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Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Je-
śli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwra-
cam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność 
za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed eko-
logicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad 
ich skutecznym wprowadzaniem w życie! Niech kształtują nade wszystko postawy po-
szanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje, 
które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych! W rodzinie i w szkole nie może 
zabraknąć wychowania do szacunku dla życia, dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie 
dobrej woli winni współdziałać w tym wielkim dziele.

Jan Paweł II Homilia w Zamościu 12.06.1999r.
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Czarny potok (fot. Artur Kuliga)



Czarny potok (fot. Artur Kuliga)

CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKI 
PARK KRAJOBRAZOWY

 Rok utworzenia: 1993

 Powierzchnia: 25 654,0 ha

 Położenie:  gminy: Korczyna (6 093,9 ha – 23,7 % obszaru Parku), Frysztak (4 463,2 ha 

– 17,4%), Strzyżów (4 401,2 – 17,1%), Wojaszówka (4 043,6 ha – 15,8%), 

Wiśniowa (1 916,0 ha – 7,5%), Jasienica Rosielna (1 468,6 ha – 5,7%), Nie-

bylec (1 041,8 – 4,1%), Brzostek (1 269,2 ha – 4,0%), Wielopole Skrzyń-

skie (705,5 ha – 2,8%) i Domaradz (251,0 ha – 1,0%)

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy chroni najcenniejsze frag-
menty Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego, rozdzielone przełomową do-
liną Wisłoka, udostępniając je dla nauki, turystyki i wypoczynku.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem czynników ze-
wnętrznych i ochrony wartości estetycznych krajobrazu, wokół Parku utwo-
rzono otulinę, czyli strefę ochronną o powierzchni 34 074 ha.

Obszar Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 
w prowincji Karpat Zachodnich, leży w południowej części Pogórza Strzy-
żowskiego i oddzielonej od niej doliną Wisłoka południowo-zachodniej czę-
ści Pogórza Dynowskiego. Stanowi go w większości charakterystyczny pas 
wzniesień, zarówno wobec północnych niżej położonych części Pogórza Dy-
nowskiego i Strzyżowskiego, jak i jeszcze dobitniej, w odniesieniu do Kotli-
ny Jasielsko – Krośnieńskiej od strony południowej. Znajdujące się na terenie 
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Parku największe wzniesienie – Sucha Góra, o wysokości 585 m n.p.m., wzno-
si się ponad 300 m nad dnem Dołów Jasielsko – Sanockich.

Główne pasmo wzniesień Parku usytuowane typowo po karpacku z północ-
nego zachodu na południowy wschód zaczyna się od zachodu rozczłonkowa-
nym wałem Klonowej Góry (525 m n.p.m.), Barda (534 m) i Chełma (528 m). 
Potem obniża się nieco i opada w kierunku Wisłoka – największej rzeki Par-
ku. Za ciekawym przełomem rzeki zwanym „Bramą Frysztacką” mamy ciąg 
najokazalszych, stopniowo rosnących grzbietów, a mianowicie Herby (469 m) 
i Czarnówkę (491 m), które łączą się paroma niższymi garbami z Królewską 
Górą (554 m) i oddzieloną od niej doliną Czarnego Potoku Suchą Górą (585 m). 
Od jej grzbietu odchodzi na północny wschód w dolinę Stobnicy mniej lesi-
ste pasmo zwieńczone szczytami: Czosnki (476 m), Kopce (484 m) i Grudna 
(479). Na północ od masywu Suchej Góry usytuowane są po kolei krótkie jak-
by odosobnione grzbiety Czarnego Działu (479 m i 516 m) i Brzeżanki (477 m).

Obszar Parku należy do dużej jednostki geologicznej zwanej Karpatami 
Fliszowymi, które uformowały się w okresie orogenezy alpejskiej. W pod-
łożu geologicznym występują skały z okresu kredowego (era mezozoiczna) 

Krajobraz rolniczy Parku (fot. Artur Kuliga)
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i trzeciorzędowego (era kenozoiczna), które tworzą tzw. f lisz karpacki. Są to 
piaskowce różnej odporności, iły, łupki ilaste, margle oraz zlepieńce ułożone 
naprzemianlegle. Skały te tworzą kilka różniących się składem serii, które 
pod wpływem nacisku sił górotwórczych uległy sfałdowaniu i spychaniu na 
północ w postaci wielkich płaszczowin na wcześniej powstałe utwory. Na te-
renie Parku występują nasunięte na siebie płaszczowinowo trzy serie f liszu 
karpackiego – płaszczowina śląska, podśląska i skolska, co wpływa na zróż-
nicowanie budowy geologicznej tego obszaru.

Z budową geologiczną związany jest charakterystyczny dla pogórzy f li-
szowych pasmowy układ wzgórz, oddzielony obniżeniami poprzecinanymi 
przełomami rzek i potoków. Najwyżej wyniesione pasma tego terenu nawią-
zują do najwyższego poziomu śródgórskiego o stromych, często krawędzio-
wych stokach. Oprócz pasm górskich występują tu szerokie strefy obniżeń, 
tworzące krajobraz płaskich garbów ze zboczami o 5-15 stopniowym nachy-
leniu i nieckowatych, często płaskodennych dolinach. Charakterystyczne też 
jest tu powstanie i zachowanie piętrowo ułożonych zrównań jak w przypad-
ku pasma Klonowej Góry, które za przełomem Wisłoka przechodzi w pasmo 

Sztolnia nad Czają I (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Jazowej. Występujące w tym paśmie na wierzchowinie zgrupowania skałek 
mają urozmaiconą rzeźbę i występują w formie wolnostojących wychodni 
o oryginalnych kształtach. Tę znaczącą atrakcję krajobrazową rzeźby terenu 
chroni rezerwat leśno-geologiczny „Herby”. Najbardziej znanym jednak i wi-
docznym komponentem pogórza są, rozciągające się na północ od Krosna, 
okazałe skały piaskowcowe o fantazyjnych kształtach zgrupowane w rezer-
wacie geologicznym „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego” i w okolicy 
zamku Kamieniec w Odrzykoniu.

Liczne zgrupowania skałek występują także w Pietruszej Woli, Łączkach 
Jagiellońskich i Woli Komborskiej, w której jedną ze skałek o kształcie czap-
ki nazwano „Konfederatką” i objęto ochroną jako pomnik przyrody. Wymie-
nione zgrupowania skałkowe występują głównie na wierzchowinach wzgórz. 
Są to skałki zaliczane do form denudacyjnych, wytworzonych w procesie ob-
niżenia się wierzchowin i cofania się stoków. Spotyka się tu formy stokowe 
w postaci ambon, ścian i progów.

Rezerwat przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego” (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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O zróżnicowanej budowie geologicznej terenu Parku świadczy występowa-
nie jaskiń pochodzenia tektonicznego. Najbardziej znane występują w oko-
licy Królewskiej Góry.

Z kolei na południowym stoku Suchej Góry znajduje się kilka sztolni o cha-
rakterze jaskiń, powstałych na skutek podziemnej eksploatacji piaskowca.

Obszar Parku i jego otulina leżą w karpackiej strefie ekoklimatycznej w ma-
kroregionie podgórskim. Klimat ten w porównaniu z klimatem pozostałe-
go obszaru Polski (z wyjątkiem Sudetów) jest chłodny i wilgotny. Ma cechy 
klimatu górskiego, co wyraża się spadkiem temperatury powietrza i wzro-
stem opadów wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza.

FAUNA

Bogactwo oraz różnorodność gatunkowa świata zwierząt w Czarnorzecko-
-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym, zależne są od specyficznego położe-
nia geograficznego, wysokiego stopnia naturalności zbiorowisk roślinnych 
w lasach, występowania łąk i pastwisk oraz od mozaikowatości upraw rolni-
czych z zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi.

Gniewosz plamisty (fot. Piotr Żywiec)
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Rusałka admirał (fot. Artur Kuliga)
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Rusałka admirał (fot. Artur Kuliga)

Obszar Parku znajduje się przy północnej granicy występowania gatunków 
górskich i południowej granicy zasięgu gatunków nizinnych, dlatego widocz-
ne jest ich wzajemne przenikanie i zastępowanie.

Świat bezkręgowców reprezentują przede wszystkim owady, w tym rzadkie 
modliszki. Naturalny rozród przechodzi tu około 225 gatunków kręgowców, 
w tym 119 gatunków ptaków, 49 gatunków ssaków, 35 gatunków ryb, 16 ga-
tunków płazów i 6 gatunków gadów. Spośród ptaków szczególnie cenne są 
gatunki objęte strefową ochroną gniazd, np. bocian czarny, orlik krzykliwy 
i puchacz. Na uwagę zasługuje też występowanie tu innych cennych gatun-
ków awifauny reprezentowanej przez m.in.: trzmielojada, derkacza, puszczy-
ka uralskiego i dzięcioła białogrzbietego. Z ssaków najlepiej zbadano i opisa-
no nietoperze występujące w ilości 9-10 gatunków. Obszar Parku zamieszkują 
ponadto: sarna, jeleń, dzik, bóbr, borsuk, wydra, kuna domowa i kuna leśna.

Znaczna część fauny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowe-
go to gatunki mało liczebne, często o występowaniu lokalnym, należące do 
grupy zagrożonej wyginięciem.

Myszołowy (fot. Artur Kuliga)
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Z bezkręgowców na uwagę zasługują: wspomniana wyżej modliszka zwy-
czajna, nadobnica alpejska, kozioróg dębosz, jelonek rogacz, niepylak mne-
mozyna i paź żeglarz. Cenne kręgowce to: różanka, kiełb Kesslera, piekielnica, 
traszka grzebieniasta, traszka karpacka, gniewosz plamisty, orlik krzykliwy, 
puchacz, płomykówka, żołna, dzięcioł zielony, dzięcioł białogrzbiety, dudek, 
turkawka, nocek Bechsteina, koszatka, popielica, chomik, borsuk i gronostaj.

W Czarnorzecko - Strzyżowskim Parku Krajobrazowym dotychczas stwier-
dzono i udokumentowano występowanie 217 gatunków zwierząt prawnie 
chronionych w Polsce: w tym ptaków 134, ssaków 26, gadów 6, płazów 16 i ryb 5.

FLORA

Flora roślin naczyniowych Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobra-
zowego liczy ponad 800 gatunków. Gatunki górskie stanowią ok. 7,5% całej 
f lory Parku. Najważniejszą rolę w grupie roślin górskich odgrywają gatunki 
reglowe, związane z piętrem leśnym górskim. Mniej liczne są gatunki ogól-
nogórskie, występujące w różnych piętrach roślinności. Brak jest gatunków 

Salamandra plamista (fot. Artur Kuliga)
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Zawilec gajowy (fot. Artur Kuliga) 
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subalpejskich. Grupa gatunków podgórskich, typowych dla piętra pogórza 
liczy zaledwie 5 taksonów. Lista roślin kserotermicznych (ciepłolubnych) to 
125 gatunków (ok. 15% całej f lory). W Parku stwierdzono występowanie 64 
gatunków chronionych, w tym 48 objętych ochroną całkowitą i 16 gatunków 
objętych ochroną częściową. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują: 
obrazki alpejskie, pióropusznik strusi, języcznik zwyczajny, róża francuska, 
cebulica dwulistna, kłokoczka południowa i cis pospolity.

Gatunki towarzyszące człowiekowi (gatunki synantropijne) stanowią ok. 
20% flory Parku (177 gatunków). Wśród nich znajdują się rośliny rodzime, ro-
śliny stare towarzyszące człowiekowi od tysięcy lat, nowi przybysze o znanej 
historii rozprzestrzeniania się oraz gatunki pochodzące z upraw i na razie 
trwających w pobliżu miejsca, gdzie zostały posadzone.

