Wycieczka nr 8

CERANÓW – RADOŚĆ – GARNEK – JAKUBIKI –
BOJARY – JAKUBIKI – TOSIE - RADOŚĆ
Dystans: ok. 40 km
Rodzaj wycieczki: rowerowa
Stopień trudności: średni, momentami wysoki
Minimalny wiek uczestnika: 12 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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Zanim rozpoczniemy właściwą wycieczkę rowerową w okolicy Ceranowa, sądzę, iż warto
zajrzeć do samej miejscowości Ceranów, a właściwie do znajdującego się w nim, zespołu
pałacowego z drugiej połowy XIX wieku. Jak podają źródła w internecie, pałacyk został
zbudowany dla Ludwika Górskiego w 1877 roku, właściciela pokaźnych gruntów oraz
wybitnego działacza społecznego i politycznego, który swoją działalnością i konsekwencją,
wywarł duży wpływ na rozwój ziem ceranowskich i nie tylko. Obecnie w budynku dawnego
pałacyku, znajduje się szkoła. Ale nie to jest najciekawsze do obejrzenia. Na terenie
kompleksu zabytkowego, znajduje się ciekawie urządzony Punkt Informacji Ekologicznej
(patrz zdjęcie nr 1), w którym to można zobaczyć m.in. wystawę budek lęgowych dla
ptaków i nietoperzy (patrz zdjęcie nr 2), naturalne przekroje pni drzew i inne równie
ciekawe tablice.

Zdjęcie nr 1 - Widok ogólny.

Zdjęcie nr 2 - Jedna z atrakcji – prezentacja budek
lęgowych.

Po obejrzeniu pałacyku oraz ekspozycji Punktu Informacji Ekologicznej, możemy przejechać
samochodem do pobliskiej miejscowości Radość, by stamtąd rozpocząć właściwą wycieczkę
rowerową. Jeśli ktoś jest zainteresowany, może rozpocząć już wyjazd rowerowy z samego
Ceranowa. To zostawiam do wyboru samym uczestnikom. My rozpoczęliśmy rowerową
wędrówkę w miejscowości Radość, a dokładnie ze skraju lasu, znajdującego się przy małej,
piaszczystej drodze. Aby dostać się na tą drogę, trzeba po wjeździe do miejscowości Radość,
przejechać kilkaset metrów, po czym skręcić w drogę, którą mamy po prawej stronie. Tam tuż
przy skraju lasu, jest wystarczająco dużo miejsca, żeby zaparkować samochód. Trzeba liczyć
się z dużym zakurzeniem samochodu, gdyż w przypadku przejazdu co najmniej kilku
samochodów naszą piaszczystą drogą, sporo kurzu z drogi osiądzie na naszym samochodzie.
Ale to chyba nie jest takie istotnie. Ale najwyższy czas zacząć wycieczkę.
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Po przejechaniu krótkiego dystansu, nasza droga zmienia się w bardzo wygodną, utwardzoną
drogę dla rowerów. Po drodze można podziwiać początkowo dorodne świerki, wysokie i
rozłożyste. Nie wiem czemu, ale te drzewa zawsze budziły we mnie respekt. Może ze
względu na ich tajemniczość, wynikającą z ciemnozielonego i gęstego poszycia.

Im dłużej

jedziemy, możemy zaobserwować, iż gęste i postawne świerki, ustępują miejsca równie
wysokim bukom (patrz zdjęcie nr 3).

Zdjęcie nr 3 - Ciekawe czy dużo grzybów występuje jesienią w tym lesie?

Nie wspomniałem wcześniej, ale jedziemy fragmentem tzw. ścieżki przyrodniczej
”Uroczysko Ceranów” – trasy przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów, prowadzącej przez
ciekawe lasy w okolicach Ceranowa. Ścieżka ta zawiera szereg tablic informacyjnych, zresztą
kilka po drodze miniemy, których zadaniem jest przekazanie podstawowych informacji
przyrodniczych i ekologicznych. Początkowo trasa naszej wycieczki miała obejmować
zwiedzenie w/w Ścieżki, ale ostatecznie plan trasy uległ zmianie. Nie mniej gorąco polecam,
zwiedzenie tej Ścieżki szczególnie z dziećmi, z pewnością dostarczy sporo pozytywnych
wrażeń. A propo napotkanych buków, poniżej garść informacji o tych roślinach.
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Buk zwyczajny –drzewo dorastające do wysokości 40 metrów
wysokości o dość dużych wymaganiach glebowych. Preferuje
miejsca raczej wilgotne, ale nie bardzo mokre oraz
zacienione. Drzewo łatwe do oznaczenia, ze względu na
charakterystyczną

