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Wycieczka nr 83 

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE W OKOLICY PARCZEWA 

 (07.12.2019)  

 

Region: województwo lubelskie:  lasy w Nadleśnictwie Parczew  

Dystans:  ok. 20 km  

Rodzaj wycieczki: piesza 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 11-12 lat 

 

Fragment mapy przedstawionej  powyżej,  pochodzi  z systemu map internetowych  

OpenStreetMap (źródło: http://openstreetmap.org/). W/w mapa została dołączona do Opisu 

na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC-BY-SA 2.0). 

Legenda i trasa wycieczki została wprowadzona przez autora w/w Opisu. 

 

http://openstreetmap.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl
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Witam bardzo serdecznie na kolejnej comiesięcznej, wycieczce krajoznawczej. Na razie 

pożegnałem tereny Roztocza, od wiosny chciałbym kontynuować zwiedzanie terenów 

położonych w dolinie rzeki Bug aż do miejsca na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie Bug 

zaczyna swój bieg po stronie polskiej. A teraz chciałbym w okresie najbliższej zimy odbyć 

kilka krótszych wycieczek po również ciekawych terenach. Pisząc krótszych mam na myśli 

jednodniowych, gdyż w przypadku zimy wyjazdy dwudniowe nie za bardzo się sprawdzają, 

ze względu na krótki dzień.  

Tak więc dzisiaj opiszę i przedstawię, ostatni wyjazd, podczas którego odwiedziłem 

dwie ścieżki przyrodnicze, niezwykle ciekawe, które znajdują się w okolicy Parczewa.    

No to zaczynamy naszą wycieczkę. Mam nadzieję, że zachęcę do odwiedzenia tych 

miejsc. Mijając Parczew i podążając drogą nr 813, miniemy również wieś Laski, znajdującą 

się w odległości ok. 3 km od Parczewa na południe. Prawie na wysokości wsi Pohulanka po 

wjechaniu do lasu, skręcamy w lewą stronę w wąską drogę asfaltową. Przejedziemy nią 

niewielki odcinek, miniemy zabudowania Leśnictwa i na najbliższej zatoczce możemy 

zostawić samochód, gdyż 

dalej do lasu nie możemy 

już wjechać. 

Przed nami niezbyt 

długi odcinek pieszej 

wędrówki (może ok. 1-2 

km) drogą asfaltową 

pośród lasu, głównie 

sosnowego z udziałem 

także innych gatunków 

drzew i krzewów (zdjęcie 

nr 1).  

Zdjęcie nr 1 – Początkowy odcinek drogi w kierunku ścieżki przyrodniczej 

„Jezioro Obradowskie”. 

 

Po drodze mijamy również tablicę informacyjną po lewej stronie drogi z napisem 

Rezerwat Przyrody „Jezioro Obradowskie”, co oznacza, że niedługo już dojdziemy do 

pierwszego celu naszej dzisiejszej wycieczki. Teraz poruszamy się wzdłuż rezerwatu 

przyrodniczego, gdzie witają nas świerki (zdjęcie nr 2).  
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Jest to rezerwat 

utworzony w 1975 r. 

mający na celu ochronę 

oraz zachowanie 

zbiorowisk 

torfowiskowych i leśnych 

wokół jeziora 

Obradowskiego. Posiada 

on powierzchnię ok. 82 

hektarów,  

 

 

Zdjęcie nr 2 – Południowo - zachodnia granica rezerwatu 

 przyrody „Jezioro Obradowskie”. 

 

Jeszcze niewielki odcinek i dochodzimy do miejsca, gdzie wita nas duża wiata turystyczna, w 

której może pomieścić się wielu turystów. Nieopodal  zaczyna się ścieżka przyrodnicza 

„Jezioro Obradowskie”. Jak widać na zdjęciu poniżej na dużym placu znajduje się również 

obszerne miejsce na 

ognisko (zdjęcie nr 3). 

Zanim rozpoczniemy 

zwiedzanie tej atrakcji 

przyrodniczej, przedstawię 

w kilku, symbolicznych 

słowach jej opis.  

Ścieżka przyrodnicza 

„Jezioro Obradowskie”  k/ 

Parczewa -  jest ona 

położona w gminie Parczew, 

około 3 km od Parczewa . Jej 

długość to około 800 metrów 

 Zdjęcie nr 3 – Obszerne miejsce biwakowe przy ścieżce przyrodniczej  

„Jezioro Obradowskie”. 

 

z czego ok. 700 metrów stanowi drewniana kładka, prowadząca przez najciekawsze fragmenty 

torfowiska i lasu. (zdjęcia nr 4,5). Odcinek ścieżki wchodzący w lustro jeziora wyposażono w 
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przestronny, pływający pomost widokowy (zdjęcie nr 6). Największymi atrakcjami ścieżki są walory 

przyrodnicze. Można tu spotkać m.in. rzadkie, objęte ochroną gatunki roślin np. brzozę niską, wierzbę 

lapońską, widłaka jałowcowatego itd.  