Wśród roślinności nieleśnej stosunkowo nieliczne są zbiorowiska o całko-
wicie naturalnym charakterze i pochodzeniu, które powstają, utrzymują się 
w krajobrazie i odtwarzają bez ingerencji człowieka. Można tu zaliczyć za-
rośla i wikliniska występujące w kamieńcach nadrzecznych oraz ziołorośla 

Cebulica dwulistna (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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górskie. Do takich siedlisk należą np. kamieńce nadrzeczne i nadpotokowe, 
młaki i wycieki wodne. Rozwijające się tu ziołorośla lepiężników oraz skrzypu 
olbrzymiego można uważać za całkowicie naturalne. Podobne pochodzenie 
i charakter może mieć także część płatów roślinności torfowisk niskich, np. 
zespołu młaki niskoturzycowej z wełnianką. Duża część zbiorowisk roślin-
ności zielnej posiada charakter zbliżony do naturalnego. Do tej grupy należy 
znaczna część zespołów szuwarowych, ziołorośla typu łąkowego z sitowiem 
leśnym, ziołorośla wiązówkowo-bodziszkowe, zbiorowisko mięty długolist-
nej, pastwisko sitowe a także zbiorowiska z trzcinnikiem piaskowym.

Roślinność nieleśna, występuje na około 55% powierzchni obejmując ponad 
2/3 wszystkich zespołów roślinnych oraz zbiorowisk o podobnej randze fito-
socjologicznej stwierdzonych na terenie Parku. Należy więc uznać, że kom-
pleksy nieleśne mają kluczowe znaczenie dla zachowania większości zbioro-
wisk szuwarowych, ziołoroślowych, torfowiskowych, murawowych, łąkowych 
i pastwiskowych. Kompleksy te są głównym biotopem dla dużej liczby ga-
tunków roślin rzadkich, zagrożonych oraz podlegających ochronie prawnej, 
np. gatunków z rodziny storczykowatych. Kwieciste zbiorowiska muraw, łąk 
i ziołorośli charakteryzują się wybitnie wartościową fauną bezkręgowców 

Żywiec gruczołowaty  (fot. Artur Kuliga)
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(zwłaszcza owadów), która jest wielokrotnie bogatsza w porównaniu ze zbio-
rowiskami leśnymi.

Ochronie zbiorowisk nieleśnych służy utrzymanie tradycyjnych form go-
spodarki rolniczej, szczególnie łąkowej i pasterskiej.

Położenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego przy grani-
cy Karpat Wschodnich i Zachodnich oraz znaczne zróżnicowanie warunków 
klimatycznych determinuje bogactwo i różnorodność szaty roślinnej, również 
leśnej. Leśne zbiorowiska naturalne zajmują w Parku około 79,8% powierzch-
ni leśnej. Na terenie geobotanicznego Podokręgu Pogórza Strzyżowsko-Dy-
nowskiego, którego fragment obejmuje Park, występują dwa piętra roślinno-
ści: piętro pogórza i piętro regla dolnego (udział około 7% powierzchni leśnej).

Dominującymi zbiorowiskami leśnymi regla dolnego są: żyzna buczyna 
karpacka w formie reglowej oraz kwaśna buczyna górska. Około 11,3% po-
wierzchni leśnej Parku zajmują zbiorowiska żyznych jedlin związane głównie 
z niezbyt stromymi partiami zboczy i wypłaszczeniami międzygrzbietowy-
mi w środkowej i południowo-wschodniej części Parku. Zespół grądu porasta 
aktualnie 15,7% powierzchni leśnej Parku. Z dolinami rzecznymi związane są 
fitocenozy łęgowe reprezentowane przez zespoły: łęgu jesionowo-olszowego 
i podgórskiego łęgu jesionowego, zbiorowiska pośrednie między tymi zespo-
łami a także bardzo rzadki zespół nadrzecznej olszyny górskiej. Zbiorowiska 
łęgowe porastają na około 1,4% powierzchni leśnej. Marginalne znaczenie mają 
płaty bagiennej olszyny górskiej występujące w zabagnionych zagłębieniach 
terenu. Wyraźnie swój udział zaznaczają zbiorowiska wykształcone na grun-
tach porolnych z dominującą przewagą sośnin.

Na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego znajdu-
ją się obszary Natura 2000:

– Ostoja Czarnorzecka PLH180027,

– Klonówka PLH180022,

– Łąki nad Wojkówką PLH180051,

– Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 (część o pow. 25,4 ha).
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Rezerwaty przyrody
 LP. NAZWA 

REZERWATU
POW. (HA) POŁOŻENIE CEL OCHRONY

1 Herby 145,71 Gminy Frysztak,
m. Cieszyna,
Gmina Wiśniowa,
m. Jazowa

Zachowanie oryginalnych wychodni 
skalnych na grzbiecie pasma Herbów, 
porośniętego lasami grabowymi i buczyną, 
odsłoniętych utworów skalnych oraz 
malowniczego przełomu Wisłoka – „Bramy 
Frysztackiej”

2 Góra Chełm 155,25 Gmina Frysztak,
m. Stępina,
Gmina Wiśniowa,
m. Jaszczurowa

Zachowanie zróżnicowanych ekosystemów 
leśnych porastających Górę  Chełm, 
reprezentujących m.in. rzadką na Pogórzu 
Strzyżowskim żyzną  buczynę karpacką, 
zbiorowiska grądów i łęgów podgórskich

3 Prządki im. 
prof. Henryka 
Świdzińskiego

13,28 Gmina Korczyna,
m. Czarnorzeki
i Korczyna

Zachowanie grupy skał piaskowcowych 
wyróżniających się charakterystycznymi 
formami, wytworzonymi wskutek erozji 
eolicznej

Otulina Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

4 Cisy w Malinówce 4,44 Gmina Haczów, 
m. Malinówka

Zachowanie naturalnego stanowiska cisa 
pospolitego Taxus baccata

5 Kretówki 95,88 Gmina Haczów, 
m. Jabłonica Polska, 
Gmina 
Jasienica Rosielna, 
m. Orzechówka

Zachowanie naturalnego stanowiska 
cisa pospolitego Taxus baccata 
w wielogatunkowym lesie mieszanym

6 Kamera 37,39 Gmina Brzostek, 
m. Smarżowa

Zachowanie naturalnego skupiska kłokoczki 
południowej Staphylea pinnata oraz 
dobrze wykształconego zbiorowiska żyznej 
buczyny karpackiej Dentario  glandulosae 
- Fagetum

„Źródło Mieczysław” (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Pomniki przyrody
LP. RODZAJ POMNIKA LOKALIZACJA WYMIARY

1 Lipa drobnolistna Gmina Wiśniowa, m. Kozłówek, przy pn.-wsch. 
stronie kościoła

obw. 580 cm
wys. 25 m

2 Dąb szypułkowy 
„Poganin”

Gmina Korczyna, m. Węglówka, obok dawnej 
cerkwi

obw. 870 cm
wys. 18 m
wiek ok. 600 lat

3 Dąb szypułkowy Gmina Korczyna, m. Węglówka obw. 440 cm
wys. 15 m
wiek ponad 200 lat

4 Dąb bezszypułkowy Gmina Wojaszówka, m. Rzepnik, obok dawnej 
cerkwi

obw. 570 cm
wys. 20 m

5 Daglezje (6 sztuk) Gmina Wojaszówka, m. Odrzykoń obw.: 228 cm, 258 cm, 
230 cm, 250 cm, 272 cm, 
248 cm
wys. około 30 m
wiek około
80 lat

6 Trzy skałki Gmina Korczyna, m. Wola Komborska, na tzw. 
„Łupanej Górze”

1) 4,5 m x 3,5 m
wys. 5 m
2) 5,5 m x 1,5 m
wys. 4 m
3) 9 m x 1 m
wys. 3,5 m

7 Skałka w kształcie 
maczugi

Gmina Korczyna, m. Wola Komborska, na tzw. 
„Piaskowej Górze”

obw. 24 m
wys. 7 m

8 Grupa 6-ciu skałek Gmina Korczyna, m. Wola Komborska, na tzw. 
„Trzecim Dziale”

dł. 3 do 6m
wys. -2,5 do 3,5m

9 Grupa 15-tu skałek,
w tym tzw. 
„Konfederatka”

Gmina Korczyna, m. Wola Komborska, w „Lesie 
Pałki”

dł. od 2 do 5 m
szer. od 2 do 5 m
wys. od 2 do 7 m

10 „Źródło Mieczysław” Gmina Korczyna, m. Czarnorzeki pow. 16 m2

głęb. 6 m

11 „Wodospad Trzy Wody” 
w Komborni

Gmina Korczyna, m. Kombornia wys. ok. 5 m
szer. 2-6 m

12 Źródło siarczkowe 
„Bogumiła”

Gmina Korczyna, m. Kombornia nisza o wym. 0,7-0,8 m 
i głęb. 0,4 m

13 Źródło siarczkowe
„Bartłomiej”

Gmina Korczyna, m. Wola Komborska nisza źródła płytka, woda 
odpływa do potoku

14 Buk zwyczajny Gmina Korczyna, m. Kombornia obw. 454 cm
wys. 30 m

15 „Zaginione skałki” Gmina Korczyna, m. Kombornia grupa skał na przestrzeni 
200 m

16 „Sokolec” Gmina Korczyna, m. Korczyna wys. 20 m

17 Dąb szypułkowy Gmina Jasienica Rosielna, m. Wola Jasienicka obw. 370 cm 
wys. 25 m

18 Lipa Gmina Jasienica Rosielna, m. Wola Jasienicka obw. 670 cm
wys. 25 m
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Skała tzw. „Konfederatka”  (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie) 
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Stanowiska dokumentacyjne
LP. NAZWA LOKALIZACJA WYMIARY

1 „Sztolnie 
w Czarnorzekach”

Gmina Korczyna, Nadleśnictwo 
Kołaczyce, Leśnictwo Czarnorzeki, 
na południowym stoku Suchej Góry

Sztolnie w Suchej Górze I
Sztolnie w Suchej Górze II
Sztolnie Nad Czarnym Potokiem I
Sztolnie Nad Czarnym Potokiem II
Sztolnia Nad Czają I
Sztolnie Nad Czają II
Biedna Sztolnia 

2 „Sztolnie 
w Węglówce”

Gmina Korczyna, Nadleśnictwo 
Kołaczyce, Leśnictwo Węglówka, 
na północno-wschodnim ramieniu 
Królewskiej Góry 

Sztolnia Jasna: dł. 50 m
Sztolnia Pustelnia: dł. 20 m
Sztolnia Wesoła:  dł. 75 m
Sztolnia Nelsona: dł. 25 m
Sztolnia Zawaliskowa: dł. 10 m

Sztolnia w Węglówce (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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ŚRODOWISKO KULTUROWE

O dużej atrakcyjności Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowe-
go decydują nie tylko walory przyrodnicze, ale i cenne zabytki architektury 
– zwłaszcza sakralnej i dworsko-pałacowej. Piękno Pogórza Strzyżowskiego 
i Dynowskiego tkwi w harmonii naturalnych i kulturowych elementów kra-
jobrazu.

Turysta znajdzie na terenie Parku i w jego najbliższym sąsiedztwie wiele 
pięknych motywów, a w tym: rozplanowane i zabudowane tradycyjnie małe 
miasta z rynkami, wsie ze starymi zagrodami, wysoko położone przysiółki 
i samotne gospodarstwa, a przy nich kapliczki i krzyże przydrożne, cmenta-
rze otoczone starodrzewem, mogiły wojenne, murowane i drewniane kościo-
ły oraz cerkwie, dwory i folwarki, młyny i folusze oraz ślady średniowiecz-
nych grodzisk.