korę,

która

jest

cienka,

gładka

i

popielatoszara. Posiada głęboki system korzeniowy, bardzo
rozbudowany,

dzięki

czemu

drzewa

są

odporne

na

przewrócenia się pod wpływem dużego wiatru. Drewno
wykorzystywane przy produkcji mebli oraz jako materiał na
opał. Ciekawostką jest to, że świetnie nadaje się na żywopłoty,
gdyż doskonale znosi przycinanie. Poza tym, drzewo jest
odporne na zanieczyszczenia powietrza.
Zdjęcie nr 4 - Buk zwyczajny w całej okazałości.

Ciekawe jest to, że buk zwyczajny nie występuje równomiernie w całej Polsce. Przez nasz kraj
przebiega północno-wschodnia granica zasięgu. Jest to naturalna granica, gdzie klimat atlantycki
przechodzi w klimat kontynentalny. Stąd w południowej i zachodniej części naszego kraju, buk jest
jednym z podstawowych drzew tworzących lasy. Na pozostałym obszarze znajdują się liczne
pojedyncze stanowiska buka. Jeśli chodzi o wiek, jest drzewem długowiecznym, rośnie od 200 do 300
lat, a znane są przypadki, że osiąga i 500 lat. W Polsce ustępuje długowiecznością tylko dębom i
lipom.
W porównaniu z innymi gatunkami drzew, posiada niską produktywność pyłków. Ziarna są ciężkie, co
jest utrudnieniem w przenoszeniu ich przez wiatr. Wpływa to na słabe i tylko lokalne rozrastanie się
buczyny (lasu bukowego). Ciekawostką jest to, że buk zwyczajny jest wśród drzew najbardziej
wydajnym producentem ściółki. Liście buka zawierają duże ilości związków wapnia, przez co
wzbogacają glebę w substancję odżywczą (źródła tekstu podane na końcu opisu).

W dalszym ciągu podążamy drogą prosto, po obu jej stronach możemy obserwować liczne
dęby czerwone, gatunek dębu o charakterze inwazyjnym, sprowadzony w XIX wieku do
Polski przez ówczesnych leśników, przez co wypiera nasze rodzime gatunki dębów i inne
drzewa. Łatwo go rozpoznać po dużych liściach, dochodzących nawet do 25 centymetrów. Z
innych drzew spotykamy również świerki.
W pewnym momencie naszej jazdy, napotykamy po prawej strony pomalowaną na białoczerwono wieżę, służącą do obserwacji pożarów w lesie.
Mijamy po drodze małą rzeczkę, przejeżdżamy małym mostkiem betonowym. Dojeżdżamy
do rozjazdu dróg, my skręcamy w lewą stronę. Jak można zauważyć, jedziemy przeciwnie do
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kierunku zwiedzania Ścieżki Przyrodniczej ”Uroczysko Ceranów”, co z pewnością nie
pomaga w odszukiwaniu oznaczeń w/w Ścieżki – tj. zielonych strzałek.
Droga, na którą teraz wjechaliśmy jest bardzo szeroka, utwardzona, idealna dla rowerów
(patrz zdjęcie nr 5).
Przejeżdżamy nią

kilkaset metrów, by

potem skręcić w prawą stronę w drogę
również

piaszczystą

ale

zdecydowanie

węższą. Naszym celem jest rezerwat Biele
(patrz zdjęcie nr 6). oraz roślina, dla której
m.in. utworzono w/w rezerwat czyli pełnik
europejski (patrz zdjęcie nr 7).
Zdjęcie nr 5 - Fragment Ścieżki Przyrodniczej „Uroczysko Ceranów”.

Zdjęcie nr 6 - Rezerwat Biele w całej okazałości

Sądzę, że warto poświęcić trochę czasu i spróbować odszukać pełnika europejskiego albo
wawrzynka wilczełyko, który także podobno występuje w rezerwacie Biele. Jak widać na
załączonej mapie, aż trzykrotnie zagłębiliśmy się do wewnątrz rezerwatu z nadzieją na
odszukanie pełnika, ale bezskutecznie. A przełom maja i kwietnia jest to czas, kiedy roślina ta
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powinna

kwitnąć.

