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Wycieczka nr 5 

KIEŁPINIEC-BIAŁOBRZEGI-KAMIE ŃCZYK-

KIEŁPINIEC  

Dystans: od 13 do 15 km 

Rodzaj wycieczki: piesza 

Stopień trudności: średni 

Minimalny wiek dziecka:  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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Na zimową, pieszą wycieczkę mogę zaproponować, jak mi się wydaje, dosyć łatwą i 

bezpieczną trasę, jaką jest wędrówka z Kiełpińca do Kamieńczyka,  brzegiem Bugu i z 

powrotem. Radziłbym zabrać ze sobą termos z gorącą herbatą lub sokiem, gdyż 

kilkugodzinny spacer w ujemnej temperaturze z pewnością jest nie lada wyzwaniem dla osób, 

które nie mają zbyt dużego doświadczenia w tego typu wędrówkach. No i oczywiście solidne 

ubranie, dostosowane do temperatury otoczenia oraz innych warunków (opady śniegu lub 

deszczu). Ale nie ma też potrzeby przesadzać z odzieżą, gdyż zbyt nadmierna jej ilość, 

spowoduje, że będzie nam gorąco i niewygodnie.  Tak więc sprawę odzieży pozostawiam do 

indywidualnego wyboru oraz do panującej aury,  a teraz  przejdźmy do opisu trasy.  

 Naszą wycieczkę rozpoczynamy w miejscowości Kiełpiniec (dojazd od strony 

Sterdyni),  a dokładnie od punktu ekologicznego, znajdującego się na końcu wsi. W tym 

miejscu również możemy bez problemu zaparkować samochód  (patrz zdjęcie nr 1).  

Zdj ęcie nr 1- Początek naszej wycieczki -  punkt ekologiczny w Kiełpińcu.  

 

Jako, że zamierzamy wędrować wzdłuż Bugu, musimy najpierw się  do niego dostać. 

Udajemy się wzdłuż budynków (między innymi koło ładnego i zadbanego drewnianego 

domku nazwanego Kempówką).  Po naszej prawej stronie w oddali widać wał 

przeciwpowodziowy. Około 50 metrów dalej  zauważymy szeroką drogę polną, zmierzająca 

w kierunku wału. W zależności od ilości opadów śniegu, droga może być mniej lub bardziej 

widoczna. Przed nami widać w oddali wał przeciwpowodziowy, który  w dalszej części będę 
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określał dla wygody pojedynczym  słowem „wał”. Po niezbyt długiej wędrówce, docieramy 

do wału, mijamy go i dalej idziemy prosto, aż dochodzimy do rzeki Bug (patrz zdjęcie nr 2).   

Zdj ęcie nr 2- Pierwszy rzut oka na rzekę Bug. 

 

Rzeka w tym miejscu rozlewa się szeroko, jest dobrze widoczna, gdyż brzegi są słabo 

porośnięte roślinnością. Pozwala nam to na ujrzenie rzeki w całej okazałości. Oczywiście o tej 

porze roku tj. 29 grudnia, zapewne spotkamy się z prawie lub całkowicie zamarzniętą  rzeką.  

Ja zastałem rzekę, co zresztą widać na zdjęciu powyżej, prawie całkowicie oblodzoną, 

miejscami dało się zauważyć trochę nurtu. Nasyciwszy się widokiem rzeki, podążamy dalej w  

górę rzeki (tj. pod prąd). Około 150 metrów dalej natrafiamy na ścieżkę wśród zamarzniętych 

traw, którą idziemy, aż wyjdziemy na łąkę. Przez cały czas towarzyszy nam wał. Teraz 

powinniśmy zobaczyć go w odległości około 300 metrów. Rzeka skręca w lewo pod ostrym 

kątem. W trakcie wędrówki możemy zauważyć, iż wał przybliżył  się na odległość około 60 

metrów. Po przebyciu około 2-3 km jesteśmy zmuszeni oddalić się od rzeki, gdyż na 

przeszkodzie stają nam gęste, wierzbowe zarośla, które niestety utrudniają nam dostęp do 

rzeki. Przypuszczam, iż wiosną jest to teren bardzo podmokły i z pewnością będziemy mieli 

problem ze swobodnym przejściem. Obchodząc zarośla trafiamy na urokliwą sosnę. Idąc w 

górę rzeki w dalszym ciągu jesteśmy oddaleni od rzeki. Możemy zauważyć także pojawiające 

się (bezładnie porozrzucane na łące) pojedyncze sosenki. W pewnym momencie ponownie 

zbliżamy się do rzeki. Także otaczający nas krajobraz ulega zmianie, gdyż pojawiają się 
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wyższe zadrzewienia, głównie olsza, brzoza, gdzieniegdzie trochę sosny. Przez cały czas 

towarzyszy nam wał raz w bliższej, raz w dalszej odległości. 

