), wśród jeleni europejskich wyróżniamy dwa podgatunki: 

jeleń europejski nizinny i jeleń europejski karpacki.  Oba te podgatunki nie wykazują znacznych różnic 

w budowie, można napisać, że jeleń europ. karpacki jest silniejszej budowy, ma nieco dłuższą głowę 

itd. Osoby szczególnie zainteresowane szczegółami dotyczącymi obu podgatunków, odsyłam do 
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specjalistycznej literatury. Sądzę, iż warto wspomnieć, że oprócz jelenia europejskiego, można spotkać 

przybysza ze wschodniej Azji tj. jelenia sika.  Jest on znacznie mniejszy od jelenia europ., z powodu 

wielkości i barwy sierści przypomina daniela.  Jak z kolei możemy wyczytać na stronie internetowej 

www.lowiecki.pl (dokładny link umieszczam na końcu opisu), jelenie są silnie związane ze 

środowiskiem leśnym. Potrafią zasiedlać wszelkie typy lasów (liściaste, mieszane, iglaste). Warunkiem 

koniecznym jest występowanie w pobliżu 

lasów, dużych terenów o otwartym 

charakterze np. pól, lasów,  łąk. Jak 

podają autorzy w/w strony, jelenie w 

okresie wiosennym często odwiedzają 

łąki i szuwary, latem lasy dębowo-

bukowe, zimą lasy sosnowe. Pokarmem 

jeleni są pędy, kora, liście i owoce 

różnorodnych drzew i krzewów. 

Najważniejszymi gatunkami drzew w 

pożywieniu jeleni są: sosna pospolita,  

Zdj ęcie nr 6  - Młode łanie jeleni europejskich 

Zdj ęcie autorstwa Pa3ems (Wikipedia) 

grab, brzoza brodawkowata, dęby. Oprócz około 50 gatunków drzew i krzewów, jelenie spożywają 

również szereg roślin dwuliściennych, a także trawy i turzyce.  Jednym słowem, jelenie europejskie nie 

należą do zwierząt wybrednych, ich dieta jest bardzo różnorodna.  

Ciekawy jest tryb życia jeleni, otóż żyją w małych stadach, określane przez myśliwych, chmarach. 

Oczywiście hierarchia poszczególnych osobników w stadzie jest określona, a nawet kolejność 

osobników podczas długich wędrówek. System społeczny jeleni opiera się na tzw. matriarchacie, czyli 

przewodnictwu doświadczonej samicy nad stadem. Samica w gwarze myśliwskiej to łania, samiec jest 

to byk. Ciekawe, jest to, że obok stad, którym przewodniczy samica, są także stada męskie, w których 

byki przebywają przez większą część roku. Ponadto zdarza się, że starsze byki mogą prowadzić 

samotny tryb życia .  

Okres godowy jeleni to rykowisko. Odbywa się od połowy września do połowy października, z czego 

bardzo intensywnie trwa dwa tygodnie. W tym czasie byki szukają rujnych łań i odwrotnie. Rujne łanie 

żyjące w chmarach, zwabiają do siebie byka, i od tego momentu stają mu się posłuszne. Ilość łań, 

które gromadzą się przy byku, może być różna i zależeć od sił witalnych byka. Czasami ilość ta może 

wynieść od sześciu do dziesięciu, czasami od jednego do dwóch dla młodych lub bardzo starych 

byków. Jak możemy wyczytać, na jednej z dwóch podanych przeze mnie stron internerowych, warunki 

pogodowe wpływają na przebieg rykowiska. Najlepsze warunki to chłodne a nawet mroźne poranki, 

oraz bezwietrzna pogoda. Ciekawostką jest to, że podczas rykowiska byki mogą stracić nawet do 25% 

masy ciała. Dlatego po zakończeniu rykowiska udają się do swoich ostoi na wypoczynek, by po dwóch 

miesiącach połączyć się z chmarą, składającą się z samych samców i to w podobnym wieku. To tyle 
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jeśli chodzi o podstawowe informacje na temat jeleni, oczywiście szczególnie zainteresowanych 

odsyłam do podanych stron internetowych, do których linki umieszczam jak zwykle, na końcu w/w 

opisu.   