Podobnie  jest ze zwierzętami. Jeśli chodzi o ptaki, można tu spotkać orlika krzykliwego, bociana 

czarnego, żurawia itd.  Niewątpliwą atrakcją ścieżki jest również to, że znajduje się w lesie, który jest 

często odwiedzany przez: sarny, łosie, dziki.  Ścieżka została wyposażona w 10 tablic informacyjnych, 

z których możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na tematy przyrodnicze (zdjęcie nr 7).  

Dodam, na koniec, że ścieżka przystosowana jest do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, co jest 

niewątpliwie dużym plusem w/w miejsca (źródła tekstu na końcu Opisu). 

  

Zdjęcie nr 4 – Początek Ścieżki Przyrodniczej „Jezioro 

Obradowskie”. 

Zdjęcie nr 5 – Drewniana kładka, prowadząca przez 

atrakcyjne tereny przyrodnicze Ścieżki. 

  

Zdjęcie nr 6 – Drewniany, pływający pomost na Jeziorze 

Obradowskim. 

Zdjęcie nr 7 –  Jedna z 10 tablic informacyjnych na 

Ścieżce Przyrodniczej „Jezioro Obradowskie”. 

    

Zwiedzając tą Ścieżkę Przyrodniczą, zdaję sobie sprawę, że pora grudniowa nie jest najlepszą 

do zwiedzania lasu  i innych atrakcji przyrodniczych,  jednakże zachęcam do przyjazdu tutaj 

nawet i zimą, co też ma swój, niewątpliwy urok. Zresztą jak podkreślam, zwiedzać można i 

należy to robić w ciągu całego roku a nie tylko latem jak jest bardzo pogodnie.  
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Po dotarciu do miejsca, gdzie znajduje się wiata turystyczna, o której pisałem powyżej 

wędrujemy dalej drogą asfaltową, kierując się na południe.  Przed nami odcinek około 6-7 

kilometrów, który ma zaprowadzić nas do kolejnej atrakcji tego dnia czyli Ścieżki 

Przyrodniczej „Bobrówka”. Początkowo wędrujemy wspomnianą wyżej drogą asfaltową, 

bardzo wygodną, którą również poprowadzono szlak rowerowy. Mijany las nie bardzo różni 

się od tego, który widzieliśmy wcześniej, głównie drzewa sosnowe, świerkowe, czasami też 

brzozowe (zdjęcie nr 8).   

W niektórych miejscach 

zobaczymy też ogrodzone 

siatką leśną młodniki. Te 

młodniki zobaczymy 

głównie po prawej stronie 

drogi. Niestety nie 

zwróciłem uwagi na 

gatunek drzewek, jaki rósł 

w tych młodnikach. Po 

przejściu około 1 

kilometra począwszy od  

Zdjęcie nr 8 –  Wygodna droga asfaltowa w okolicy jeziora Obradowskiego. 

 

altany  przy jeziorze Obradowskim, nasza droga skręca w prawą stronę, zgodnie zresztą z 

drogowskazem z napisem: ścieżka przyrodnicza „Bobrówka”. Dodam tylko, że teraz 

znajdujemy się na dość 

dużym skrzyżowaniu dróg 

leśnych, na którym droga 

asfaltowa podąża prosto, a 

my dalej będziemy 

podążać drogą 

piaszczystą, leśną ale 

także szeroką, 

przystosowaną dla 

samochodów, które 

pracują przy transporcie 

drewna (zdjęcie nr 9).  

 Zdjęcie nr 9 –  Szeroka  droga leśna, prowadząca do Ścieżki Przyrodniczej „Bobrówka”. 
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Co ciekawe teraz poruszamy się dawnym traktem o znaczeniu historycznym, gdyż tą drogą  

poruszali się kupcy wędrując z Krakowa do Wilna. Stąd nazwa tej drogi: Gościniec lub 

Trakt Królewski, gdyż wędrował nią również wielokrotnie król Władysław Jagiełło. Zresztą 

na naszej drodze spotkamy miejsce, gdzie znajduje się tablica informacyjna, na której ten fakt 

opisano. Po przejściu kilkuset metrów, docieramy do miejsca, gdzie nasza droga skręca w 

prawą stronę i dalej już podążamy drogą leśną, pokrytą pozostałościami dawnej nawierzchni 

betonowej  zgodnie z rowerowym szlakiem zwanym Gościńcem. Po pewnym czasie dołączy 

również szlak turystyczny 

w kolorze czerwonym, 

oznaczający szlak pieszy. 

