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Z drogi wojewódzkiej Włodawa – Dorohusk: między miejscowościami Małoziemce i Zbereże skręcamy na
zachód do wsi Stulno. Przejeżdżamy przez całą wieś i przed
przejazdem kolejowym skręcamy w prawo na polną drogę
(oznakowana drogowskazem „Ścieżka przyrodnicza Stulno
1,5 km” ).
Ścieżka biegnie w sąsiedztwie utworzonego w 1996 roku
rezerwatu torfowiskowego „Trzy Jeziora”. W rezerwacie
o powierzchni 751,37 ha występuje wiele rzadkich gatunków roślin (głównie torfowiskowych) oraz zwierząt.
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godne warunki bytowania wielu rzadkim i chronionym
gatunkom zwierząt.

Z drogi wojewódzkiej Chełm – Włodawa: między miejscowościami Podpakule i Osowa
skręcamy na wschód w kierunku Stulna. Przejeżdżamy przez Macoszyn Mały i Kosyń. Za przejazdem kolejowym,
przed pierwszymi zabudowaniami wsi Stulno, skręcamy
w lewo na polną drogę (oznakowana drogowskazem„Ścieżka przyrodnicza Stulno 1,5 km”).

Na szczególną uwagę zasługują znajdujące się tu
dwa śródleśne i niezagospodarowane jeziora: Brudno
(pow. 41,10 ha) i Płotycze (17,16 ha), otoczone
torfowiskami niskimi, wysokimi i przejściowymi
z rzadkimi gatunkami roślin: wierzbą lapońską i
wierzbą borówkolistną, brzozą niską oraz rosiczką
okrągłolistną. Jeziora te, razem z sąsiadującym od
strony północno-zachodniej jeziorem Brudzieniec
stanowią jeden system hydrologiczny. Otoczone są i

długość ścieżki

ok. 6 km

Na jej trasie wyznaczono 8 przystanków, które umożliwiają poznanie najciekawszych miejsc oraz odpoczynek.

Przystanki
1

2
połączone ze sobą rozległymi torfowiskami. W jeziorze
Płotycze występuje rzadka roślina owadożerna aldrowanda pęcherzykowata.

Owadożerna rosiczka okrągłolistna

czas przejścia

około 3 godz.

Przystanek – Leśna szkoła
Początkowy przystanek wyposażony w zestaw 21 tablic
planszowych o tematyce leśnej, które pozwalają poznać
skomplikowany ekosystem lasu; tu zmotoryzowanych
prosimy o pozostawienie swoich pojazdów.

Tablica przy przystanku ,,Bór sosnowy”

Ścieżka rozpoczyna się przy leśniczówce Leśnictwa
Stulno położonej około 1,5 km na północ
od miejscowości Stulno. Trasa biegnie przez bory świeże, mieszane świeże, a w obniżeniach
terenu bory wilgotne i olsy.
Mozaikowatość siedlisk podnosi walory krajobrazowe
tego obszaru oraz stwarza do-

Wodno-torfowiskowy rezerwat „Brudzieniec”

Przystanek – Olsy w pradolinie Bugu
Idziemy na południe brzegiem skarpy, poniżej której rozciągają się rozległe połacie olsów. Wiosną między kępami olch, będących wysepkami na rozlewiskach, kwitną
kosaćce żółte i czermienie błotne. Ten trudno dostępny
teren to miejsce doskonałe na schronienie doceniane
zarówno przez bociana czarnego, orlika krzykliwego,
puchacza, jak też łosia czy dziki.
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Jezioro Brudno
Ślady żerowania bobrów – Jezioro Płotycze

przyległych obszarów oraz biorą udział w procesie samooczyszczania się wód.
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Przystanek – Śródleśne torfowisko
To malownicze miejsce dostarczające wielu wrażeń estetycznych jest również bardzo cenne pod
względem przyrodniczym. W środowisku naturalnym torfowiska wpływają korzystnie na stosunki wodne

Orlik krzykliwy

Bocian czarny

Przystanek – Bór sosnowy
Znajdujemy się w drzewostanie, w którym dominuje
sosna zwyczajna, główny gatunek występujący w lasach
Nadleśnictwa Sobibór. Rzadki podszyt stanowią tu jałowce. W runie spotykamy borówki czarną i
brusznicę oraz paproć orlicę pospolitą.
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Jezioro Brudno
Położone wśród torfowisk jest trudno dostępne. Jezioro
jest zbiornikiem eutroficznym, żyznym, charakteryzującym
się niewielką głębokością do 2,5 m oraz dużą zasobnością
w składniki mineralne, powierzchnię wody pokrywają kobierce grzybieni białych i grążeli żółtych.