 

W dalszym ciągu podążamy szlakiem żółtym, pojawia się również więcej otwartych 

przestrzeni z powodu wykonanych wyrębów. W miejscu tym możemy zaobserwować, jak las 

jest użytkowany gospodarczo. Widać duże, leżące pnie niedawno ścięte, przygotowane do 

wywozu do tartaku. Obok można zauważyć stosy obciętych gałęzi. Przejeżdżając powoli 

mijamy po lewej stronie małą ambonkę, właściwie osłonięte deskami siedzenie myśliwskie 

(patrz zdjęcie nr 7). Jako małą atrakcję szczególnie dla maluchów, proponuję wejście na tą 

solidną konstrukcję, co z pewnością 

urozmaici wycieczkę rowerową. Mój syn, 

Kacper nie przepuścił takiej okazji i od 

razu postanowił zdobyć tą ambonę. W 

dalszym ciągu dominuje teren otwarty, 

głównie z powodu wykonanych w różnych 

odstępach czasu, wyrębu lasu. 

Przejechawszy jeszcze niezbyt długi 

odcinek, dojeżdżamy do pierwszych 

budynków, jak również do dużego 

skrzyżowania dróg leśnych.  Przy tym 

skrzyżowaniu zobaczymy miejsce 

wypoczynku dla turystów (odgrodzone 

miejsce ze stołem i ławami do siedzenia)  

(patrz zdjęcie nr 8). 

 

Zdj ęcie nr 7 - Mała ambona, a może dostarczyć tyle radości dzieciom. 

 

Na skrzyżowaniu w prawą stronę odchodzą dwie drogi, jedna zaś w lewą stronę. My 

podążamy drogą, która skręca w lewą stronę i jedziemy dalej w kierunku miejscowości 

Dębienica. Niedługo po skręcie, wjeżdżamy do w/w miejscowości, drogą  gruntową lecz 

utwardzoną. Mijamy zabudowania, które zlokalizowane są w odległości około 150 metrów po 

prawej stronie, po lewej stronie towarzyszyć nam będą zadrzewienia leśne. W międzyczasie 

droga gruntowa przechodzi w wygodną drogę asfaltową, dzięki czemu jazda staje się jeszcze 

bardziej wygodna.    



 9

 

Zdj ęcie nr 8 -  Kolejne już dzisiaj miejsce wypoczynku turystycznego, tym razem w okolicy wsi Dębienica.  

 

Oczywiście konieczne jest zaznaczenie, że szlak żółty został za nami. Jak również  zwarty 

kompleks leśny, którym do tej pory się poruszaliśmy. Od teraz dominować będą  łąki, pola, 

jednym słowem raczej tereny otwarte. Miejscowość Dębienica została za nami, przez cały 

czas poruszamy się wygodną drogą asfaltową. Po lewej 

stronie miniemy małą kapliczkę. Przez cały czas 

towarzyszą nam  zabudowania po obu stronach drogi. 

Wjeżdżamy do kolejnej miejscowości tj. wsi  Zalas. 

Kolejna, zwyczajna wieś nadbużańska o charakterze 

rolniczym. Również  i w tej miejscowości możemy 

zobaczyć kapliczkę, tym razem z 1942 r., ufundowaną 

przez Katarzynę i Franciszka Jakubczyków (patrz 

zdjęcie nr 9). Opuszczamy wieś Zalas, chwilę później 

docieramy do kolejnej miejscowości na naszej trasie tj. do 

wsi Blochy. Początkowo wieś wita nas głównie łąkami i  

Zdj ęcie nr 9 -  Przydrożna kapliczka w miejscowości Zalas. 
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polami, jednakże po krótkiej jeździe dojeżdżamy do zabudowań. Droga przez cały czas 