Kościół w Gogołowie (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Cerkiew w Czarnorzekach (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Wybrane zabytki

Kościoły, kaplice, cmentarze:
– Łączki Jagiellońskie – murowany kościół z 1756 r., rozbudowany w XIX w.,

–  Gogołów – drewniany kościół z 1672 r. z murowaną dzwonnicą obok koś-
cioła z IXX w. – teren otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Kra-
jobrazowego,

– Frysztak – murowany kościół z 1927 r.,

–  Lutcza – drewniany kościół z XV-XVII w., odbudowany po pożarze 
w XVIII w.  – teren otuliny Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajo-
brazowego,

– Kozłówek – murowany kościół z 1877 r.,

–  Kaplica Denkerów na cmentarzu w Gogołowie z IXX w., obok grobowiec 
płk. Ignacego Kruszewskiego,

–  Cmentarz protestancki w Węglówce – grobowiec admirała Keitha Nelsona,

– Cmentarz żydowski we Frysztaku, najprawdopodobniej z XVII w.

Cerkiew w Weglówce (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Pamiątkami kultury po nieistniejącej, ruskiej grupie etnicznej Zamieszańców 
są cerkwie, obecnie użytkowane jako kościoły rzymskokatolickie:

– Bonarówka – drewniana cerkiew z XVII-XIX w.,

– Rzepnik – murowana cerkiew z 1912 r.,

–  Oparówka – murowana cerkiew z 1912 r., obok drewniana dzwonnica 
z 1912 r.,

– Czarnorzeki – murowana cerkiew z 1918 r.,

– Węglówka – murowana cerkiew z 1898 r.,

– Krasna – murowana cerkiew z 1917 r.

Zespoły pałacowe i dworskie na terenie parku i jego otuliny:
–  Wiśniowa – zespół pałacowy XVI-XVIII w., wielokrotnie przebudowywany,

– Łęki Strzyżowskie – pałac z XIX w.,

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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– Godowa – pałac wybudowany ok. 1786 r., przebudowany w XX w.,

– Żyznów – pałac z pierwszej połowy XIX w.,

– Kobyle – dwór z lat dwudziestych XX w.,

– Łączki Jagiellońskie – dwór z początku XX w.,

– Kombornia – zespół dworski z początku XVIII w.,

– Bratkówka – zespół dworski z XIX w.

Najciekawsze ze względów turystycznych obiekty to:
–  ruiny zamku Kamieniec na pograniczu Odrzykonia i Korczyny; początki 

warowni sięgają XIV w.; wewnątrz Muzeum Zamkowe,

–  zespół schronu kolejowego w Stępinie i Cieszynie z okresu II wojny świa-
towej, stanowiący część Stanowiska Dowodzenia „Obszar Południe”; moż-
liwość zwiedzania wnętrz; informacje www.schronkolejowy.pl

Schron w Stępinie (fot. Maciej Piękoś)
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TURYSTYKA

Wybrane szlaki turystyczne:

Szlak niebieski – biegnie z Dębicy przez Grudną Górną, Berdechów, pasmo 
Klonowej Góry, grzbiet Barda i Chełmu, Chytrówkę i Wiśniową. Z Wiśnio-
wej przez Jazową szlak wyprowadza na długi zalesiony grzbiet pasma Jazo-
wej, przechodząc przez Herby oraz Czarnówkę. Następnie schodzi do Rzepni-
ka na wysokości dawnej cerkwi i prowadzi do górnej części wsi. Stąd kieruje 
się do przysiółka Wólka, biegnie przez Polanę i wchodzi na Królewską Górę 
(gdzie łączy się ze szlakiem zielonym), a następnie kieruje się do ruin zamku 
Kamieniec.

Szlak zielony – prowadzi ze Strzyżowa na grzbiet Brzeżanki, a stąd przez Bo-
narówkę na pasmo Czarnego Działu. Następnie przez wieś Węglówka podąża 
na Królewską Górę (gdzie łączy się ze szlakiem niebieskim) i biegnie do Pod-
zamacza na wzgórze Kamieniec z ruinami zamku. Od ruin zamczyska szlak 
prowadzi do Korczyny i przez wzgórze Korona dochodzi do Krosna.

Szlak żółty – prowadzi z Kołaczyc, na terenie Parku przebiega przez Gogo-
łów, Hutę Gogołowską, Bardo i dalej do Czudca.

Szlak zielony – z Frysztaka przez góry Kamienna i Bardo do Brzezin i dalej 
do Ropczyc.

Szlak czarny – biegnie z Czudca przez Babicę, Połomię i Godową na grzbiet 
Brzeżanki, gdzie łączy się ze szlakiem zielonym.

Szlak czarny – biegnie z kulminacji Czarnego Działu (od styku ze szlakiem 
zielonym) przez Węglówkę, Suchą Górę, Czarnorzeki, na Podzamcze gdzie 
ponownie łączy się ze szlakiem zielonym.

Wybrane ścieżki turystyczne, przyrodnicze, edukacyjne:
– „Przy zamku Kamieniec” (dł. 1,5 km),

– „Prządki – Zamek Kamieniec” (dł. 1,5 km),

– Ścieżka piesza wzdłuż potoku Morcinek (Korczyna, dł. 2,5 km),

– do „Wodospadu Trzy Wody” (dł. ok. 1,5 km)
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Punkt Widokowy Czarnorzeki (fot. Artur Kuliga)

– Szlak „Kamienne Herby” (dł. 12 km),

– Czarnorzeki (parking) – Sucha Góra (dł. ok. 2 km ),

– Szlak edukacji ekologicznej (Cieszyna – Stępina) ze ścieżkami:

•	 „Herby”,
•	 „Schrony”,
•	 „Góra Chełm”.

– Szlak Wodny Rzeki Wisłok.

Wybrane trasy rowerowe:
•	Strzyżów – Brzeżanka – Wysoka Strzyżowska
•	Strzyżów – Brzeżanka – Bonarówka – Godowa 

 (informacje www.pogorze.pl)
•	Frysztak – Pułanki – Cieszyna – Stępina – Huta Gogołowska – Gogołów 

– Glinik Średni – Frysztak 
(informacje www.frysztak.pl)

•	Wokół „Kamieńca” i „Prządek”: Korczyna – zamek „Kamieniec” – Su-
cha Góra – Czarnorzeki – Dział – Kombornia – Korczyna

•	Śladami Zamieszańców: Odrzykoń – Bratkówka – Wólka – Rzepnik – 
Węglówka – Odrzykoń 
(informacje www.parkikrosno.pl)
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Rezerwat przyrody „Źródliska Jasiołki” (fot. Artur Kuliga)



JAŚLISKI PARK KRAJOBRAZOWY

Rok utworzenia: 1992
Powierzchnia: 25 878,0 ha
Położenie:  gminy: Jaśliska (14 229,0 ha – 55,0 %), Dukla (9 270,2 ha 

– 35,8 % obszaru Parku), Komańcza (1 721,8 ha – 6,7 %)  
i Krempna (657,0 ha – 2,5 %)

Jaśliski Park Krajobrazowy chroni wschodnią część Beskidu Niskiego 
– obszaru źródliskowego Jasiołki i Wisłoka. W systemie obszarów chronio-
nych stanowi on łącznik pomiędzy Magurskim Parkiem Narodowym a Ciś-
niańsko-Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym i Bieszczadzkim Parkiem Na-
rodowym.

Park usytuowany jest we wschodniej, najbardziej urozmaiconej krajobra-
zowo, części Beskidu Niskiego. Najwyższym punktem Parku jest rozłoży-
sty leśny masyw Kamienia (859 m n.p.m.) położony w grzbiecie granicznym. 
Grzbiet ten na zachodzie opada ku Przełęczy Beskid (581 m) nad Czeremchą 
i Przełęczy Dukielskiej (500 m), a na wschodzie po lekkim obniżeniu nad Ja-
sielem wspina się na kolejne „graniczne kopce”: Kanasiówkę (823 m), Pasikę 
(848 m), Danawę (841 m) i Średni Garb (822 m), by następnie zejść do Przełę-
czy Łupkowskiej (640 m). Od zachodniej grupy wzgórz z wyraźnymi garbami 
Jasieniowa między Polanami i Olchowcem oraz przygranicznego Studenne-
go Wierchu (702 m) odróżnia się równoległa do dukielskiego traktu północna 
odnoga pasma granicznego z kulminacją na Tokarni (695 m) i Ostrej (687 m) 
oraz oddzielony od niej głęboko wciętym wąwozem rzeki Jasiołki wyspowy 
masyw Piotrusia (728 m).
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Przełomowa dolina Jasiołki jest jedną z największych osobliwości Parku. 
Ta kapryśna i rwąca rzeka w szerszych miejscach pozostawiła dzikie poza-
rastane starorzecza i rozlewiska a w wąskich przesmykach wyrzeźbiła skal-
ne urwiska i kamienne progi tworzące miejscami małe wodospady. Można 
tu obserwować budowę f liszu karpackiego, a szczególnie tzw. „hieroglify” 
jednostki dukielskiej, tym bardziej, że obszerne odsłonięcia skał uzupełniają 
ciekawe nisze, języki osuwiskowe i pola rumowisk skalnych należące do naj-
większych w Beskidzie Niskim.

Ciekawe twory geologiczne występują w strefach grzbietowych Piotrusia 
i Kamienia. Na Piotrusiu są to naturalne wychodnie tzw. piaskowców z Mszan-
ki, w imponujących rozmiarach i kształtach, jaskinie oraz pozostałości daw-
nych kamieniołomów. Na Kamieniu zaś natura po mistrzowsku przekształ-
ciła wyrobiska kamieniołomów w tajemnicze rumowiska skalne.

Obszar Parku porastają nieprzebyte, niemal pierwotne lasy, w większości 
typowe buczyny w zwartych kompleksach. Mają one kolosalne znaczenie wo-
dochronne i retencyjne gdyż na tym obszarze mieści się cała górna zlewnia 
Jasiołki (60% powierzchni Parku) oraz część górnych zlewni trzech rzek tego 
regionu: Osławy z Osławicą (ok. 21%), Wisłoka (ok. 13%) i Wisłoki (6%). Bilans 
wodny dopełniają rozległe powierzchnie podmokłych łąk, torfowisk i bezod-
pływowych bagien, zwanych tu po łemkowsku berezednie.

Jaśliski Park Krajobrazowy w zimowej szacie (fot. Wioleta Kostycz)
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Jaśliski Park Krajobrazowy w zimowej szacie (fot. Wioleta Kostycz)

Rozległe połacie roślinności w uroczysku Jasiela i dzikim masywie Kamie-
nia to największe i najwyżej położone torfowiska w Beskidzie Niskim (podob-
ne do bieszczadzkich) i jedyne rozwinięte na taką skalę w Karpatach.

FAUNA

Kompleksy leśne w granicach Parku charakteryzują się bogactwem gatunko-
wym fauny. Dzięki warunkom przyrodniczym są nielicznymi już ostojami 
wielu rzadkich gatunków zwierząt. Do najważniejszych osobliwości fauni-
stycznych należy występowanie gatunków puszczańskich. Żyją tu duże ssaki, 
jak: niedźwiedź brunatny, wilk i ryś. Na terenie Parku stwierdzono występo-
wanie 152 gatunków ptaków, w tym 114 lęgowych, 6 prawdopodobnie lęgowych, 
62 zimujące, 33 przelotne i 6 zalatujących. Ptaki reprezentują rzadkie w kraju 
gatunki drapieżne (orzeł przedni, orlik krzykliwy), sowy (puchacz, puszczyk 
uralski) oraz bocian czarny, dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł białogrzbiety. 