Krajobraz ponownie się zmienia. Liczne zadrzewienia zostają zastąpione przez łąki i 

miejscami pola uprawne. Coraz częściej także możemy natrafić na ślady żerowania bobrów. 

(patrz zdjęcia nr 3,4).  

  
Zdj ęcie nr 3- Pozostałości po bobrzej uczcie.  Zdj ęcie nr 4 - Tu już trochę przesadziły…  

 

Jako, że bobry będą wiele razy towarzyszyły nam w naszych wędrówkach, umieściłem 

poniżej garść  ciekawostek o tych ciekawych, aczkolwiek przez niektórych nie bardzo 

lubianych zwierzętach. 

Bóbr europejski-  należy do największych gryzoni Europy i Azji. Bobry są  znane ludziom od dawien 

dawna. Już w średniowieczu polowano na nie dla skór i mięsa. Wtedy to były rozpowszechnione w 

całym kraju. Jak można wyczytać w internecie, nawet  stworzono urząd bobrowniczego, którego 

zadaniem była hodowla i opieka nad bobrami na przydzielonym mu obszarze. Ciekawostką jest, że 

bóbr posiada inteligencję porównywaną do inteligencji szczura. Podobno wykazuje nie tylko 

zachowanie instynktowne, ale też logiczne. Z innych ciekawostek można także podać, iż futro bobra 

jest bardzo gęste (Patrz zdjęcie nr 5). Według informacji zawartych w Wikipedii, na 1 cm2 może 

wyrosnąć  nawet do 23.000 włosów. Niewyobrażalne… 

Mięso bobrze (bobrzyna) jest ponoć bardzo smaczne, 

wysokobiałkowe ale nietrwałe. Warto dodać, iż na skutek 

intensywnej gospodarki łowieckiej, został prawie 

całkowicie wytrzebiony na terenie Polski (zresztą w wielu 

krajach europejskich również). To, że teraz jest gatunkiem 

bardzo licznie występującym (według niektórych aż za 

licznie), można przypisać pracy i zaangażowaniu polskich 

naukowców i leśników.  

Zdj ęcie nr 5 -  Bóbr europejski. 

Zdj ęcie pochodzi ze strony internetowej   Elżbiety Knaflewskiej (źródło na końcu opisu) 

 



 5

Wracamy na trasę naszej wycieczki. Idąc dalej zauważymy, że rzeka odchodzi daleko w lewą 

stronę, my trafiamy na coś, co przypomina starorzecze. Po zapoznaniu się z mapą, okazuje 

się, iż jest to dopływ Bugu, rzeczka Cetynia. Nie mając większego wyboru (chyba, że 

chcemy przepławić się przez nią), jesteśmy zmuszeni iść wzdłuż niej. Przy okazji możemy 

zauważyć, że wał przybliżył się do samej rzeczki. Wędrując wzdłuż niej, można natrafić na 

ciekawe gatunki ptaków. Ja spotkałem urocze stadko gili (patrz zdjęcie nr 6)  

Gil – pięknie ubarwiony ptak z rodziny ziarnojadów. Gile  występują w północnych rejonach Europy i 

Azji. Nielicznie lęgowy w Polsce. Natomiast liczny i często spotykany w miastach i poza miastami w 

miesiącach zimowych w czasie przylotów ze Skandynawii. Ciekawe jest to, że w okresie lęgowym jest 

bardzo skryty. W czasie zimowych 

wędrówek wprost przeciwnie. Są mało 

płochliwe. Ponoć tłumaczy to się faktem, 

że pochodzą z północnych   rejonów 

Skandynawii, przez co mają mało 

negatywnych doświadczeń z ludźmi. Jako 

ciekawostkę można podać, iż samica gila 

jako nieliczna wśród ptasich samic, 

również śpiewa. 

 
Zdj ęcie nr 6 -  Parka pięknie ubarwionych gili. 

Zdjęcie autorstwa  GELI (Niemcy)   – licencja Creative Commons 

 

 

Stadko gili dało mi się podejść na bardzo bliską odległość, dzięki czemu mogłem do woli 

podziwiać ich „egzotyczne” ubarwienie.  