Dla

zainteresowanych

przedstawiam

poniżej

zdjęcia

pełnika

europejskiego oraz wawrzynka wilczełyko (patrz zdjęcie nr 8).

Zdjęcie nr 7- Okazała roślina, której nie mogliśmy odnaleźć.

Zdjęcie nr 8 - Roślina ładna, ale trująca.

zdjęcie autorstwa SehLax – licencja Creative Commons

zdjęcie autorstwa Enrico Blasutto – licencja Creative
Commons

Wracamy na główną drogę Ścieżki Przyrodniczej„ Uroczysko Ceranów”. Po kilkuset metrach
dojeżdżamy do miejscowości Garnek, miejsca gdzie znajduje się drewniana altana,
przewidziana dla turystów z miejscem na ognisko. Można tu odpocząć, wygodnie usiąść,
zrobić przerwę na posiłek. Tuż przy punkcie turystycznym w pobliskim gospodarstwie można
zauważyć mały„ szpital” dla ptaków. Widzieliśmy gromadkę spacerujących bocianów, z
uszkodzonymi skrzydłami oraz jednego myszołowa zwyczajnego (patrz zdjęcie nr 9).
Po wyjechaniu z miejscowości Garnek (swoją drogą, ciekawe skąd wzięła się nazwa
miejscowości), jedziemy drogą prosto, przy krzyżu skręcamy następnie w lewą stronę. I tu
od razu wspomnę, że warunki jazdy od tego momentu znacznie się pogarszają, droga
miejscami staje się bardzo piaszczysta, co skutecznie uniemożliwia jazdę, wtedy trzeba
niestety rower prowadzić.
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Zdjęcie nr 9 - Azyl dla chorych ptaków.

Po kilkuset metrach częściowej jazdy i częściowego podprowadzania roweru, trafiamy na
rozwidlenie dróg, w prawo odchodzi mała, również nieźle zapiaszczona droga polna. My
udajemy się w tą drogę. Początkowo sądziliśmy, iż doprowadzi nas do miejscowości
Safiejówka, ale co później się okazało, droga ta prowadzi prosto do miejscowości Jakubiki.
Po przejechaniu około 500 metrów, mijamy po prawej stronie pomnik przyrody tzw.
Wzgórze Ostańcowe. Tuż przy nim, znajduje się tablica informacyjna, można się dzięki niej
zapoznać z tą formą przyrody. Co rzuca się w oczy to duże nagromadzenie konwalii, sama
powierzchnia Wzgórza nie jest duża, wynosi około 0,25 hektara. Dalsza droga przebiega
wśród łąk i lasów liściastych, chociaż w oddali widać także sosny. W pewnym momencie
dojeżdżamy do miejsca, w którym po lewej stronie mamy północną ścianę Rezerwatu
Przyrody

Podjabłońskie. Przez cały czas kierujemy się prosto, dojeżdżamy

do

skrzyżowania dróg leśnych, na którym kontynuujemy drogę prosto. Droga miejscami bardzo
piaszczysta, uniemożliwiająca jazdę rowerem, trzeba trochę się namęczyć. Co jakiś czas
pojawiają się łąki i pola uprawne. Im dalej jedziemy, droga na szczęście się poprawia. Ale
tylko miejscami. Krajobraz też się zmienia. Po lewej stronie otwarta przestrzeń, łąki a po
prawej ściana lasu. W pewnym momencie, po lewej stronie drogi, pojawi się wąska ścieżka,
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prowadząca przy drodze, którą możemy bez większych przeszkód kontynuować jazdę, bez
konieczności prowadzenia roweru. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej w miejscowości Jakubiki
tuż przy kapliczce ( a nie do Safiejówki, jak sądziliśmy wcześniej ) (patrz zdjęcie nr 10).

Zdjęcie nr 10 - Ku zaskoczeniu dojechaliśmy do miejscowości Jakubiki.