Żaba trawna (fot. Wioleta Kostycz)
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Puszczyk uralski (fot. Szymon Bartosz)
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Puszczyk uralski (fot. Szymon Bartosz)

Przez Przełęcz Dukielską przebiega 
szlak migracyjny ptaków.

Wśród gadów na uwagę zasługuje 
występowanie węża Eskulapa i gnie-
wosza plamistego. Bytowanie gadów 
i płazów związane jest z istnieniem 
dla nich dogodnych warunków życia 
(mało przekształconych biotopów). 
Ryby reprezentują m.in.: pstrągi (po-
tokowy, tęczowy), lipień, piekielnica, 
strzebla potokowa i głowacz pręgo-
płetwy.

W Parku stwierdzono 10 gatun-
ków nietoperzy, cenne gatunki bez-
kręgowców, np. nadobnicę alpejską 
i kozioroga dębosza.

Jaszczurka zwinka (fot. Artur Kuliga)

Dzięcioł trójpalczasty (fot. Szymon Bartosz)
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Interesujące obiekty przyrody nieoży-
wionej to m.in. wychodnie skalne w Li-
powcu, skupiska głazów i skałki w ma-
sywie góry Piotruś.

Na terenie Jaśliskiego Parku Krajo-
brazowego znajdują się obszary Natura 
2000:

– Beskid Niski PLB180002,

–  Ostoja Jaśliska PLH180014 (część 
o pow. 20 911,0 ha),

– Jasiołka PLH180011 (południowa 
część).

Najcenniejsze miejsca Parku pod 
względem walorów przyrodniczych ob-
jęte są ochroną rezerwatową.

Wilk (fot. Szymon Bartosz)

Nadobnica alpejska (fot. Artur Kuliga)



JAŚLISKI PARK KRAJOBRAZOWY 41

Wilk (fot. Szymon Bartosz)

Nadobnica alpejska (fot. Artur Kuliga)

FLORA

Szata roślinna Parku jest zróżnicowana pod względem bogactwa f lorystycz-
nego oraz stopnia naturalności zbiorowisk roślinnych. Roślinność Beskidu Ni-
skiego posiada charakter przejściowy pomiędzy zachodniokarpacką florą Be-
skidu Zachodniego i wschodniokarpacką Beskidu Wschodniego. Prawie 76% 
powierzchni Parku stanowią lasy o wysokim stopniu naturalności zbiorowisk 
roślinnych, dominuje buczyna karpacka występująca w kilku podzespołach.

Gatunkami charakterystycznymi dla runa leśnego tego zbiorowiska są 
m.in.: żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, zawilec gajowy, szczyr trwa-
ły, bluszczyk kosmaty, narecznica samcza, kostrzewa górska.

Niewielkie powierzchnie zajmuje zespół olszynki górskiej występują-
cy wzdłuż rzek i większych potoków (np. nad korytami Jasiołki i Wisłoka). 
Zbiorowiskiem piętra pogórza jest grąd w czterech podzespołach z turzycą 
orzęsioną, kosmatką orzęsioną, kostrzewą górską, gajowcem żółtym i kopyt-
nikiem pospolitym. W Parku stwierdzono występowanie również boru jodło-

Smotrawa okazała w przełomie rzeki Jasiołki (fot. Maria Walczak)
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Lepiężnik różowy (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Lepiężnik różowy (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)

wego mieszanego w postaci żyznej i ty-
powej, podgórskiego łęgu jesionowego, 
lasów samosiewnych olszyn nazboczo-
wych oraz zbiorowiska przedplonowe na 
gruntach porolnych (sośniny i świerczy-
ny).

Ważniejsze zbiorowiska nieleśne re-
prezentują: zespół świeżej łąki rajgraso-
wej, pastwiskowy zespół życicowo-grze-
bieńcowy, zespół ubogich pastwisk, 
ubogie łąki z murawą bliźniczkową, wil-
gotne łąki ostrożeniowe, młaki, torfowi-
ska i zbiorowiska kserotermiczne.

Według dotychczasowych badań flo-
rystycznych ustalono, że na terenie Par- Knieć błotna (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)

Języcznik zwyczajny (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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ku występuje około 900 gatunków roślin, z tego około 600 to gatunki leśne. 
Rośliny górskie reprezentowane są przez 82 gatunki reglowe oraz 7 subalpej-
skich. Roślinność ma charakter przejściowy i niejednolity.

Gatunki zachodniokarpackie reprezentują rośliny górskie (przytulia okrą-
głolistna, tojad dzióbaty), rośliny ogólnogórskie, rośliny podgórskie (turzyca 
zwisła, skrzyp olbrzymi) i rośliny subalpejskie (ciemiężyca zielona, omieg gór-
ski). Gatunki wschodniokarpackie to sałatnica leśna, tojad wiechowaty, kozłek 
trójlistkowy, a rośliny kserotermiczne to róża francuska, nawrot lekarski, ko-
cimiętka naga, kłokoczka południowa i cebulica dwulistna.

Kłokoczka południowa (fot. Maria Walczak)
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Ciemiężyca zielona (fot. Maria Walczak)
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Rezerwaty przyrody
LP. NAZWA 

REZERWATU
POW.  (HA) POŁOŻENIE CEL OCHRONY

1 Wadernik 10,82 Gmina Dukla, 
m. Mszana i Ropianka

Zachowanie naturalnego stanowiska cisa 
pospolitego Taxus baccata na terenie 
Beskidu Niskiego

2 Modrzyna 17,32 Gmina Dukla,  
m. Barwinek

Zachowanie naturalnego stanowiska 
modrzewia polskiego Lavix polonica 
występującego tu w drzewostanach 
mieszanych z jodłą

3 Przełom Jasiołki 121,10 Gmina Jaśliska, 
m. Daliowa

Zachowanie drzewostanów o charakterze 
naturalnym

4 Źródliska Jasiołki 1571,90 Gmina Jaśliska, 
m. Jasiel, Rudawka, 
Jaśliska,
Gmina Komańcza, 
m. Wisłok Wielki

Zachowanie naturalnych zbiorowisk 
roślinnych  obejmujących źródliskowe 
obszary rzek Wisłok i Jasiołka

5 Kamień nad 
Jaśliskami

302,18 Gmina Jaśliska, 
m. Lipowiec, Posada 
Jaśliska, Wola Niżna

Zachowanie fragmentów typowej rzeźby 
Beskidu Niskiego obejmujący szczyt 
i zbocza góry Kamień  ( 857 m n.p.m. ) wraz 
z porastającym ją lasem bukowym i bukowo 
– jodłowym, interesującymi formami 
skalnymi i unikalnymi bagniskami  zwanymi 
przez miejscową ludność „berezedniami”

Rezerwat przyrody „Przełom Jasiołki” (fot. Roman Myśliwiec)
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Rezerwat przyrody „Kamień nad Jaśliskami”  (fot. Maria Walczak)
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Pomniki przyrody

LP. RODZAJ POMNIKA LOKALIZACJA WYMIARY

1 Cis pospolity Gmina Jaśliska,
m. Moszczaniec

obw. 107 cm, wys. 7,5 m

2 Dąb szypułkowy Gmina Komańcza,
m. Dołżyca

obw. 355 cm, wys. 27 m

3 Jodła pospolita Gmina Jaśliska,
m. Czeremcha

obw. 323 cm

ŚRODOWISKO KULTUROWE

Nie tylko walory przyrodnicze decydują o atrakcyjności Jaśliskiego Parku Kra-
jobrazowego, ale również wartości historyczne i kulturowe, a zwłaszcza za-
bytki architektury. Pomimo burzliwej historii zachowane do dziś zabytki sta-
nowią bardzo ważną część dziedzictwa tej części Beskidu Niskiego.

Na terenie Parku i w jego najbliższym sąsiedztwie turysta znajdzie wiele 
pięknych motywów: drewniane i murowane łemkowskie cerkwie, wsie ze sta-
rymi zagrodami, opuszczone doliny, w których stoją kapliczki i krzyże przy-
drożne, małomiasteczkowy układ urbanistyczny, cmentarze otoczone staro-
drzewem oraz mogiły wojenne.

Żeremie bobrowe (fot. Roman Myśliwiec)
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Wybrane zabytki

Cerkwie i kościoły:
– Jaśliska – murowany kościół z lat 1724-32,

– Olchowiec – drewniana cerkiew z 1932 r.,

– Polany – murowana cerkiew z lat 1905-1910,

– Tylawa – murowana cerkiew z 1787 r.,

Cerkiew z zabytkowym mostkiem w Olchowcu (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Kapliczka Jana Nepomucena na trasie ścieżki „Na Węgierskim Trakcie” (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Kapliczka Jana Nepomucena na trasie ścieżki „Na Węgierskim Trakcie” (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)

– Wola Niżna – murowana cerkiew z 1812 r.,

– Zyndranowa – murowana cerkiew z 1985 r.

Świeckie budownictwo ludowe:
–  drewniane chałupy m.in.: w Mszanie, Polanach, Posadzie Jaśliskiej, Ra-

doszycach, Wisłoku Wielkim, Zawadce Rymanowskiej,

–  najbardziej interesujące ze względów turystycznych przykłady świeckie-
go budownictwa ludowego znajdują się w Zyndranowej; funkcjonuje tu 
Muzeum-Skansen Kultury Łemkowskiej; zespół muzealny tworzą m.in. 
chałupa mieszkalno-gospodarcza, koniusznia, chlewik, dom-świetlica, spi-
chlerzyk, wiatrak i kuźnia; obiekty pochodzą z przełomu XIX i XX w.; po-
nadto znajduje się tu ekspozycja etnograficzno-historyczna i zbiór milita-
riów,

–  zagroda z początku XX w. w Olchowcu, w której znajduje się prywatne 
Muzeum Łemkowskie z ekspozycją etnograficzno-historyczną.

Kapliczka w Daliowej 
(fot. Roman Myśliwiec)

Cerkiew w Polanach 
(fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)

Kościół w Jaśliskach 
(fot. Roman Myśliwiec)

Muzeum-Skansen Kultury Łemkowskiej 
w Zyndranowej 
(fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)

Eksponaty w Muzeum Kultury Łemkowskiej 
w Olchowcu (fot. Archiwum ZKPK  w Krośnie)
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Małomiasteczkowy układ urbanistyczny Jaślisk:
–  rynek – centrum dawnego miasta założonego w 1366 r., leżącego przy trak-

cie handlowym z Węgier, przez wieki miasteczko wraz z pobliskimi wsia-
mi należało do rzymskokatolickich biskupów przemyskich,

–  drewniana zabudowa rynku – złożona z domów o konstrukcji przysłupo-
wej, ustawionych szczytem do placu (najstarsze z poł. XIX w.),

–  barokowy kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, we-
wnątrz obraz Matki Boskiej Jaśliskiej uchodzący za cudowny, sygnowa-
ny w 1634 r.,

–  liczne interesujące kapliczki,

–  piwnice – składowano w nich dawniej węgierskie wino (pod rynkiem i jego 
otoczeniem).

Jesienny krajobraz Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (fot. Wioleta Kostycz)
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TURYSTYKA

Wybrane szlaki turystyczne:

Szlak niebieski (graniczny) pozwala poznać atrakcyjne miejsca Beskidu 
(w tym największy w polskich Karpatach rezerwat przyrody „Źródliska Ja-
siołki”), wiodąc wzdłuż granicy południowej Parku m.in. przez Barwinek, 
Czeremchę, masyw Kamienia, Jasiel, Kanasiówkę, Pasikę, Danawę, Garb Śred-
ni i Przełęcz Radoszycką.