Bardzo prawdopodobne jest to, że idąc wzdłuż Cetyni natrafi się również na stadko łabędzi 

niemych (najczęściej spotykany gatunek łabędzia w Polsce, który posiada w przeciwieństwie 

do znacznie rzadszego łabędzia krzykliwego – pomarańczowy dziób z czarną nasadą.  Ja 

trafiłem na stadko (2 dorosłych i 4 szt. młodych). 

Dalszą wędrówkę brzegiem Cetyni uniemożliwia mała odnoga, z powodu której jesteśmy 

zmuszeni około 100-200 metrów przejść wałem. Po obejściu odnosi ponownie zbliżamy się 

do brzegu Cetyni. Wtedy spotkała mnie miła niespodzianka. Otóż w pewnym momencie 

ujrzałem jakieś ciemno ubarwione zwierzę, wychodzące z nurtu rzeki na lód. Pomyślałem, iż 

jest to wydra. Zwierzę w ogóle nie zwracało na mnie uwagi, pomimo, że obserwowałem je z 

bliskiej odległości. Zresztą na tle białego śniegu musiało mnie z pewnością  zauważyć. Ale 

właściwie nic nie robiło sobie z mojej obecności. Co jakiś czas  nurkowało, by po chwili 

wyjść na lód. Chcąc dłużej poobserwować nieczęsto spotykane zwierzę, postanowiłem zrobić 

sobie krótką przerwę na posiłek. Jak zaznaczyłem na początku, przez cały czas miałem 

przekonanie, iż spotkałem wydrę. Tak zresztą myślałem aż do przyjazdu do domu, kiedy 
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zacząłem szukać informacji na jej temat w internecie. Dopiero wtedy zrozumiałem, iż to co 

zobaczyłem, to raczej na pewno nie była wydra, tylko norka amerykańska.   

Wydra jest znacznie większa, bo długość ciała waha się w granicach 70-90 cm, ogona od 35 

do 60 cm. Moje zwierzę było raczej mniejsze.  Norki amerykańskie mają długość od 30 do 43 

cm + ogon do 23 cm.  (patrz zdjęcie nr 7).  

 

Zdj ęcie nr 7 -  Norka amerykańska. 
Zdjęcie autorstwa Petera G. Trimminga – licencja   Creative Commons 

 

Norka amerykańska – ojczyzną 

norki amerykańskiej jest Ameryka 

Północna. Do Europy została 

sprowadzona  w latach 

dwudziestych z przeznaczeniem do 

hodowli ze względu na cenne futro. 

Niektóre norki uciekły z hodowli i 

dały początek dziko żyjącej 

populacji. Dodatkowo jeszcze w 

latach 30 tych XX wieku na terenie byłego ZSRR, rozpoczęto akcję  aklimatyzacji norki  

amerykańskiej w środowisku naturalnym. To w połączeniu z nieograniczonymi możliwościami 

zdobywania pokarmu, powoduje, że bardzo szybko się rozprzestrzeniła.  Także ze strony myśliwych nie 

ma praktycznie presji, stąd norki  prawie w ogóle nie boją się ludzi. To by tłumaczyło, dlaczego 

spotkana przeze mnie norka zupełnie się mnie nie bała. Ostatnio przeczytałem, iż w Łebie jednemu z 

hodowców cennych gatunków ptaków, w ciągu jednej nocy zagryzły (nikt nie podał, ile sztuk 

grasowało) około 300 cennych gatunków ptaków.   

 

Napatrzywszy się  na norkę, udałem się w dalszą drogę. W oddali widać mostek, pod którą 

płynie rzeczka Cetynia (patrz zdjęcie nr 8). Chwilę potem  dojdziemy do niego.   

Przechodzimy na drugą stronę i 

po wejściu na wał, skręcamy w 

lewą stronę w kierunku Bugu. 

Początkowo po lewej stronie 

towarzyszy nam Cetynia, by po 

chwili odejść w bok. Przez cały 

czas idziemy wałem 

przeciwpowodziowym. Po obu 

jego stronach liczne 

zadrzewienia. Możemy też 

zaobserwować liczne 
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rozlewiska.  Przy okazji zobaczyłem stadko raniuszków zwyczajnych – bardzo ciekawych i 

sympatycznych ptaków, które zazwyczaj możemy spotkać zimą, kiedy to zbierają się w małe 

stadka  (patrz zdjęcie nr 9).   

 

Raniuszek zwyczajny – mały ptak, zachowaniem przypominający sikorę, zamieszkujący całą Europę i 

Azję. Na świecie występuje wiele odmian raniuszka, w Europie zaznacza się głównie 2 odmiany tj.  