Podążając dalej miniemy 

mały mostek i po lewej 

stronie zobaczymy trzy, 

stare, drewniane krzyże 

upamiętniające 

bezimiennych bohaterów 

Powstania Styczniowego  

(zdjęcie nr 10).  

  

Zdjęcie nr 10 –  Trzy stare krzyże poświęcone Powstańcom Styczniowym 

 w pobliżu rzeczki Bobrówka. 

  

Nieopodal krzyży znajduje się duży plac, na którym zaczyna i kończy się ścieżka 

przyrodnicza „Bobrówka”. Zanim umieszczę kilka zdjęć tej atrakcji przyrodniczej, pozwolę 

sobie przedstawić poniżej krótki opis tej ścieżki edukacyjnej o charakterze przyrodniczym. 

Ścieżka przyrodnicza „Bobrówka”  – znajduje się w leśnictwie Jedlanka na terenie Nadleśnictwa 

Parczew. Ścieżka ma kształt pętli otaczającej staw młyński „Gościniec”. Jak możemy wyczytać na 

pobliskiej tablicy informacyjnej osada Gościniec prężnie się rozwijała ze względu na położenie przy 

tak ważnym szlaku, jakim był historyczny Szlak Królewski, prowadzący z Krakowa do Wilna.  

W 1816 r. w skład osady Gościniec wchodziły: młyn, leśniczówka i karczma. Młyn o napędzie 

wodnym, funkcjonował do lat 50-tych XX wieku, kiedy to spłonął w 1959 r.  

Trasa ścieżki przebiega przez zróżnicowane tereny. Przemierzając ścieżkę możemy podziwiać różne 

siedliska leśne,  staw gościniecki oraz dziką rzekę Bobrówkę (zdjęcia nr 11,12). Całkowita długość 

ścieżki to 3,3 km, z czego 1 km stanowi drewniana kłódka, biegnąca przez wilgotniejsze tereny (zdjęcia 

nr 13,14). Niewątpliwym atutem ścieżki  Bobrówka jest to, że przystosowana jest do korzystania przez 

osoby niepełnosprawne. Na trasie ścieżki w najciekawszych miejscach zlokalizowane zostały trzy 
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pomosty widokowe (zdjęcia nr 15,16) oraz twórcy ścieżki umieszczono 15 tablic edukacyjnych  z 

ciekawymi informacjami przyrodniczymi (źródło tekstu na końcu Opisu). 

  

Zdjęcie nr 11 –  Staw Gościniecki, wokół którego 

poprowadzona jest ścieżka przyrodnicza „Bobrówka”. 

 

Zdjęcie nr 12 –  „Mijanka”  na trasie ścieżki 

„Bobrówka”.  

  

Zdjęcie nr 13 –  Długi, prosty odcinek kładki na ścieżce 

„Bobrówka”. 

 

Zdjęcie nr 14 –  Jedna z kilkunastu tablic edukacyjnych. 

  

Zdjęcie nr 15 –  Jeden z trzech pomostów widokowych na 

trasie ścieżki „Bobrówka”. 

Zdjęcie nr 16 –  Kolejny pomost widokowy na ścieżce 

„Bobrówka”. 
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To już dzisiaj na tyle. Dalsza droga to powrót do samochodu, tą samą drogą którą 

przyszliśmy. Krótka to była wycieczka, mam nadzieję, że się podobała. Następna planowana 

jest na styczeń przyszłego roku, jeszcze nie wiem gdzie ale coś wymyślę.
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Uwagi, komentarze lub inne spostrzeżenia, którymi chcielibyście się podzielić, proszę 

kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę dobrej pogody i dużo wrażeń z wycieczki… 

 

Darek Jedliński 

 

 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

 Wszystkie zdjęcia:   autor 

 

Źródła internetowe (linki): 

 Ścieżka przyrodnicza „Jezioro Obradowskie” k/Parczewa. 

o http://www.parczew.lublin.lasy.gov.pl/obiekty-edukacyjne#.Xf9VJndFxes 

 

 

 Ścieżka przyrodnicza „Bobrówka” k/Parczewa. 

o http://www.parczew.lublin.lasy.gov.pl/obiekty-edukacyjne#.Xf9VJndFxes 

 

 

 

 

 

 

Link do filmu na kanale YouTube  pt. Wycieczka nr 83: 

o https://youtu.be/eEJbjfoRfwo 
 

mailto:roweroweprzygody@gmail.com
http://www.parczew.lublin.lasy.gov.pl/obiekty-edukacyjne%23.Xf9VJndFxes
http://www.parczew.lublin.lasy.gov.pl/obiekty-edukacyjne%23.Xf9VJndFxes
https://youtu.be/eEJbjfoRfwo