Szlak zielony z Moszczańca przez Kiczerę Długą, Kanasiówkę, Pasikę, Dana-
wę, Garb Średni do Dołżycy (i dalej do Komańczy).

Szlak zielony z Tylawy przez Ostrą, Zyndranową do Barwinka.

Szlak żółty z Tylawy przez nieistniejące wsie Smereczne i Wilsznię do Ol-
chowca (i dalej na Baranie).

Szlak żółty ze Stasian przez górę Piotruś do Zawadki Rymanowskiej (i dalej 
przez Cergową do Dukli).

Wejście na ścieżkę „W Przełomie Jasiołki” (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Wybrane ścieżki turystyczne, przyrodnicze, edukacyjne i historyczne:
–  „Na Węgierskim Trakcie” (Szklary – Jaśliska, dł. ok. 3 km),

–  „W Przełomie Jasiołki” (przy polu biwakowym Stasiane, dł. ok. 4 km),
–  Beskidzka Trasa Kurierska „Jaga-Kora” (dł. 27 km), 

–  Ścieżka turystyczna Jaśliska – Zyndranowa (dł. 6 km),

–  Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Lipowcu (dł. 4 km),

–  Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Olchowiec” (dł. 11,5  km).

Berezednie na zboczu góry Kamień (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Źródliska Jasiołki (fot. Artur Kuliga)

Wybrane trasy i szlaki rowerowe:
•	 przebiegające w części przez teren Parku, m.in. przez Mszanę, Ropian-

kę, Olchowiec, Wilsznię, Smereczne, Tylawę,
•	 Transgraniczny Szlak Rowerowy „Beskidzkie Muzea”,
•	Transgraniczna Sieć Ścieżek Rowerowych (150 km po stronie polskiej 

i 50 km po stronie słowackiej).

Wybrane trasy konne:
•	SK1 – szlak konny: Polany – Olchowiec – Smereczne – Tylawa – Zyndra-

nowa – Czerwony Horb – Średni Wierch – Lipowiec – Jaśliska,
•	SK2 – szlak konny: Polany Surowiczne – Wola Niżna – Wola Wyżna – 

Źródliska Jasiołki – Dołżyca – Radoszyce – Smolnik – Bieszczady,
•	SK3 – Transgraniczny Szlak Konny Brenna – Wołosate. 
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Jeleń (fot. Szymon Bartosz)



Jeleń (fot. Szymon Bartosz)

CIŚNIAŃSKO-WETLIŃSKI 
PARK KRAJOBRAZOWY

Rok utworzenia: 1992
Powierzchnia: 51 461,0 ha
Położenie:  gminy: Cisna (22 661,3 ha – 44% obszaru Parku), Komań-

cza (14 483,1 ha – 28,1%), Baligród (9 087,0 ha – 17,7%), So-
lina (3 228,1 ha – 7 %), Zagórz (1 836,1 ha – 3,6 %) i Czarna 
(165,3 ha – 0,3%)

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy chroni walory przyrodnicze i kra-
jobrazowe Bieszczadów Zachodnich. Stanowi od zachodu naturalną otulinę 
dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego wraz z którym wchodzi w skład Mię-
dzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

Na obszarze Parku znajdują się cztery niemal równoległe pasma przebiega-
jące z północnego-zachodu na południowy-wschód, coraz wyższe ku wscho-
dowi, oplatane gęstą siecią rzek i potoków płynących równolegle do grzbie-
tów lub przerzynających je w poprzek.

Grzbiety są wyraźnie wypiętrzone; około dwudziestu ich szczytów to „ty-
sięczniki”, a dziewięć przekracza 1100 m n.p.m. Podążając od południa (od 
granicy ze Słowacją) mamy w Parku długi ciąg pasma granicznego od Prze-
łęczy Łupkowskiej do Rabiej Skały (1199 m), a następnie pocięty dolinami po-
toków pas coraz wyższych wzniesień od Woli Michowej do Roztok Górnych 
z wyniosłymi kopami Matragony (990 m) i Hyrlatej (1103 m). Od granicznego 
Okrąglika (1101 m) odchodzi na wschód krótki grzbiet zwany Wielką Granią 
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Rezerwat przyrody „Przełom Osławy pod Duszatynem” (fot. Szymon Bartosz)
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Rezerwat przyrody „Przełom Osławy pod Duszatynem” (fot. Szymon Bartosz)

Wopistów ze szczytem Fereczata (1102 m), a na północny-zachód wspaniale 
ukształtowany wał Jasła (1153 m) i Małego Jasła (1102 m). Jego przedłużeniem za 
wąską doliną rzeki Solinki jest rozległy i rozczłonkowany przestrzennie lesisty 
kompleks Wysokiego Działu z kulminacjami na Chryszczatej (998 m), Woło-
sani (1071 m), Sasowie (1010 m), Przysłupie (1006 m) i Feliszówce (1006 m). Jest 
jeszcze jedno ciekawe zgrupowanie górskie osłaniające od północnego-wscho-
du dolinę Cisnej i Dołżycy, a mianowicie pasmo Łopiennika (1069 m) i Dur-
nej (979 m) oraz oddzielony od niego doliną Solinki masyw Falowej (965 m) 
i Czereniny (971 m).

Osobliwością Karpat Wschodnich jest powstanie w wyniku intensywnego 
wietrzenia i erozji powierzchni ziemi m.in. na skutek gwałtownych zmian 
klimatu w okresie powstawania tych gór, szerokich wysokogórskich hal, czyli 
połonin stanowiących ciekawe środowisko przyrodnicze i charakterystyczny 
element tutejszego krajobrazu. Połoniny Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Kra-
jobrazowego są skromniejsze od zlokalizowanych w Bieszczadzkim Parku Na-
rodowym i jako niżej położone są bardziej ukryte w lasach, ale są to znako-
mite, wyniosłe miejsca widokowe. Godnymi polecenia są punkty widokowe 
z połoniny Jasła, z Fereczaty, Łopiennika, Płaszy (1163 m), Dziurkowca (1189 m) 
i z wielu innych polan szczytowych.

Góra Jawor (fot. Szymon Bartosz)
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Bardzo widowiskowe są wychodnie skalne i ostańce, które najokazalej pre-
zentują się na południowych stokach Paportnej (1199 m), pod Płaszą i na Okrą-
gliku. Powstałe we wsi Rabe naturalne rumowisko piaskowca o charakterze 
gołoborza objęto ochroną rezerwatową jako osobliwość geologiczną.

Sporo satysfakcji poznawczych i doznań estetycznych dostarcza obser-
wacja rzek Parku. W górnym biegu płyną równolegle do grzbietów górskich, 
pogłębiając stale swoje koryto, bo w dolinach zalega miękki materiał skalny. 
Nieraz w środkowych odcinkach raptownie zmieniają kierunek pod kątem 
prostym i rozcinają grzbiety zbudowane z twardego piaskowca, tworząc ma-
lownicze przełomy.

Solinka, główna rzeka Parku, ma ich najwięcej a najpiękniejsze między 
Matragoną i Berdem (1034 m), na odcinku od Żubraczego do Cisnej, a także 
koło Buka i Terki.

Ponadto przełomy występują także na Wetlinie, m.in. pod Pereszlibą i na 
szczególnie atrakcyjnym odcinku od Zawoja do Polanki z dzikim kanionem 
Sinych Wirów objętym ochroną rezerwatową oraz na Osławie między Jasienio-
wą i Chryszczatą a także koło Prełuk, są też na małej Jabłonce pod Dzidową.

Polana pod Hyrlatą (fot. Szymon Bartosz)
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Ponadto niezliczone górskie potoki, nieraz bezimienne, urzekają rzeźbą 
swych dolinek jak i rozmaitością wodospadów.

Do głównych walorów przyrodniczych Parku należą:
– piętrowy układ roślinności,

– w większości naturalny charakter zbiorowisk roślinnych,

– bogaty skład faunistyczny i f lorystyczny,

– występowanie miejsc przenikania się gatunków.

FAUNA

Rozległe kompleksy leśne Parku charakteryzują się bogactwem gatunkowym 
fauny, którego skład i zasięgi pionowe występowania odpowiadają w pewnym 
stopniu piętrom roślinności. Znaczący wpływ na kształtowanie składu fauny 
ma działalność gospodarcza człowieka.

Jeże (fot. Szymon Bartosz)
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Paź królowej (fot. Marcin Scelina)

Traszka grzebieniasta (fot. Szymon Bartosz)
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Lis (fot. Szymon Bartosz)
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Lis (fot. Szymon Bartosz)

Do najważniejszych osobliwości faunistycznych tego terenu należy wystę-
powanie licznych przedstawicieli rzadkich gatunków puszczańskich na cze-
le z niedźwiedziem brunatnym, żubrem, wilkiem i rysiem. Obszar Parku to 
również miejsce bytowania wielu rzadkich gatunków ptaków drapieżnych 
(m.in. orła przedniego, gadożera, orlika krzykliwego) i sów (m.in. puchacza 
i puszczyka uralskiego). Licznie występuje sarna, jeleń karpacki i kuna leśna.

Orlik krzykliwy (fot. Szymon Bartosz)

Dziki  (fot. Szymon Bartosz)

Żaba zielona (fot. Szymon Bartosz)
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Ryś (fot. Szymon Bartosz)
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Wśród owadów zwracają szczególną uwagę kolorowe motyle, przede wszyst-
kim paź królowej i paź żeglarz oraz rzadki chrząszcz nadobnica alpejska.

Listę zwierząt chronionych uzupełniają liczne gatunki płazów, gadów i ryb. 
Znaczna grupa zwierząt związana jest z obszarami o różnym stopniu antro-
popresji tj. osiedlami wiejskimi, opuszczonymi zabudowaniami (np. nietope-
rze, kuna domowa, jaskółki), itp.

Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy jest częścią europejskiej sieci Na-
tura 2000: PLC 180001 Bieszczady.

Sarna (fot. Szymon Bartosz)
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Pełnik europejski (fot. Szymon Bartosz)
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FLORA

Na obszarze Parku występuje około 940 gatunków flory naczyniowej, w tym 
170 gatunków górskich a wśród nich 33 alpejskie i 43 subalpejskie. W obrębie 
gminy Komańcza zbiegają się granice zasięgu roślinności wschodnio i za-
chodniokarpackiej.

Występują również na tym terenie gatunki kserotermiczne. Roślinność po-
siada charakter przejściowy i niejednolity.

Gatunki zachodniokarpackie reprezentują m.in.: przytulia okrągłolistna, 
ciemiężyca zielona, tojad dzióbaty, krzyżownica i głóg dwuszyjkowy.

Goryczuszka orzęsiona (fot. Marcin Scelina)
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Wśród gatunków wschodniokarpackich są m.in.: sałatnica leśna, tojad wie-
chowaty oraz kozłek trójlistkowy, a gatunki kserotermiczne to np. róża fran-
cuska, nawrót lekarski, kokoryczka wonna i cebulica dwulistna.

Wśród ciekawych i rzadkich roślin występujących w Parku na uwagę za-
sługują storczyki, języcznik zwyczajny, goździk kosmaty, naparstnica wielo-
kwiatowa, lilia złotogłów i goryczka orzęsiona.

Zwarte i w znacznym stopniu posiadające naturalne cechy kompleksy leś-
ne, mają duże znaczenie dla utrzymania różnorodności biologicznej. Stąd 
drzewostany te otrzymały rangę lasów ochronnych, wodochronnych, glebo-
chronnych i nasiennych.

