
Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II 

w Pobiednie

Urz¹d Gminy w Bukowsku

ŒCIE¯KA

HISTORYCZNO-PRZYRODNICZA

"Szlakiem dawnych 

osad"

"Szlakiem dawnych 

osad"

"Szlakiem dawnych 

osad"

"Szlakiem dawnych 

osad"

 



Po³udniowa czêœæ to masyw Bukowicy  

z namiastk¹ po³onin w obrêbie szczytów Kamienia 

i Tokarni. W kierunku zachodnim widzimy 

malowniczo zachowan¹ szachownicê pól uprawnych. 

Na pó³nocy widok na Do³y Jasielsko - Sanockie, 

Pogórze Dynowskie, Góry S³onne, a w kierunku 

po³udniowo - wschodnim wspania³a panorama 

Bieszczadów.

W odstêpach leœnych Bukowicy króluje niedŸwiedŸ 

brunatny, a nad wierzcho³kami drzew orze³ przedni. 

Na licznych polanach mo¿na zobaczyæ przebiegaj¹ce 

stadko saren lub jeleni, sp³oszonych przez watahê 

wilków.

Wczesn¹ wiosn¹ na obrze¿ach lasu s³ychaæ trele 

s³owików, a wawrzyn wilcze ³yko obsypuje siê 

kwieciem. 

Malownicze okolice u podnó¿a pasma górskiego 

Bukowicy mo¿na poznawaæ podró¿uj¹c po "Pogórzu 

Bukowskim" na trasie: Zboiska – Ratnawica – 

Be³chówka – Bukowsko.

Urokliwy zak¹tek na Pograniczu Bieszczadów, 

Beskidu Niskiego, Do³ów Jasielsko-Sanockich 

o ciekawych walorach krajobrazowo - przyrodniczych

i historyczno - kulturowych.

ŒCIE¯KA 

HISTORYCZNO - PRZYRODNICZA

ZBOISKA - RATNAWICA 

- BE£CHÓWKA - BUKOWSKO

Zdzicza³e drzewa owocowe, stare cmentarze 

przypominaj¹ o nieistniej¹cych ju¿ miejscowoœciach.

Natomiast latem i jesieni¹ mo¿emy podziwiaæ 

ró¿norodnoœæ barw pól  i lasów.

Wczesn¹ wiosn¹ na obrze¿ach lasu s³ychaæ trele 

s³owików, a wawrzyn wilcze ³yko obsypuje siê 

kwieciem. Zdzicza³e drzewa owocowe, stare 

cmentarze przypominaj¹ o nieistniej¹cych ju¿ 

miejscowoœciach.

Natomiast latem i jesieni¹ mo¿emy podziwiaæ 

ró¿norodnoœæ barw pól  i lasów.

Œcie¿ka historyczno - przyrodnicza liczy 12 

przystanków oraz dwa deszczochrony. 

Przebieg œcie¿ki oznakowany jest w terenie ¿ó³tym 

kó³kiem. Wêdrówkê rozpoczynamy w miejscowoœci 

Zboiska - przystanek nr 1. Koñczymy w Bukowsku - 

cmentarz ¿ydowski (Kirkut) przystanek nr 12.

Mo¿na te¿ wêdrowaæ po œcie¿ce  w odwrotnym 

kierunku, rozpoczynaj¹c j¹ od  przystanku 12 - w 

Bukowsku. Trasa œcie¿ki wynosi ok. 15 km. Przejœcie 

trasy ³¹cznie z odpoczynkiem zajmie ok. 6 godz.

Na trasie œcie¿ki dydaktycznej poznamy historie 

tych terenów, bogaty œwiat roœlin, zwierz¹t 

i wspania³e walory krajobrazowe. 

¯yczymy mi³ych niezapomnianych wra¿eñ    

w czasie wêdrówki. 

                                                                    Zapraszamy!
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