Jak widać na zdjęciu powyżej, od drogi asfaltowej odchodzi też droga piaszczysta, my
jednakże skręcamy w drogę asfaltową w prawą stronę i kierujemy się do miejscowości
Safiejówka (mała osada, zresztą łatwo ją ominąć). Jedziemy drogą asfaltową, wśród ubogich
lasów sosnowych, położonych po obu stronach drogi, co jakiś czas widoczne pojedyncze
zabudowania. Jadąc z pewnością poczujemy, żywiczny zapach sosen. Po około 1-1,5 km od
miejscowości Jakubiki, lasy sosnowe ustąpią miejsca łąkom i polom uprawnym. Krótki czas
potem, skręcamy w lewą stronę w drogę piaszczystą, dosyć utwardzoną, przyjemną do jazdy.
Droga wije się wśród pól, po prawej stronie widzimy w oddali lasek brzozowy, który
zamienia się w lasek sosnowy. Po lewej stronie dużo otwartej przestrzeni. Jak widać na
przedstawionej na tytułowej stronie mapce, obok drogi, którą jedziemy, zaznaczono wał
przeciwpowodziowy. Jak się okazało na miejscu, droga jest usytuowana na podwyższeniu,
stąd to oznaczenie (patrz zdjęcie nr 11).
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Zdjęcie nr 11 - Bardzo przyjemna droga do jazdy rowerem..

Przez cały czas, po prawej stronie drogi towarzyszą nam zadrzewienia sosnowe, początkowo
mniejsze, potem trochę wyższe, po lewej zaś stronie przez cały czas możemy podziwiać
panoramę o charakterze rolniczym, z porozrzucanymi w nieładzie drzewami i krzewami
śródpolnymi. Na horyzoncie ukazują się nam liczne zabudowania, to zapewne wieś Bojary,
do której zmierzamy. Po wjeździe do

wsi, przejeżdżamy mostek, położony na rzeką

Kosówką, następnie skręcamy w lewą stronę i kierujemy się drogą żwirowo-piaskową, mając
wał przeciwpowodziowy po prawej stronie.
Droga średnio dobra, po niedługim odcinku, dojeżdżamy do małej, pomalowanej na niebiesko
śluzy. Przy niej powinna odchodzić w prawą stronę droga polna także piaskowa. Jadąc nią
przez dłuższy czas mamy po lewej stronie małą rzeczkę, płynącą równolegle przy naszej
drodze. Po lewej stronie widzimy niskie zadrzewienia, po prawej w oddali możemy zauważyć
rezerwat przyrody Bojarski Grąd, który był naszym kolejnym celem, ale niestety nie udało
nam się do niego dojechać. Ten niewielki rezerwat, obejmujący około 7 hektarów
powierzchni składa się z dwóch położonych koło siebie wydm, pomiędzy którymi można
według opisu w internecie, znaleźć również pełnika europejskiego. Jednakże na skutek
delikatnego przekłamania naszej mapy (zaznaczona na niej droga prowadząca wprost do
rezerwatu zarosła na tyle skutecznie, że nie mieliśmy ochoty przebijać się rowerami)
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poddaliśmy się i pojechaliśmy dalej prosto. W pewnym momencie nasza polna droga skręca
dosyć ostro w lewą stronę, nie jest zbyt wygodna do jazdy, typowo polna droga dosyć wąska.
Dojeżdżamy do rozjazdu dróg, skręcamy w lewą stronę i kierujemy się do małej
miejscowości Puterki. Krajobraz zróżnicowany, po lewej stronie zaczyna się las, po prawej
stronie w dalszym ciągu otwarta przestrzeń. Po krótkiej jeździe dojeżdżamy do ponownego
rozjazdu, trzymamy się w dalszym ciągu lewej strony, jedziemy skrajem lasu. Droga bardzo
słaba, bardzo zapiaszczona, momentami trzeba podprowadzać rowery. Po drodze miniemy
kilka rozjazdów dróg, trzymamy się przez cały czas „głównej” drogi piaskowej. Jadąc po
lewej stronie miniemy powyginane w pałąki brzozy. Skąd te wygięcia, do tej pory nie wiem.
Warunki do jazdy poprawiły się, tylko miejscami pojedyncze „płaty” piasku, trasa przyjemna.
Po drodze możemy też zaobserwować ciekawy okaz sosny (patrz zdjęcie nr 12).