Zdecydowanie dominuje górski las bukowy z domieszką jodły, świerka lub 
jawora. Najczęściej występują buczyny w podzespole typowym z żywcem 
gruczołowatym i żywokostem sercowatym. Wilgotne zagłębienia na stokach 
oraz tereny źródliskowe zajmują drzewostany jaworowo-bukowe z miesiącz-
nicą trwałą, natomiast w siedliskach suchych występują buczyny z kostrze-
wą górską.

Żywokost sercowaty (fot. Marcin Scelina)
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Lilia złotogłów (fot. Marcin Scelina)
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Rezerwaty przyrody

LP. NAZWA 
REZERWATU

POW. (HA) POŁOŻENIE CEL OCHRONY

1 Przełom Osławy 
pod Duszatynem

319,91 Gmina Komańcza,
m. Duszatyn

Zachowanie przełomowego odcinka 
doliny rzeki Osławy wraz z otaczającym 
drzewostanem  bukowo - jodłowym

2 Zwiezło 1,97 Gmina Komańcza,
m. Duszatyn

Zachowanie dwóch górskich jezior 
powstałych przez znaczne osuwiska na 
zboczach góry „Chryszczata”, jak również 
lasu zatopionego przy ich powstaniu

3 Gołoborze 12,03 Gmina Baligród,
m. Huczwice

Zachowanie gołoborza, stopniowo 
opanowanego przez las

4 Cisy na Górze 
Jawor

3,68 Gmina Baligród,
m. Bystre

Zachowanie naturalnego stanowiska  cisa 
pospolitego Taxus baccata

5 Woronikówka 14,82 Gmina Baligród,
m. Jabłonki

Zachowanie naturalnego  stanowiska cisa 
pospolitego Taxus baccata na obszarze 
Bieszczadów Zachodnich

6 Olszyna Łęgowa   
w Kalnicy

14,39 Gmina Cisna,
m. Kalnica

Zachowanie fragmentu  górskiego lasu 
łęgowego z udziałem olszy czarnej Alnus 
glutinosa

7 Sine Wiry 444,50 Gmina Cisna,
m. Jaworzec, Ług, 
Zawój,
Gmina Solina,
m. Polanki, Studenne,
Gmina Czarna,
m. Tworylne

Zachowanie  przełomowego odcina rzeki 
Wetliny wraz z otaczającym ją zespołem 
leśnym z fragmentami starodrzewu 
bukowo-jodłowego

Jeziorko Bobrowe w  Huczwicach
(fot. Szymon Bartosz)

Wejście na ścieżkę widokową „Sine Wiry” 
(fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Pomniki przyrody
LP. RODZAJ POMNIKA LOKALIZACJA WYMIARY

1 Sosna zwyczajna ( 34 szt.) 
Naturalne reliktowe 
stanowiska

Gmina Baligród, m. Huczwice wiek 120 – 190 lat

2 Jesion wyniosły Gmina Cisna, m. Wetlina wiek  210 lat
obw. 603 cm
wys. 27 m

3 Naturalna kaskada wodna Gmina Komańcza,
Próg na potoku Olchowaty, zbudowany 
z gruboziarnistego piaskowca warstw 
hieroglifowych

wys. 8 m
szer. 10 m

4 Jesion wyniosły Gmina Komańcza, m. Maniów wiek  ok. 220 lat
obw. 427 cm
wys. 23 m

5 Jedlica ( daglezja ) Douglasa Gmina Komańcza, m. Balnica wiek  ok. 80 lat
obw. 242 cm
wys. 32 m

6 Jedlica ( daglezja ) Douglasa Gmina Komańcza, m. Balnica wiek ok. 80 lat
obw. 201 cm
wys.32 m

7 Źródło wody mineralnej 
typu siarczkowego „Źródło 
Bulgotek”

Gmina Komańcza, m. Mików misa owalna 
o średnicy 0,3 m

Rezerwat przyrody „Zwiezło” (fot. Artur Kuliga)
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8 Lipa w Zawoju Gmina Cisna, m. Ług obw. 575 cm
wys. 26 m

9 Buk zwyczajny Gmina Baligród, m. Jabłonki obw. 433 cm

10 Jodła pospolita Gmina Baligród, m. Jabłonki obw. 436 cm

11 Wiąz górski „Mirosław” Gmina Baligród, m. Baligród obw. 485 cm

12 Jodła pospolita Gmina Baligród, m. Jabłonki obw. 400 cm

13 Jodła pospolita Gmina Baligród, m. Jabłonki obw. 388 cm

14 Jodła pospolita „Lasumiła” Gmina Baligród, m. Jabłonki obw. 520 cm

15 Jodła pospolita Gmina Baligród, m. Jabłonki obw. 410 cm

16 Lipa drobnolistna Gmina Baligród, m. Jabłonki obw. 395 cm

17 Klon jawor Gmina Baligród, m. Jabłonki obw. 370 cm

18 Lipa drobnolistna
„Lipa Katarzyna”

Gmina Baligród, m. Rabe obw. 267 cm

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

LP. NAZWA POŁOŻENIE CEL OCHRONY

1 Zespół przyrodniczo--
krajobrazowy w miejscowości 
Solinka

Gmina Cisna Ochroną objęto dolinę rzeki i jej przełomy 
w górnym biegu, ślady zabudowy dawnej wsi 
Solinka

Rezerwat przyrody  „Gołoborze” (fot. Szymon Bartosz)
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ŚRODOWISKO KULTUROWE

Obszar Bieszczadów w wyniku burzliwej historii XX w. został pozbawiony po-
wstałego w ciągu stuleci tradycyjnego i swoistego dziedzictwa kulturowego. 
Dotyczy to również obszaru Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 
Przed wysiedleniem w połowie XX w. miejscową ludność stanowili w zdecy-
dowanej większości Rusini – Łemkowie i Bojkowie. Przyjmuje się, że granicą 
między nimi był masyw Wysokiego Działu. Pierwsi zamieszkiwali na zachód 
od tego pasma, a drudzy na wschód. Te górskie ludy należąc do wschodnie-
go obrządku chrześcijaństwa, wytworzyły interesujące kultury, których nie-
liczne ślady przetrwały do dziś.

Cerkiew w Łopience (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Wybrane zabytki:

Cerkwie i kościoły:
–  Łopienka – murowana cerkiew prawdopodobnie z pierwszej połowy 

XIX w., mocno zniszczona, odbudowana w latach 90 XX w.; do czasu wy-
siedleń Łopienka była najważniejszym miejscem kultu maryjnego w Biesz-
czadach, tu bowiem znajdowała się słynąca łaskami ikona Matki Bożej, 
pochodząca z I połowy XVIII wieku (obecnie w kościele w Polańczyku, na 
miejscu kopia); msze święte dla turystów odbywają się przy okazji więk-
szych świąt oraz przez cały sezon turystyczny w niedzielę; dawna cerkiew 
znajduje się na terenie parafii rzymskokatolickiej w Górzance – za zaby-
tek została uznana również wyjątkowo malownicza dolina nieistniejącej 
dziś wsi,

– Roztoki Dolne – drewniana cerkiew z 1830 r.,

– Smolnik – murowana cerkiew z 1806 r.,

– Cisna – murowany kościół z 1914 r.

Kościół w Smolniku - dawna cerkiew
(fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)

Cerkiew w Roztokach Dolnych
(fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Kaplice, kapliczki, domy:
–  Balnica – murowana kaplica z połowy XIX w., odbudowana z ruin (przy 

cudownym źródle),

– Maniów – murowana kaplica z ok. 1914 r.,

– Rabe – kapliczka z cudownym źródełkiem na zboczu Synarewo,

– stare drewniane domy można zobaczyć m.in. w Smolniku i Turzańsku.

Bieszczadzka Kolejka Leśna:
–  wyjątkowym zabytkiem Parku jest wąskotorowa Bieszczadzka Ko-

lejka Leśna, w skład której wchodzi m.in. układ komunikacyjny wraz 
z mostami, przepustami i murami oporowymi, składy pociągów, zespoły 
funkcjonalne stacji, zespół parowozowni,

–  początki kolejki sięgają 1890 r., kiedy to rozpoczęto budowę linii kolejowej 
na trasie Nowy Łupków – Cisna (Majdan); inicjatorami przedsięwzięcia 
byli austriaccy przedsiębiorcy i Zarząd Miasta Lwowa; pierwszy pociąg 
przejechał po trasie w 1898 r.,

Kapliczka w Balnicy (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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–  na głównej stacji w Majdanie działa izba muzealna, poświęcona historii 
funkcjonowania bieszczadzkiej kolejki; Biuro Fundacji Bieszczadzkiej Ko-
lejki Leśnej – tel. 13 46 863 35.

Leśny zwierzyniec w Lisznej koło Cisnej
–  zwierzyniec czynny jest w sezonie letnim od maja do końca września w go-

dzinach od 10.00 do 17.00. Przebywa w nim około 40 różnych gatunków 
zwierząt.

TURYSTYKA

Wybrane szlaki turystyczne:

Szlak czerwony (główny beskidzki) odcinek z Prełuk przez Chryszczatą, Wo-
łosań, Cisną, Jasło, Okrąglik do Smereka.

Szlak niebieski (graniczny) od Nowego Łupkowa przez Wysoki Groń, Stryb, 
Przełęcz nad Roztokami, Okrąglik do Rabiej Skały (granica Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego).

Bieszczadzka Kolejka Leśna (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Puszczyk uralski (fot. Szymon Bartosz)
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Szlak niebieski (łącznikowy) z Baligrodu przez Durną na Łopiennik.

Szlak czarny prowadzi spod Jawornego przez Jabłonki, Łopiennik, Falową na 
Wysokie Berdo (granica BdPN).

Szlak żółty z Rabiej Skały przez Jawornik, Stare Sioło (do Przełęczy Orłowi-
cza w BdPN).

Wybrane ścieżki turystyczne, przyrodnicze, edukacyjne:
– „Gołoborze” (dł. 0,5 km),

– „Sine Wiry” (2 ścieżki, dł. 3,0 + 0,9 km),

–  „Międzynarodowa Leśna Ścieżka Dydaktyczna Udava – Solinka” 
 – odcinek doliną byłej wsi Balnica o dł. 6,0 km,

–  „Ścieżka do Lasumiły” – najgrubszej jodły w Polsce (dł. 3,0 km w obie strony),

– „Nad Sztolnią” – ścieżka przyrodniczo-historyczna w Cisnej (dł. 5,5 km),

–  „Szaniec Konfederatów Barskich” – ścieżka historyczna w Roztokach Gór-
nych (dł. ok. 500 m),

– „Dolina Łopienki – Korbania – Bukowiec” – ścieżka przyrodnicza (dł. 10,3 km).

Wybrane trasy rowerowe:
•	sieć szlaków w ramach projektu „Bieszczady – Zielony Rower”

 (informacje www.fundacja.bieszczady.pl)

Chryszczata (fot. Szymon Bartosz)







ZESPÓŁ KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KROŚNIE86
Rezerwat przyrody „Krywe” (fot. Szymon Bartosz)



PARK KRAJOBRAZOWY 
DOLINY SANU

Rok utworzenia: 1992
Powierzchnia: 27 728,0 ha
Położenie:  gminy: Lutowiska (21 920,5 ha – 79,1% obszaru Parku), 

Czarna (4 771,5 ha – 17,2%) i Solina (1 036,0 ha – 3,7 %).