asfaltowa, podczas jazdy widzimy kolejną kapliczkę, tym razem w kolorze białym.  Niedługo 

po tym, nasza droga dochodzi do kolejnej, większej biegnącej w prawo i w lewą stronę. My 

kierujemy się w prawą stronę, krótki czas potem dojeżdżamy do skrzyżowania dróg, na 

którym jedziemy prosto, przecinając drogę asfaltową. Po prawej stronie mijamy budynki 

szkoły. Po kilkuset metrach dojeżdżamy do dużego rozjazdu dróg, na którym od drogi 

asfaltowej odchodzi w lewą stronę, droga piaskowa, którą potem jedziemy (patrz zdjęcie nr 

10). 

Zdj ęcie nr 10 - Rozjazd dróg pomiędzy miejscowościami Augustowo a Blochami. 

 

Jak widać na zdjęciu, pomimo, że droga jest piaskowa, jest wygodna do jazdy rowerem. Jadąc 

możemy podziwiać rozległy, otwarty teren, na którym dostrzeżemy dosyć luźno porozrzucane 

zadrzewienia sosnowe, brzozowe itd. W oddali zobaczymy też młodniki sosnowe. Po prawej 

stronie zobaczymy kapliczkę z 2004 r. , przy której znajduje się krzyżówka dróg polnych. W 

dalszym ciągu podążamy prosto.   Dojeżdżamy do budynków, przy którym droga się zwęża i 

skręca w lewą stronę. Jest to miejscowość Augustowo. Mała miejscowość, w której 

większość zabudowań zlokalizowana jest po prawej stronie. Po lewej stronie zobaczymy 
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ładny krajobraz, przypominający trochę park, to ze względu na rosnące w jednym rzędzie 

wierzby (patrz zdjęcie nr 11). 

Zdj ęcie nr 11-  Parkowy charakter miejscowości Augustowo. 

 

Minąwszy Augustowo, podążamy dalej przez teren, w którym dominują zadrzewienia, 

składające się z brzóz, topoli, sosen. Zadrzewienia są w różnym wieku, stąd drzewa różnią się 

wielkością. Między drzewami znajdują się łąki i pola, całość wygląda naprawdę uroczo. 

Podziwiając pobliski krajobraz dojeżdżamy do małego skrzyżowania dróg polnych, na którym 

skręcamy w prawą stronę.  Elementem charakterystycznym w tym miejscu, który bardzo się 

wyróżnia jest duży pień  ściętego drzewa, prawie w całości pokryty pomarańczową żywicą. 

W dalszym ciągu jedziemy drogą polną, która wije się delikatnie. Krajobraz nadal bardzo 

urozmaicony, w oddali widać budynki mieszkalne. Po niedługim czasie dojedziemy do 

poprzecznej drogi asfaltowej, w pobliżu widać małą kapliczkę, ładnie przyozdobioną 

kolorowymi paskami (patrz zdjęcie nr 12).  

Na krzyżówce skręcamy w prawą stronę, od tego momentu dalej pojedziemy drogą asfaltową, 

o bardzo równej nawierzchni. Jadąc zauważymy, że domy mieszkalne położone są w pewnym 

oddaleniu od drogi po lewej stronie. Na jednej z tabliczek z numerem domu,  przeczytałem, 

że znajdujemy się w miejscowości Kalinowo.   
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Po przejechaniu około 1 km, dojeżdżamy 

do miejsca, gdzie nasza droga skręca po 

łuku w lewą stronę, w prawo odchodzi 

droga piaskowa. My podążamy dalej 

drogą asfaltową (w lewo).  Teren otwarty 

zmienia się w las, w który wjeżdżamy. Po 

drodze mijamy tablicę z informacją, że 

opuszczamy wieś Kalinowo. Po 

przejechaniu krótkiego odcinka, skręcamy  

Zdj ęcie nr 12 - Przydrożna kapliczka przed miejscowością Kalinowo. 