-kontynentalną (ptaki mają 

czarną brew nad okiem) 

-skandynawską (ptaki mają 

zupełnie białą główkę). 

 W Polsce można spotkać 

również mieszance tych dwóch 

odmian.   

Najczęściej raniuszki można 

spotkać w okresie zimowym, 

kiedy to razem z sikorami, 

pełzaczami oraz mysikrólikami 

przebywają w stadkach, 

zawierających nierzadko  20   

Zdj ęcie nr 9 - Raniuszek zwyczajny w zimowej scenerii.  
Zdjęcie autorstwa Davida Friela – licencja Creative Commons 
 

raniuszków. Ptaki te posiadają mały dziobek, który jest zbyt słaby, by mogły żywić się twardym lub 

zmarzniętym pożywieniem. Dlatego też najczęściej żywią się owadami, pająkami lub innymi 

bezkręgowcami, które wyjmują z pęknięć w korze lub zbiera je z powierzchni gałęzi lub liści. Czasami 

żywią się nasionami, ale tylko wtedy kiedy są one miękkie. Jak wyczytałem w Wikipedii, raniuszki były 

kiedyś zaliczane do sikorek, ale w przeciwieństwie do nich, nigdy nie zbierają pokarmu z ziemi.  

W czasie dużych mrozów, potrafią przenocować, siadając obok siebie na gałęzi z nastroszonymi 

piórkami, żeby ciała nie traciły energii. Wczesną wiosną, stadka raniuszków zaczynają się rozpadać 

na mniejsze grupki. Pod koniec marca, większość par ma już swoje własne terytorium na gniazdo.  

Ciekawostką jest, że raniuszki gniazdują na tym samym terenie, gdzie żerowały zimą. Co ciekawe, jak 

podaje Wikipedia, w każdym stadzie, gniazduje tylko jedna para ”przywódców”, pozostałe samce i 

samice pełnią rolę pomocników, pomagających gniazdującej parze karmić potomstwo. Gniazda 

raniuszków składają się z wielu elementów, mają postać wiszącą z dużym bocznym wejściem od góry. 

Jak wyczytałem w internecie gniazdo raniuszka może składać się nawet z 2000 elementów (Źródło 

tekstu podane na końcu opisu).   

 

Wędrując dalej możemy zauważyć pojawiające się zadrzewienia sosnowe. Wtedy to po 

przejściu około 100-150 metrów schodzimy z wału na lewą stronę i po pokonaniu  krótkiego 

odcinka dochodzimy do rzeki Bug. W tym miejscu wał prawie styka się z rzeką. Wędrując 
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wzdłuż rzeki, natrafiamy na coś co przypomina „starorzecze”. Możemy też zauważyć, iż po 

raz kolejny zmienił się krajobraz na bardziej otwarty z większą  ilością otwartej przestrzeni.  

Miejsca takie mają swój urok, mnie trochę skłaniają do pewnego rodzaju refleksji nad 

otaczającym nas światem. Nad jego ogromem i wielkością. Z drugiej strony takie otwarte 

przestrzenia bywają dokuczliwe, szczególnie zimą, kiedy wieje silny wiatr. Po krótkiej chwili 

dochodzimy do miejsca, w którym po prawej stronie ukażą się nam liczne zabudowania – to z 

pewnością Kamieńczyk. Oznacza to koniec naszej wędrówki w górę rzeki. Teraz możemy 

wrócić z powrotem do Kiełpińca, podążając wałem, podziwiając jednocześnie z pewnej 

wysokości, nadbużański krajobraz.  

 

 

 

 

 

 



 9

Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

Zdjęcia nr:  1,2,3,4,8 - Autor 

 

Zdjęcie nr 5 – Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej   Elżbiety Knaflewskiej   

Źródło: http:/zzknafle.republika.pl/index.html 

 

Zdjęcie nr 6 – Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej   Wikipedia 

Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pyrrhula_pyrrhula_-Germany_-perching_in_a_garden_tree_-

pair-8a.jpg 

 

Zdjęcie nr 7 – Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej   Flickr 

Źródło: http://www.flickr.com/photos/peter-trimming/5357651712/sizes/l/in/photostream/ 

 

Zdjęcie nr 9 – Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej   Wikipedia 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Aegithalos_caudatus_Apley_2.jpg 

 

 

 

 

 

Źródła internetowe (linki): 

• Opis raniuszka zwyczajnego  - http://pl.wikipedia.org/wiki/Raniuszek_zwyczajny 

 