Park Krajobrazowy Doliny Sanu chroni malowniczą dolinę Sanu od źródeł 
po Jezioro Solińskie. Stanowi od północnego-wschodu naturalną otulinę dla 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego i wraz z nim wchodzi w skład Między-
narodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

Jak sama nazwa wskazuje, osią Parku jest największa rzeka regionu – San. 
Górna graniczna część tej rzeki należy do Parku tylko na krótkim odcinku mię-
dzy Beniową i Sokolikami; część przyźródliskowa oraz kręty odcinek od So-
kolik do Łokcia stanowią granicę Bieszczadzkiego Parku Narodowego z Ukra-
iną (do parku narodowego włączono tu nadrzeczne łąki wraz z unikatowymi 
rezerwatami torfowiskowymi). Za Łokciem San kieruje się generalnie na pół-
nocny-zachód. Na początku, jeszcze jako rzeka graniczna obiega obszernymi 
pętlami wyniosłości Kiczery Dydiowskiej, Czereśni i Łysani. Następnie, już 
po polskiej stronie, łagodnym zakolem oplata Czereszenkę i kieruje się pro-
sto na południe, ale wzmocniony bystrym prądem Wołosatego skręca gwał-
townie na zachód, aby minąwszy Procisną przejść w przełomową dolinę mię-
dzy południowo-wschodnią kulminacją Otrytu (939 m n.p.m. na Tohańcu) 
od północy a ogromnymi lesistymi stokami Magury Stuposiańskiej (1016 m) 
i Dwernika-Kamienia (1004 m) od południa. Za Zatwarnicą tworzy meandry, 
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odbijając się od masywu Otrytu na południe, na dość szerokie łęgi, na któ-
rych zlokalizowane były kiedyś wioski – Hulskie, Krywe i Tworylne. Na ko-
niec San pokonuje ciasną bramę między wyspowym masywem Tołstej (748 m) 
a zachodnim zwieńczeniem Otrytu (754 m) by wpłynąć do południowej od-
nogi Jeziora Solińskiego.

Malownicza i urozmaicona dolina Sanu to w znacznej mierze kraina opusz-
czonych ludzkich osad, którą zawładnęła ponownie przyroda. Jej dopełnie-
niem są zalesione górskie kompleksy. Zwarty osiemnastokilometrowy wał 
Otrytu rysuje się na horyzoncie regularną linią grzbietu wznoszącego się 
stopniowo ku wschodowi. Jego szeroko spłaszczoną wierzchowinę i rozło-
żyste zbocza pocięte siecią licznych strumieni porasta las jodłowo-bukowy.

Bardzo rozczłonkowany jest masyw Magury Stuposiańskiej pokryty w ca-
łości dobrze zachowanym lasem bukowym.

Natomiast Dwernik-Kamień to jeden z najpiękniejszych szczytów biesz-
czadzkich ozdobiony na wierzchołku trzema skalnymi grzędami.

Jeśli dodamy do tego usytuowane bardziej na południowy wschód wyra-
ziste pasmo Jeleniowatego i zagłębioną między nim a potężnym masywem 
Bukowego Berda leśną kotlinę Mucznego, to cały obszar Parku przyciąga uro-

Otryt (fot. Szymon Bartosz)
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dą i rozmaitością krajobrazów, w połowie naturalnych i 15% półnaturalnych 
oraz bogactwem przyrody.

Dolina Sanu jest ważnym historycznym szlakiem przenikania i kształto-
wania zespołów roślinnych oraz migracji zwierząt, stanowiąc główny kory-
tarz ekologiczny integrujący i ułatwiający funkcjonowanie różnych ekosyste-
mów i populacji roślinnych i zwierzęcych.

Do najcenniejszych elementów tego terenu należą:
–  piętrowy układ roślinności,

–  w większości naturalny charakter zbiorowisk roślinnych,

–  bogaty skład f lory i fauny,

–  występowanie gatunków fauny puszczańskiej,

–  wysoka koncentracja gatunkowa i liczebnościowa rzadkich gatunków pta-
ków i ssaków,

–  silne zróżnicowanie przestrzenne i wysoka różnorodność gatunkowa.

Rzeka San (fot. Marcin Stański)
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Modliszka zwyczajna (fot. Marcin Scelina)
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Modliszka zwyczajna (fot. Marcin Scelina)

FAUNA

Park Krajobrazowy Doliny Sanu to jedna z najważniejszych ostoi zwierząt 
w Europie. Bieszczady dzięki swoim warunkom przyrodniczym są jedną z nie-
wielu ostoi zwierząt puszczańskich. Żyją tu wszystkie duże ssaki drapieżne 
(m.in. niedźwiedź brunatny, wilk, ryś).

Wśród ponad 130 gatunków awifauny występują ptaki rzadkie, drapież-
ne, dziuplaki i drobne śpiewające. Mają tu swoje żerowiska i miejsca lęgowe 
m.in. orzeł przedni, orlik krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski i bocian czar-
ny. Rzeka San posiada najbogatszą wśród rzek karpackich faunę wodną. Wy-
stępuje tu wiele gatunków wodnych owadów, pająków, mięczaków. Tutejsze 
rzeki i potoki są zamieszkałe przez liczne ryby, są tu m.in. pstrągi potokowe. 

Niedźwiedź brunatny (fot. Szymon Bartosz)
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Bocian czarny (fot. Szymon Bartosz)
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Bocian czarny (fot. Szymon Bartosz)

Park Krajobrazowy Doliny Sanu to raj dla miłośników płazów i gadów. Wy-
stępuje tu wiele gatunków płazów m.in. salamandry, kumaki  górskie, traszki 
grzebieniaste i karpackie i prawie wszystkie polskie gady, w tym wąż Esku-
lapa. Na terenie Parku są prowadzone zabiegi związane z ochroną czynną 
tego gatunku.

Park Krajobrazowy Doliny Sanu jest częścią europejskiej sieci Natura 2000: 
PLC 180001 Bieszczady.

Kumak górski (fot. Szymon Bartosz)
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Orzeł przedni (fot. Szymon Bartosz)
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Orzeł przedni (fot. Szymon Bartosz)

Zaskroniec zwyczajny (fot. Szymon Bartosz)

Stado żubrów  (fot. Szymon Bartosz)
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Wąż Eskulapa (fot. Szymon Bartosz)

Wilk (fot. Szymon Bartosz)
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Jarząbek (fot. Szymon Bartosz)

Pierwiosnek (fot. Szymon Bartosz)
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Rezerwat przyrody „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku” (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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FLORA

W Parku spotykają się i przenikają gatunki wschodnio- i zachodniokarpackie 
oraz niżowe. Flora naczyniowa liczy ponad 800 gatunków w tym 127 gatun-
ków górskich, z czego 38 to wysokogórskie (9 alpejskich i 29 subalpejskich), 64 
reglowe i 25 ogólnogórskich.

Roślinność charakteryzuje się osobliwym układem piętrowym. Zasadni-
czo wyróżnia się tu dwa piętra roślinne (pogórze i regiel dolny). Największe 
powierzchnie leśne zajmuje reglowa, żyzna buczyna karpacka w trzech pod-
zespołach (wilgotnym, typowym i suchym). W dolinie Sanu i dolinach jego 
większych dopływów często można spotkać zespół nadrzecznej olszyny gór-
skiej, rzadziej bagienną olszynę górską. Tutaj grupuje się większość biesz-
czadzkich torfowisk. Duże powierzchnie dolin rzecznych porastają zbiorowi-
ska łąkowe, zbocza dolin najczęściej porośnięte są przez zarośla olszy szarej.

Widłak jałowcowaty (fot. Marcin Scelina)
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Wschodniokarpacki charakter tej części Bieszczadów, w której położony jest 
Park wyraża się m.in. tym, że występuje tu wiele gatunków z lokalną grani-
cą zachodnią w Bieszczadach, nierosnących na zachód od doliny Wołosatego. 
Są to m.in.: brzoza niska, dzwonek okrągłolistny, turzyca bagienna, borówka 
bagienna, chaber miękkowłosy, bażyna czarna, goryczka wąskolistna, bagno 
zwyczajne, rdest wężownik. Na omawianym terenie kończy swój zasięg 12 ga-
tunków wschodniokarpackich, z których 8 to gatunki wysokogórskie (m.in. 
olsza zielona, goździk skupiony, ciemiężyca biała i fiołek dacki).

Kraina dolin jest obszarem spotykania się i przenikania zbiorowisk roślin-
ności górskiej z elementami niżowymi. W strefie doliny Sanu zaznacza się 
największe zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. Niewielkie powierzchnie 
zajmuje zespół bagiennej olszynki górskiej, rzadko występujący w Karpatach. 
Liczniejszym zespołem zajmującym tereny wzdłuż rzek i większych potoków 
jest olszynka karpacka z bogatym runem. Rzadkim z uwagi na świerkowy 
drzewostan zespołem jest na terenie polskich Karpat bór bagienny.

Z ważniejszych zespołów łąkowych wyróżnia się łąka rajgrasowa, łąka ostro-
żeniowa, zespół wiązówki błotnej i bodziszka błotnego.

Interesujące są również zbiorowiska torfowiskowe zgrupowane w najwięk-
szej ilości w dolinie górnego Sanu.

Chaber miękkowłosy (fot. Marcin Scelina)
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Bagno zwyczajne (fot. Szymon Bartosz)
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Rezerwat przyrody „Hulskie im. Stefana Myczkowskiego” (fot. Szymon Bartosz)
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Zbiorowiska leśne budują drzewostany, w składzie których dominują: 
buk, jodła, olsza szara oraz świerk. Gatunkom tym towarzyszą: jawor, mo-
drzew, sosna, jesion i brzoza. Największe powierzchnie zajmują mieszane 
lasy bukowo-jodłowe.

Rezerwaty przyrody

LP. NAZWA REZERWATU POW.  (HA) POŁOŻENIE CEL OCHRONY

1 Krywe 511,73 Gminy: 
Lutowiska
i Czarna

Zachowanie ze względów 
dydaktycznych i krajobrazowych 
przełomowego fragmentu doliny 
Sanu pod pasmem Otrytu z wieloma 
interesującymi zbiorowiskami roślinnymi 
oraz rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt

2 Hulskie im. Stefana 
Myczkowskiego

191,05 Gmina
Lutowiska, 
m. Hulskie

Zachowanie fragmentu starodrzewu 
z głównymi zespołami leśnymi, 
charakterystycznymi dla pasma Otrytu, 
różnorodnych form morfologicznych 
oraz stanowisk rzadkich i chronionych 
gatunków roślin i zwierząt

3 Zakole 5,15 Gmina Lutowiska,
m. Żurawin

Zachowanie zespołów pierwotnej 
roślinności torfowiskowej

4 Śnieżyca wiosenna
w Dwerniczku

4,94 Gmina 
Lutowiska,
m. Dwerniczek

Zachowanie stanowiska śnieżycy 
wiosennej Leucojum vernum oraz 
zbiorowisk łąkowych z bogatą florą 
gatunków chronionych i rzadkich

Wodospad na Hylatym (fot. Szymon Bartosz)
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Dwernik-Kamień (fot. Szymon Bartosz)
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Dwernik-Kamień (fot. Szymon Bartosz)