Kwiat grzybienia
białego

Grążel żółty

!
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Przystanek – Sukcesja
W tym miejscu czas i prawa natury pokazują nam kolejne fazy dostosowywania się przyrody do zmieniających
się warunków siedliskowych.
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Przystanek – Rośliny runa leśnego
Kolejny przystanek na trasie pozwala pochylić się nad
z pozoru jednolitym kobiercem zieleni dna lasu. Każdy, kto
zatrzyma się na chwilę i przyjrzy najbliższemu otoczeniu,
dostrzeże widłaki: goździstego i jałowcowatego, mącznicę
lekarską i wrzos zwyczajny.

Rezerwat „Trzy Jeziora”
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Przystanek – Jezioro Płotycze
Przy ścieżce znajduje się niewielki fragment piaszczystego
brzegu, który umożliwia dostęp do jeziora. Płotycze cechuje niska zawartość tlenu, który jest wiązany z substancjami
humusowymi oraz bezpośrednio związanymi z nimi związkami żelaza, co powoduje specyficzną brunatną lub rdzawą
barwę wody.
W ten sposób dotarliśmy do końca naszej wyprawy zataczając pętlę. Ścieżka doprowadziła nas
do miejsca postoju pojazdów i początku naszej
wędrówki.

Jezioro Płotycze

Zapraszając ponownie, żywimy przekonanie i nadzieję, że piękno przyrody
zrównoważyło zmęczenie.

Ols

Wrzos
zwyczajny
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Mącznica
lekarska

wARTO WIEDZIEĆ

Przesyłka specjalna, czyli sposoby
rozprzestrzeniania się roślin
Aby w okresie kwitnienia został wymieniony pyłek między roślinami, niezbędna jest pomoc drobnych zwierząt latających,
wiatru, małych ssaków, czasem wody. Odpowiednio więc
rozróżnia się kwiaty owadopylne i wiatropylne. Natomiast gdy
już zostaną wytworzone nasiona i owoce, zachodzi konieczność przetransportowania ich. Wtedy pomocne oprócz wiatru
okazują się być zwierzęta i woda. Gdy nasiona zakotwiczą się
w miejscu o odpowiedniej wilgotności, zaczynają kiełkować,
dając początek nowej roślinie. Metod roznoszenia nasion jest
więc bardzo wiele. Poniżej kilka z nich.

„Przeminęło z wiatrem”
Wykorzystanie „poczty lotniczej” do roznoszenia nasion
i owoców jest możliwe dzięki szeregowi przystosowań. „Metoda helikoptera”wykorzystywana jest u drzew leśnych (lipa,
jesion, klon), gdyż nasiona znajdują się na dużej wysokości
i dzięki zaopatrzeniu w specjalne skrzydełka mogą latać
unoszone wiatrem. Rośliny należące do runa leśnego muszą skorzystać z innej metody. Mają one na ogół niezwykle
lekkie nasiona, wystarczy delikatny powiew wiatru, aby
możliwy był rejs na duże odległości (storczyki, naparstnica
purpurowa). Nie tylko nasiona są unoszone przez wiatr,
wiele suchych, o małych rozmiarach owoców ma bardzo
cienka skórkę, a kształtem przypominają skrzydła lub spadochron. Dlatego właśnie nasiona klonu mogą lądować
daleko od rośliny macierzystej.
Niektóre rośliny tworzą owoce zbyt ciężkie, aby mogły
być porwane przez wiatr. Mogą one być za to wleczone

lub przetaczane po ziemi, np. rozdęte owoce miechunki
czy kłokoczki. Silniejsze podmuchy mogą nawet unieść
je wysoko w powietrze.

kowate szczecinki. Dzięki temu specyficznemu przystosowaniu owoce, o ile znajdują się na odpowiedniej wysokości, przyczepiają się do futer zwierząt – „przewoźników”.

rzałe nasiona opadają na powierzchnię wody i odpływają. Są
bardzo trwałe – mogą kiełkować nawet 200 lat po wysianiu.
Olsza rozprzestrzenia się również za pomocą wody.

„Jedwabiste spadochrony”

„Skrzydlaci doręczyciele”

„Wystrzelone jak z procy”

Jeden mniszek, zwany powszechnie dmuchawcem, produkuje setki nasion. Kiedy jest sucho, od główki odrywają
się delikatne jedwabiste spadochrony. Do każdego z nich
przyczepione jest nasionko.

Ptaki odgrywają niemałą rolę w przenoszeniu nasion.
W tym przypadku istotne jest, aby owoce miały zachęcające kolory i woskowy nalot na skórce. Gdy owoce zostaną zjedzone, ich
twarde niestrawne nasiona są wydalane, często w miejscu odległym nawet o wiele kilometrów. Rośliny zapylane przez ptaki
mają najczęściej jaskrawe czerwone lub różowe barwy, gdyż
zwierzęta te doskonale rozróżniają kolory i takie przystosowanie
kwiatów jest wspaniałą przynętą. Powszechnie znany jest przykład kolibra, który ma bardzo długi i cienki dziób, ułatwiający mu
wypijanie nektaru ze środka kielicha kwiatu. W czasie posilania
pyłek osiada na głowie ptaka, a znamiona, które także dotykają
jego głowy, przejmują pyłek innego kwiatu.