 

w prawą stronę po łuku zgodnie z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Przed nami 

miejscowość Dalekie, typowa wieś o charakterze rolniczym (patrz zdjęcie nr 13).   

Zdj ęcie nr 13 - Wieś Dalekie – typowa rolnicza wieś.  

 

Dojeżdżamy do rozjazdu dróg, na którym skręcamy przy krzyżu w lewą stronę. Jak widać na 

zdjęciu powyżej, przejeżdżając przez Dalekie, niebo zasnuło się ciemnymi chmurami, zresztą 

w niedługim czasie spadł deszcz. Dobrze zabrać ze sobą kurtki przeciwdeszczowe, gdyż 
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pogoda może zmienić się bardzo szybko.  Po prawej stronie mijamy szkołę podstawową, 

jedziemy dalej w kierunku znanej już z jednej z wycieczek, miejscowości Jaszczułty. Po 

drodze mijamy szlak niebieski rowerowy, który odbija w jedną z dróg, odchodzących w 

prawą stronę. Miejscowość  Jaszczułty przywitały nas dużym deszczem, przed którym 

przezornie skryliśmy się pod wiatą przystanku autobusowego. Wjechawszy do  Jaszczułt, 

miniemy po lewej stronie kościół, od którego odchodzi szlak czerwony, którym będziemy 

dalej podążać. Jaszczułtowski  kościół można zobaczyć w opisie Wycieczki nr 21 na  zdjęciu 

nr 6.     

Jako ciekawostkę można napisać, iż w odległości około 500 metrów znajduje się mały plac 

zabaw, nieopodal którego znajduje się miejsce, gdzie można zajechać rowerami i coś 

przekąsić, skorzystawszy ze stołu, zrobionego specjalnie dla turystów. W pobliżu też jest 

sklep, z którego można skorzystać również w niedzielę. Posiliwszy się wracamy do kościoła i 

zgodnie z oznaczeniami czerwonego szlaku turystycznego, skręcamy na małym rozjeździe w 

prawą stronę, mając kościół po lewej ręce. Zostawiamy Jaszczułty za nami i kierujemy się na 

wprost widocznego w oddali lasu sosnowego (patrz zdjęcie nr 14). 

Zdj ęcie nr 14 - Czerwony szlak turystyczny,  droga wychodząca z miejscowości Jaszczułty. 
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Jak widać na zdjęciu powyżej, droga polna odchodząca z miejscowości Jaszczułty, nie jest 

zbyt dużą drogą, jednakże umożliwia swobodną jazdę rowerem. Wjechawszy do lasu, 

zobaczymy na jednej z sosen czerwone oznaczenie  szlaku (patrz zdjęcie nr 15).  

Jak się później okaże, oznaczenie to będzie 

bardzo przydatne podczas dzisiejszej 

wycieczki. Stąd od razu zaznaczę, iż nie 

sposób opisowo przedstawić każdej zmiany 

kierunku szlaku, dlatego proszę uważnie 

wypatrywać oznaczeń na drzewach. Mijamy 

linię wysokiego napięcia, zagłębiamy się w 

las głównie sosnowy, ale także występują 

również zadrzewienia dębowe, brzozowe.   

Zdj ęcie nr 15 - Oznaczenie czerwonego szlaku turystycznego,  

    którego  widok tak będzie  cieszył. 

 

W oddali słychać kukułkę, ptaka, którego zobaczyć jest niezmiernie trudno, a którego 

zwyczaje warto na pewno poznać. Dlatego pozwoliłem sobie na krótki opis tego niezmiernie 

ciekawego gatunku, którego zdecydowanie częściej się widzi niż słyszy.  

 Kukułka zwyczajna – średni ptak wędrowny z rodziny kukułkowatych. Ptak o smukłej sylwetce z 

długim klinowatym ogonem . Przypomina pustułkę lub 

gołębia. Niektórzy mylą ją z małym sokołem, ze względu 

na długie, ostro zakończone skrzydła i ogon. Niełatwo ją 

dostrzec, gdyż prowadzi skryty tryb życia, jest płochliwa. 