Pomniki przyrody

LP. RODZAJ POMNIKA LOKALIZACJA WYMIARY, WIEK

1 Buk zwyczajny (6 szt.) Nadleśnictwo Lutowiska, 
Leśnictwo Chmiel

obw. 306-434 cm
wys. 28 m
wiek 160 lat

2 Dąb Nadleśnictwo Lutowiska, 
Leśnictwo Skorodne

obw. 382 cm
wys. 24 m

3 Jodły pospolite (3 szt.) Nadleśnictwo Lutowiska, 
Leśnictwo Jawornik

obw. 280-390 cm
wys. 40 m

4 Jałowiec pospolity Nadleśnictwo Lutowiska, 
Leśnictwo Jawornik

obw. 61 cm
wys. 9 m

5 Ściana skalna w Krywem po 
nieczynnym kamieniołomie*

Nadleśnictwo Lutowiska, 
Leśnictwo Sękowiec

6 Część szczytowa góry Dwernik-
Kamień z charakterystycznymi 
grzędami i wychodniami*

Nadleśnictwo Lutowiska, 
Leśnictwo Nasiczne

wys. 1004 m

7 Wodospad na Hylatym* Nadleśnictwo Lutowiska, 
Leśnictwo Jawornik, ok. 2 km 
w górę potoku od miejscowości 
Zatwarnica

8 Jodła pospolita (5 szt.) Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Czereszenka

obw. 392-495 cm
wys. 36-42 m
wiek 120-140 lat

9 Jodła pospolita (3 szt.) Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Dźwiniacz

obw. 332-483 cm
wys. 32-40 m
wiek 120-140 lat

10 Kasztanowiec biały Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Dźwiniacz

obw. 213 cm
wys. 12 m
wiek 100 lat

11 Grupowy pomnik przyrody (jawor 
pospolity 12 szt., buk zwyczajny)

Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Dźwiniacz

obw. 250-460 cm
wys. 24-26 m

12 Jawor pospolity (5 szt.) Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Muczne

obw. 380-462 cm
wys. 26-30 m
wiek 140-145 lat

13 Buk zwyczajny Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Muczne

obw. 404 cm
wys. 23 m
wiek 140 lat

14 Jesion wyniosły Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Muczne

obw. 430 cm
wys. 22 m
wiek 130 lat

15 Jesion wyniosły (2 szt. zrośnięte 
pniami)

Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Muczne

obw. 309-318 cm
wys. 26-28 m
wiek 130 lat
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LP. RODZAJ POMNIKA LOKALIZACJA WYMIARY, WIEK

16 Jesion wyniosły Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Procisne

obw. 250 cm
wys. 25 m
wiek 120 lat

17 Wiąz górski Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Procisne

obw. 255 cm
wys. 28 m
wiek 140 lat

18 Dąb szypułkowy (2 szt.) Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Procisne

obw. 224-254 cm
wys. 25-26 m
wiek 110-120 lat

19 Lipa drobnolistna Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Procisne

obw. 360 cm
wys. 28 m
wiek 140 lat

20 Jodła pospolita Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Procisne

obw. 505 cm
wys. 42 m
wiek 150 lat

21 Dąb bezszypułkowy Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Procisne

obw. 220 cm
wys. 22 m
wiek 120 lat

22 Jaskinia „Dydiowska Jama” Nadleśnictwo Stuposiany,
Leśnictwo Muczne

dł. 26 m
gł. 15 m

*Obecnie nie są pomnikami przyrody. Wynika to z utraty statusu pomnika przyrody, ponieważ tworzący je akt 
prawa miejscowego nie został wymieniony jako nadal obowiązujący w Obwieszczeniu Wojewody Podkarpackie-
go z 25 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 5, poz. 110), a także kolejnych z 10 lipca 2009 r. (Dz.Urz. Woj. Podk. 
Nr 51, poz. 1329) i 27 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 67, poz. 1325).

Ruiny cerkwi w  Hulskiem (fot. Szymon Bartosz)
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Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

LP. NAZWA POŁOŻENIE CEL OCHRONY

1 „Wieś Krywe” Gmina Lutowiska,
obręb ewid. Krywe

Ochroną objęto kamienne ruiny 
zabudowań dworskich, ruiny cerkwi 
i dzwonnicy oraz ślad po zabudowie 
nieistniejącej wsi Krywe (pow. 208,3 ha)

2 „Wieś Smolnik” Gmina Lutowiska,
obręb ewid. Smolnik

Ochrona obejmuje m.in. cerkwie 
greko-katolicką, cmentarz grzebalny 
z początku XX w., kamienne cokoły 
krzyży przydrożnych oraz fundamenty 
tartaku wodnego

3 „Cerkiew w Hulskiem” Gmina Lutowiska,
obręb ewid.
Zatwarnica

Ochroną objęto pozostałości cerkwi 
wraz z najbliższym otoczeniem (pow. 
23,93 ha)

4 „Młyn w Hulskiem”
(pozostałości)

Gmina Lutowiska,
obręb ewid.
Zatwarnica

Ochroną objęto pozostałości młyna 
wodnego wraz z jego najbliższym 
otoczeniem (pow. 0,80 ha)

5 „Cmentarz w Stuposianach” Gmina Lutowiska,
obręb ewid.
Stuposiany

Ochroną objęte zostały:
cmentarz cerkiewny z zachowanymi 
siedmioma nagrobkami kamiennymi 
z XIX i XX w.

6 „Cmentarz w Ruskiem” Gmina Lutowiska,
obręb ewid.
Chmiel

Ochroną zostało objęte miejsce po 
cmentarzu cerkiewnym z połowy XIX w.

7 „Młyn w Dwerniku”
(pozostałości)

Gmina Lutowiska,
obręb ewid.
Dwernik

Ochroną zostały objęte ruiny młyna 
wodnego z 1852 r. wraz z fundamentami 
tartaku parowego z początku XX w.

Ruiny w nieistniejącej wsi Tworylne (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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ŚRODOWISKO KULTUROWE

W wyniku burzliwej historii XX w. obszar Bieszczadów został pozbawiony 
powstałego w ciągu stuleci tradycyjnego i swoistego dziedzictwa kulturowe-
go. Tyczy się to również obszaru Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Do cza-
su wysiedleń w połowie XX w. miejscową ludność stanowili w zdecydowanej 
większości Rusini, zwani tutaj Bojkami. Ten górski lud należąc do wschod-
niego obrządku chrześcijaństwa, wytworzył interesującą kulturę, której nie-
liczne ślady przetrwały do dziś.

Wybrane zabytki:
–  Smolnik – drewniana cerkiew z 1791 r., jest to jedyna w polskich Bieszcza-

dach zachowana w naturalnym środowisku cerkiew tzw. typu bojkow-
skiego, w 2013 r. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,

–  Chmiel – drewniana cerkiew z 1906 r.,

–  Dwernik – kościół w Dwerniku – stara drewniana cerkiew z 1898 r., prze-
niesiona z Lutowisk do Dwernika w 1979 r. Wewnątrz znajduje się ołtarz 
z XIX w. z unikatowym obrazem św. Michała Archanioła,

Ruiny cerkwi w Krywem (fot. Szymon Bartosz)
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–  Krywe – ruiny murowanej cerkwi z 1842 r.,

–  Hulskie – ruiny murowanej cerkwi z 1820 r.

Interesujące ze względów turystycznych jest poszukiwanie śladów nieist-
niejących wsi, – np. ruin zabudowań dworskich, ruin młynów, cmentarzy, 
zdziczałych sadów. Dotyczy to szczególnie Hulskiego, Krywego i Tworylne-
go. W przypadku pierwszych dwóch dawnych miejscowości sprzyja temu 
ścieżka historyczno-przyrodnicza „Przysłup Caryński – Krywe nad Sanem”.

Cerkiew w Chmielu (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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TURYSTYKA

Wybrane szlaki turystyczne:

Szlak niebieski z Polany przez Wańka Dział, pasmo Otrytu (od Hulskiego do 
Chaty Socjologa), Dwernik, Magurę Stuposiańską, Widełki (i dalej na Buko-
we Berdo w Bieszczadzkim Parku Narodowym).

Szlak zielony z Lutowisk na Otryt (do styku ze szlakiem niebieskim).

Szlak żółty z Mucznego na Bukowe Berdo.

Szlak żółty z Zatwarnicy do granic Parku w kierunku Przełęczy Orłowicza 
(BdPN) i dalej do Wetliny.

Cerkiew w Smolniku (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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Wybrane ścieżki turystyczne, przyrodnicze, edukacyjne:
–  „W krainie Myszołowów” (Polana, dł. 3 km),

–  „Przysłup Caryński – Krywe nad Sanem” (dł. ok. 30 km),

–  „Dwernik – Otryt – Chmiel” (dł. 6 km),

–  „Hulskie” (masyw Otrytu, dł. 5 km),

–  „Szkółki leśne w Smolniku” (dł. 1 km),

–  „Dwernik-Kamień” (Nasiczne, dł. 6 km),

–  „Krutyjówka” – ukazuje meandrujący potok Muczne płynący w pobliżu 
dawnej osady Kryjówka,

–  „Za domkiem myśliwskim” – urokliwe miejsce przedstawiające piękno 
bieszczadzkich lasów,

–  „Brenzberg” –  upamiętniająca tragiczną śmierć Polaków zamordowanych 
przez UPA,

–  „Wokół Mucznego” – ukazuje bogactwo i piękno bieszczadzkiej przyrody. 
Zimą ścieżka wykorzystywana jest jako trasa do uprawiania narciarstwa 
biegowego,

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Hulskie” (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)



ZESPÓŁ KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W KROŚNIE112
Jaskinia „Dydiowska Jama” (fot. Archiwum ZKPK w Krośnie)
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–  „Wokół Lutowisk” – Ekomuzeum „Trzy Kultury” (dł. 13 km), 

–  „Stare Procisne” – zaczyna swój bieg na parkingu leśnym Hłynny, a koń-
czymy przy zagrodzie dzików,

–  „Trasą kolejki wąskotorowej” – ścieżka o długości 8 km, na dużym odcin-
ku biegnie trasą byłej kolejki wąskotorowej,

–  „Pichurów” – trasa ścieżki umiejscowiona jest w leśnictwie Tarnawa. Za-
czyna swój bieg przy filarach dawnej kolejki wąskotorowej, a kończy na 
tarasie widokowym, skąd roztacza się przepiękny widok na Kopę Bukow-
ską, Krzemień i Bukowe Berdo,

–  „Jodła” – ścieżka o długości 3 km, początek trasy znajduje się przy parkin-
gu w miejscowości Pszczeliny. Punktem kulminacyjnym ścieżki był wspa-
niały okaz jodły pospolitej. Rosnąca tu jodła miała około 200 lat i była naj-
grubszym zaewidencjonowanym okazem tego gatunku w Polsce. Mierzyła 
42 m wysokości, 527 cm obwodu. W grudniu 2013 roku pod naporem wie-
jących wiatrów, jodła została powalona.

Zagroda Pokazowa Żubrów:
–  „Zagroda Pokazowa Żubrów w Mucznem” – to niezwykłe miejsce, jedy-

ne takie w Bieszczadach, gdzie można z bliska przyjrzeć się życiu żu-
brów w ich naturalnym środowisku. Hodowla żubra w Bieszczadach roz-
poczęła się w 1963 roku i z powodzeniem kontynuuje się ją do dzisiaj. 
Pierwsza aklimatyzacyjna zagroda powstała nad potokiem Żwir w Nad-
leśnictwie Stuposiany. Zagroda w Mucznem liczy około 11 żubrów rasy 
białowiesko-kaukaskiej, posiada infrastrukturę w postaci dużych tarasów 
widokowych zadaszonych, które umożliwiają obserwację „króla puszczy” 
na 8 ha wybiegu. Zagroda pokazowa żubrów służy edukacji przyrodniczej 
społeczeństwa, jak również promuje turystykę w całym regionie. Miejsce 
to cieszy się olbrzymią popularnością.

Wybrane trasy rowerowe:
•	sieć szlaków w ramach projektu „Bieszczady – Zielony Rower”

 (informacje www.fundacja.bieszczady.pl).
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