Dojeżdżamy

do

kolejnego rozjazdu, na
którym kierujemy się
przy kapliczce w lewa
stronę.
do

Dojeżdżamy
miejscowości

Puterki,

małej
miejscowości

składającej się z kilku
domów,

po

stronie

lewej
widzimy

pomalowaną
Zdjęcie nr 12 - Ciekawe co przypomina kształt tej sosny?

na pomarańczową kapliczkę, droga się wije, ale jest wygodna do jazdy rowerem. Po chwili
wjeżdżamy na mały mostek, kierujemy się drogą w stronę prawą w kierunku widocznych w
oddali zabudowań miejscowości Jakubiki. Krajobraz typowo rolniczy, w oddali lasek
sosnowy, a przy okazji pozdrowienia dla miłej starszej mieszkanki Puterek i jej syna, którzy
poczęstowali nas pyszną wodą, bo oczywiście „przezornym”
momencie jej zabrakło.

rowerzystom w pewnym

Powoli dojeżdżamy do miejsca, gdzie zaczynają pojawiać się

budynki mieszkalne, a to oznacza, że wjeżdżamy do miejscowości Jakubiki.

Przed nami

widoczna biała kapliczka z czerwonym dachem. Następnie kierujemy się w kierunku znanej
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nam Ścieżki Przyrodniczej Uroczysko Ceranów, czyli minąwszy drogę asfaltową przed
kapliczką w lewą stronę. Przez jakiś czas jedziemy znaną nam drogą, którą wjechaliśmy do
miejscowości Jakubiki. Tak jak pisałem wcześniej, droga niewygodna dla rowerzystów, ale
trzeba pamiętać o wąskiej ścieżce, biegnącej przy drodze. Ścieżka tą możemy jakiś czas dosyć
wygodnie przejechać. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg leśnych, na jednym z dębów
widoczna strzałka, na wysokości tej strzałki, skręcamy w prawą stronę, tą droga
prawdopodobnie biegnie Ścieżka Przyrodnicza Uroczysko Ceranów. Dosyć krótki czas po
skręceniu w prawą stronę, wyjeżdżamy na skraj lasu. Po prawej stronie mamy otwartą
przestrzeń, po lewej ściana lasu rezerwatu Podjabłońskie. Droga niezbyt atrakcyjna dla
rowerów, nie dość, że pod górkę to jeszcze dosyć zarośnięta trawą. W pewnym momencie
drogi się rozdwajają, jedna z dróg idzie w stronę lasu, druga w stronę pól. My skręcamy w
drogę, prowadzącą w stronę lasu. Dojeżdżamy do większej drogi leśnej, gdzie ponownie
skręcamy w prawą stronę. Wyjeżdżamy z lasu, na otwarty teren, w oddali miejscowość
Tosie. Droga prawie nieprzejezdna dla rowerów, trzeba prowadzić rower. Po lewej stronie
możemy zaobserwować dwa pomniki przyrody – robinie akacjowe (patrz zdjęcie nr 13).

Jedna

akacja

wysuszona,

dosyć

druga

dosyć

ładna i rozłożysta.

Krótki

czas potem dojeżdżamy do
miejscowości Tosie.

Przy

białej kapliczce skręcamy w
lewą stronę i jedziemy
szeroką

drogą

żwirowo-

piaskową.

Zdjęcie nr 13 - Okazała robinia akacjowa.

Po prawej stronie mijamy dużą żwirownię. Tą szeroką drogą jedziemy około 4 kilometry.
Krajobraz zmienny, dużo otwartej przestrzeni, po pewnym czasie otwarty krajobraz ustępuje
miejsca lasu sosnowemu. Krótki czas potem dojeżdżamy do miejscowości Radość, gdzie
pozostawiliśmy samochód.
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Uwagi i komentarze proszę kierować na: roweroweprzygody@gmail.com
Życzę Przyjemnej Wycieczki…
Autor

Dokumentacja zdjęciowa:
Zdjęcia nr: 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13- Autor

Zdjęcie nr 7– zdjęcie autorstwa SehLax – Licencja Creative Commons
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Vessertal_trollblumen.jpg
Zdjęcie nr 8– zdjęcie autorstwa Enrico Blasutto – Licencja Creative Commons
Źródło: http://pl.wikimedia.org/wiki/Plik:Daphne_mezereum_ENBLA03.jpg

Źródła internetowe (linki):
• Opis buka zwyczajnego - http://pl.wikipedia.org/wiki/Buk_zwyczajny
oraz http://www.saip.aerdo.eu/buk-zwyczajny3.html
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