Kukułka ma szary wierzch ciała i pierś oraz prążkowany 

brzuch (patrz zdjęcie nr 16). 

 

 

Zdj ęcie nr 16  - Kukułka zwyczajna 

Zdj ęcie autorstwa Vogelartinfo (commons.wikimedia.org) 

 

Samice występują w dwóch odmianach, z których jedna jest podobna do samca, a druga jest 

ubarwiona rdzawo.  Kukułki preferują wszelkie środowiska z drzewami, brzegi lasów mieszanych i 

iglastych, zarośla, ogrody, parki. Jak podaje Wikipedia, kukułki należą do pasożytów lęgowych 

(jedynych w Europie Środkowej), gdyż podrzucają jaja do cudzych gniazd. Uważa się, kukułki 

wykorzystują około 200 gatunków ptaków, głównie wróblowatych np. pliszki siwe, piegże itd. 

Ciekawostką jest to, że  ptaki będące ofiarami pasożytniczego trybu życia kukułek,  wykształciły 

mechanizm obronny, polegający na tym, że ptaki te rozpoznają różnice pomiędzy jajami. W takim 
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przypadku albo wyrzucają niechciane jajo albo opuszczają gniazdo. Jednakże w sytuacji, kiedy 

podrzucenie jest skuteczne, pisklę kukułki tuż po wykluciu wyrzuca pozostałe jaja lub wyklute 

potomstwo gospodarza – zjawisko rozpychania się   to naturalny instynkt wobec wszystkich obiektów 

w gnieździe. Dzięki temu ofiara podrzucenia, cały swój wysiłek skupia na wyżywieniu i wychowywaniu 

kukułki. Inną ciekawostką jest to, że po około 16 dniach, pisklę kukułki może wydawać dźwięk o 

natężeniu podobnym do odgłosu wydawanego przez trzy lub cztery lęgi. To powoduje, że opiekunowie 

poświęcają nawet 17 godzin na dobę, ich karmieniu. Tak więc kukułki nie budują własnych gniazd. 

Pokarmem kukułek są gąsienice motyl, które są często unikane przez inne ptaki. Spożywają również 

chrząszcze. Wszyscy znają charakterystyczny głos kukułki. Samiec rozpoczyna swój koncert w maju, 

kiedy przylatuje na tereny lęgowe. Kukułki odlatują w okresie sierpnia i września. Trzeba pamiętać, iż 

pomimo uznania kukułki za gatunek najmniejszej troski, objęty jest on ścisłą ochroną gatunkową. 

Wyczytałem również w Wikipedii, że kukułki nie tworzą par. W okresie godowym, samica kopuluje w 

kilkoma samcami, które wabią je z dobrze wyeksponowanego miejsca np. słupa lub płotu (źródła 

tekstu na końcu opisu).  

Po krótkiej jeździe dojeżdżamy do miejsca, gdzie szlak skręca w prawą stronę, trzeba mieć na 

uwadze, że szlak którym podążamy jest szlakiem pieszym, a co za tym idzie mogą na naszej 

drodze pojawić się miejsca, gdzie przejazd rowerem będzie mocno utrudniony albo co gorsze, 

niemożliwy. Dalej podążamy wzdłuż 

małego kanału, droga robi się już 

wąska, ale jeszcze przejezdna (patrz 

zdjęcie nr 17). 

Jedziemy kilkaset metrów wzdłuż 

kanałku, po czym skręcamy zgodnie 

z oznaczeniami w lewą stronę. Droga 

zrobiła się trochę szersza, krajobraz 

zróżnicowany, gdyż oprócz lasu 

także zobaczymy również otwarte  

Zdj ęcie nr 17  - Szlak  czerwony prowadzący wzdłuż małego kanału. 

