Leśna ścieżka dydaktyczna

Nadleśnictwo Augustów

Do zobaczenia na leśnym szlaku!
Leśnicy Nadleśnictwa Augustów

Drewniana kładka ponad lokalnymi
podtopieniami
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Przy wejściu na ścieżkę przygotowano
zadaszenie i miejsce na ognisko

• Leśna ścieżka „DO POMNIKA LEŚNIKA”
funkcjonuje w ramach Centrum Edukacji
Leśnej „W Puszczy Głuszca” im. Jana
Pawła II w Studzienicznej.
• Leśna ścieżka „UROCZYSKO BARGIEŁ” pozwala
na obserwację śródpolnego kompleksu leśnego
oraz malowniczego użytku ekologicznego.
• Leśna ścieżka „POMNIKI PRZYRODY”
pokazuje piękne stare drzewa uznane za pomniki
przyrody: sosnę oraz grupę modrzewi.
• Leśna ścieżka „KRÓLOWA WODA” prowadzi
przez ciekawe fragmenty lasów w sąsiedztwie
jeziora Sajno. Na trasie jeden pomnik przyrody.
• Punkt edukacji leśnej - szkółka leśna.
• Punkt edukacji leśnej – tablica informacyjna
przy rezerwacie „Stara Ruda”.
• Punkt edukacji leśnej – tablica
informacyjna przy rezerwacie „Glinki”.
• Punkt edukacji leśnej – tablica informacyjna
przy rezerwacie „Kuriańskie Bagno”.

Tereny administrowane przez Nadleśnictwo Augustów obejmują obszary o wyjątkowych walorach
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
Stanowią fragment jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszczy Augustowskiej
– będącej od wieków ostoją dzikiej przyrody. Najcenniejsze tereny objęte są ochroną rezerwatową.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o lasach
działania prowadzone w Nadleśnictwie Augustów
są zgodne z ideą zrównoważonego wykorzystania
wszystkich funkcji lasów, w tym również funkcji
ekologicznej. Jednym z działań edukacyjnych
jest wytyczanie ścieżek opisanych w serii
broszur, których przykładem jest niniejsza.
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Ścieżka „KOZI RYNEK”
prowadzi przez malownicze lasy rezerwatu przyrody
„Kozi Rynek”. Rezerwat utworzono w roku 1959 na
powierzchni ponad 145 ha. Obejmuje on fragment
Puszczy Augustowskiej o cechach zbliżonych
do lasu pierwotnego, z całą jego surowością
i dzikością (fot. strona 1). Taką samą historyczną
nazwę ma również uroczysko „Kozi Rynek”, które
z uwagi na niedostępność i puszczański charakter
było miejscem stacjonowania największego
na Augustowszczyźnie oddziału powstańczego
w latach 1863-64. Wydarzenia te upamiętania
pomnik. W czasach wojen uroczysko było też
schronieniem żołnierzy i partyzantów, polem
bitew, a także miejscem pochówku poległych.
Ścieżka ma postać pętli, rozpoczynającej
i kończącej się przy leśnym parkingu obok
rezerwatu. Na trasie ścieżki znajdują się tablice
informacyjne pozwalające na samodzielne
zapoznanie się ze specyfiką prac leśnych. Grupy
zorganizowane mogą poprosić w siedzibie
Nadleśnictwa Augustów o przewodnika.

Na trasie ścieżki

Co się przyda na ścieżce ?
Wygodne buty, ciepłe ubranie, kompas, coś
do zjedzenia, woda, aparat fotograficzny,
lornetka, wieczorem latarka, mapa, telefon.

Wiekowy dąb jest ulubionym motywem pamiątkowych fotografii

UWAGA! Duże oddalenie od ludzkich siedzib, liczne
wykroty, grząski grunt oraz niebezpieczne bagna
stwarzają bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia!
W trosce o bezpieczeństwo przyrody i ludzi,
PROSIMY O NIEZBACZANIE Z WYZNACZONYCH SZLAKÓW
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Opis ścieżki „KOZI RYNEK”
Długość ścieżki: około 1,8 km
Czas przejścia: około 1,5 godziny.
Stopień trudności: średni latem, trudny od późnej jesieni
do wczesnej wiosny.

Niepełnosprawni: dostępny fragment (około 1/3 trasy) do
Mogiły Powstańców.

Pomnik upamiętniający bohaterskich Powstańców z lat 1863-64

Początek ścieżki: parking przy wejściu do rezerwatu.
Miejsce do parkowania: parking leśny.
Dojazd: na trasie Augustów-Lipsk, w lewo, zgodnie z oznakowaniem
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Plan ścieżki „Kozi Rynek”