Jednym ze sposobów rozsiewania nasion są tzw.„eksplodujące” strąki, które nagle i z dużą siłą potrafią wyrzucać nasiona
w powietrze. Dzieje się to najczęściej pod wpływem dotknięcia rozdętego strąka, ale czasem wystarczy tylko kropla wody
lub podmuch wiatru, aby doszło do uruchomienia naturalnej
„wyrzutni”. Niektóre strąki pękają i otwierają się dopiero, gdy
mocno wysuszy je słońce. Orlik i mak lekarski również posiadają specjalne przystosowanie, aby ich nasiona mogły zostać
„dostarczone” w odległe miejsca. Polega ono na tym, że nasiona tych roślin są niezwykle lekkie i drobniutkie, więc mogą
być porywane i roznoszone przez wiatr na duże odległości od
rośliny macierzystej. Podobnie niecierpek pospolity tworzy
torebki, które aż do dojrzewania są soczyste i przez równomierny wzrost w swoich ściankach wytwarzają olbrzymie
napięcie. Najmniejsze nawet poruszenie rozrywa torebki na
krawędziach zrośnięcia. Wyka ma specyficzny owoc - strąk,
którego nasiona również potrafią eksplodować, ale dopiero
gdy są całkiem wysuszone przez słońce.

„Sprytni zapylacze”
Rośliny chętnie kuszą owady jaskrawymi kolorami i nektarem. Kiedy owad posila się, ociera się o pylniki odwłokiem lub
głową, na których pozostaje pyłek, następnie przenoszony
na inne kwiaty. Pszczoły mają specjalne koszyczki na tylnych
nogach, do których zbierają pyłek. Motyle i ćmy też odgrywają istotną rolę w zapylaniu, choć nie żywią się pyłkiem, lecz
nektarem, który wysysają trąbką, przypominającą słomkę do
picia. Gdy motyle siadają na kwiecie, aby napić się nektaru,
wówczas pyłek z pylników przyczepia się do ich ciała.

„Haczyk z pętelką”
Równie skutecznie działają zwierzęta przenoszące nasiona, przede wszystkim ssaki. Niezawodne okazuje się szczególne przystosowanie
roślin, jakim są haczyki. M.in. kuklik pospolity
używa jako haczyków zakrzywionych albo
sztywnych ostrych kolców. Przytulia czepna, bodziszek leśny i czartawa pospolita
zaopatrują swe kuliste owoce w haczy-

„Wodne podróże”
Niektóre rośliny wykorzystują wodę jako środek transportu
przenoszący pyłek na inne kwiaty, np. rogatek sztywny,
walisneria spiralna. Orzech kokosowy jest także przykładem
owoców przystosowanych do rozprzestrzeniania za pośrednictwem wody. Dzięki dużym przestworom powietrznym i
korkowej okrywie może długo utrzymywać się na powierzchni wody, toteż jest przenoszony przez prądy tysiące kilometrów od rośliny macierzystej. Kiedy zostanie wyrzucony na
brzeg, nasienie znajdujące się wewnątrz kiełkuje i
wyrasta z niego pasma. Lotos również korzysta z
takiej podróży. Jest rośliną wodną, której doj-

„Mali pomocnicy”
W roznoszeniu nasion biorą również udział mrówki. Nasiona
wielu roślin np. kokoryczy czy fiołka. mają mały kleisty wisiorek. Z powodu tego smakołyku mrówki zbierają nasiona,
ogryzają wisiorek, pozostawiają gdzieś resztę i w ten sposób
przyczyniają się do rozprzestrzeniania roślin.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
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Leśna ścieżka edukacyjna

Stulno

Nadleśnictwo Sobibór zaprasza na ścieżkę edukacyjną „Stulno” zlokalizowaną
w południowej części Sobiborskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Wola
Uhruska, w sąsiedztwie rezerwatu „Trzy Jeziora”. Trasa ścieżki ma kształt pętli i biegnie
urokliwymi zakątkami leśnymi przeplecionymi mozaiką jezior, bagien i torfowisk. Polecamy ją szczególnie miłośnikom ciszy oraz braku ingerencji człowieka w przyrodę. Aktywny
wypoczynek połączony został z możliwością zdobycia wiedzy z zakresu siedlisk leśnych ze
szczególnym zwróceniem uwagi na bory, a także malownicze olsy.

sobibór
Lublin

Patron kolekcji

Nadleśnictwo Sobibór
22-200 Włodawa
tel. 82 571-98-11, fax. 82 571 98 59
www.lublin.lasy.gov.pl/web/sobibor