 

tereny (wyręby). W tym miejscu nie będziemy mieli najmniejszego problemu  z 

odnajdywaniem oznaczeń szlaku, gdyż są one umieszczone dosyć często i w widocznych 

miejscach. Tu z pewnością należą się słowa pochwały dla osób, które oznaczyły ten szlak.  W 

międzyczasie dojedziemy do miejsca, gdzie po prawej stronie zobaczymy wielką polanę, 

powstałą na skutek wycięcia wielu drzew. Nasza droga rozdwaja się, jedna odchodzi w prawą 

stronę  łagodnie, druga natomiast idzie tak jakby prosto. My podążamy w lewą stronę, czyli 

tak jakby w prostym kierunku.    
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Jadąc, miniemy po prawej stronie pas otwartego terenu, w oddali widać również ambonę 

myśliwską. Droga prowadzi skrajem lasu, gdzie zobaczymy również pas brzóz, rosnących tuż 

przy drodze (patrz zdjęcie nr 18). Czerwony szlak wije się nieustannie. Po minięciu paśnika, 

zupełnie pustego o tej porze roku, 

umiejscowionego przy samej drodze 

po prawej stronie, dojedziemy do 

małego skrzyżowania, na którym 

skręcimy w prawą stronę, i za chwilę 

w lewą stronę. Tak jak pisałem 

wcześniej, należy pilnować oznaczeń 

szlaku, gdyż nie sposób opisać bardzo 

dokładnie, przebiegu drogi oznaczonej 

czerwonym szlakiem turystycznym.  

Zdj ęcie nr 18  - Otwarty teren, przy którym podąża czerwony szlak turystyczny. 

 

Chciałbym w tym miejscu podkreślić, iż czerwony szlak prowadzi przez wiele różnorodnych 

środowisk. Możemy zobaczyć przykłady młodego lasu sosnowego, zobaczymy też starsze 

lasy sosnowe, świerkowe, jak również zadrzewienia charakterystyczne dla terenów 

wilgotnych. Dzięki pomysłowości twórców tego szlaku, mamy naprawdę okazję podziwiać 

jeśli nie pozostałości Puszczy Białej, to przynajmniej ich namiastkę. W pewnym momencie 

będziemy przejeżdżać przez las bukowy, który myślę, spodoba się każdemu. Jadąc przez ten 

las, dojedziemy do miejsca, gdzie droga znacznie się zwęża do około 1,5 metra szerokości. 

Droga ten jest pełna gałęzi i liści, co jest utrudnieniem podczas jazdy, ale na szczęście jest 

przejezdna.   Z doświadczenia wiem, że zazwyczaj organizatorzy lub twórcy tego szlaku, w 

pewnym momencie prowadzą taki szlak przez miejsca bardziej wilgotne, gdzie droga jest 

bardzo kiepska a czasami ledwie widoczna. Tak jest w tym wypadku. Właśnie dojedziemy do 

miejsca, gdzie droga praktycznie się kończy, jedynym ratunkiem są oznaczenia szlaku na 

drzewach i tak niezbyt często widoczne. Mogę zrozumieć, że szlak jest poprowadzony 

specjalnie przez teren, który raczej nie należy do łatwych do pokonania rowerem, ale 

oznaczenia powinny być w takim miejscu częściej umieszczane niż w przypadku wygodnej 

drogi leśnej. Jeśli ktoś nie będzie miał ochoty, żeby z rowerem przedzierać się przez dziko 

rosnące krzaki, będzie musiał przed tym zjazdem, skręcić w którąś z wygodnych dróg 

leśnych, którą zapewne wyjedzie w którejś z miejscowości, położonych przy lesie. Dla 

pocieszenia napiszę, że mi i mojemu synowi Kacprowi,  dziewięciolatkowi, udało się pokonać 

bez większego uszczerbku, ten nieprzyjemny odcinek. Dla pełnego zrozumienia o czym piszę, 
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przedstawiam zdjęcie, jak wygląda droga, prowadząca przez ten wilgotny teren (patrz zdjęcie 

nr 19). 

Zdj ęcie nr 19  - Wilgotny i nieprzyjemny  teren, przez który poprowadzono czerwony szlak turystyczny. 

 

Oczywiście dodam, że nie ma mowy o jeździe rowerowej, przez cały czas trzeba rower 

prowadzić i to miejscami przez wysokie trawy i krzaki, których pokonanie raczej do 

przyjemnych nie należą. Ale z pewnością, będziemy mieli dużą satysfakcję, jak przebrniemy 

przez ten nieprzyjemny odcinek.  Dalszy etap wycieczki przebiega skrajem łąki, którą mamy 

po lewej stronie. Po niedługim odcinku, wyjeżdżamy na drogę asfaltową. Jadąc po niej z 

pewnością docenimy jej walory, gdyż w porównaniu do wcześniejszego terenu, dostarczy 

nam przyjemności z jazdy rowerem. Po lewej stronie miniemy ładny drewniany budynek, 

należący do leśnictwa Knurowiec.  Wjeżdżamy do miejscowości Nowa Wieś, a chwilę 

potem dojedziemy do rozjazdu dróg, na którym w lewą stronę biegnie droga do Długosiodła, 

w prawą stronę do Wyszkowa. My skręcamy w lewą stronę, około 1 km będziemy jechać 

przez tą miejscowość. Po prawej stronie biegnie szeroki chodnik, po którym możemy jechać 

rowerem. Nowa Wieś należy do dużych miejscowości, o charakterze raczej rolniczym. Po 

minięciu tej miejscowości wjeżdżamy do następnej na naszej drodze tj. do Białegobłota.  

Chwilę potem skręcamy w prawą stronę, w małą drogę asfaltową. Jadąc po niej miniemy po 
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lewej stronie szkołę podstawową. Co jakiś czas od naszej drogi odchodzą boczne, ale my 

przez cały czas podążamy prosto. Mijany krajobraz możemy zaliczyć  do środowiska leśnego, 

przez co jazda jest bardzo przyjemna (patrz zdjęcie nr 20). 

Zdj ęcie nr 20  - Przyjemna droga, prowadząca z miejscowości Białebłoto. 

 

Droga, którą podążamy doprowadzi nas do kolejnego rozjazdu, na którym skręcamy w lewą 

stronę. W miejscu, gdzie zmienimy kierunek jazdy, stoją koło siebie dwa krzyże, połączone 

wspólnym napisem: Połączył Nas Krzyż  (patrz zdjęcie nr 21).  Co ciekawe krzyże te różnią 

się  wiekiem, ten po lewej stronie 

pochodzi z 1971 r., natomiast ten po 

prawej stronie, trochę niższy 

pochodzi z 1984 r.  

Droga, którą jedziemy jest w dalszym 

ciągu drogą o asfaltowej nawierzchni, 

po lewej stronie mijamy pojedyncze 

budynki, po prawej natomiast łąki i 

pola. W oddali wodzimy trasę nr 8, do 

której zmierzamy.  
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W pewnym momencie droga asfaltowa kończy się, zaczyna się droga piaskowa, która 

prowadzi nas już bezpośrednio do drogi nr 8, którą następnie musimy przejść i po 

przejechaniu około dwu kilometrowym odcinku drogi nr 694, dojedziemy do cmentarza w 

Porębie, gdzie pozostawiliśmy nasz samochód na przycmentarnym parkingu.   Na 

zakończenie, chciałbym jeszcze raz zaapelować, o zachowanie szczególnej ostrożności przy 

przekraczaniu drogi nr 8 a także podczas przejazdu drogą nr 694, gdyż obie te trasy należą 

raczej do ruchliwych.  To tyle jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Może nie była ona bogata 

w zabytki historyczne, ale dzięki niej mieliśmy okazję poszusować m.in. po lasach Puszczy 

Białej a także odwiedzić kilka miejscowości na jej terenie. 
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