
Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna klubu 
4H Grabownica

Łopuszno – Kościółek – Jedle – Jezioro Żabiniec –
Marianów – Łąki i lasy nad Nową Czarną – Jezioro 

Elżbiety – Grabownica – Łopuszno.

„Krajobrazy Pojezierza Świętokrzyskiego na terenie 
Gminy Łopuszno”
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Kolejne slajdy pokazują wybrane 
miejsca na ścieżce. 

Zachęcamy do jej zwiedzenia jak 
również do skorzystania z 
wydanych drukiem przewodników i 
pełnych prezentacji multimedialnych 
o ścieżce, dostępnych w Urzędzie 
Gminy Łopuszno.



Opis trasy

Ścieżka rowerowa. Długość trasy 21 km. Czas przejazdu około 8 godz. (wraz z zwiedzaniem 14 przystanków)
Ścieżka rozpoczyna się w centrum Łopuszna, skąd kierujemy się do parku i pałacu Dobieckich. Z parku wracamy do centrum, mijamy 
kościół, jedziemy na wzgórze Kościółek, na którym znajduje się pomnik trzech krzyży. Wzgórze porasta charakterystyczna roślinność
murawy kserotermicznej. Dalej ścieżka prowadzi przez lasy sosnowe i pośród pól wsi Jedle do Żabińca. Zobaczymy unikalne 
torfowiska wokół jeziora Żabiniec, gdzie obficie rośnie żurawina błotna i gniazdują żurawie, przyległe do niego bory bagienne z 
bagnem zwyczajnym, a na wydmach fragmenty boru suchego z licznymi gatunkami naziemnych porostów i mchów. Obserwacje 
roślinności bagiennej i torfowiskowej ułatwia wybudowany przez nadleśnictwo drewniany pomost. Dalej jedziemy przez bory świeże do 
Marianowa. Tu oglądamy pomnik przyrody. Za wsią mijamy rozległe łąki i pastwiska. Dalej ścieżka prowadzi przez lasy mieszane do 
jeziora Elżbiety, przy bagnistych brzegach jeziora zobaczymy obfite stanowisko czermieni błotnej. Wracamy do drogi głównej i 
jedziemy przez Grabownicę do Łopuszna. Po drodze mijamy młyn w dawnym wiatraku i cmentarz wojenny z okresu I-ej wojny 
światowej.

Natural didactic bicycle path. It is 21 km long. Ride takes 8 hours (with visiting 14 stops). Path starts in Łopuszno, next you go to the 
park and the palace of Dobieniecky family. Leaving park you pass church, and you go to Kościółek hill, where are Three Crosses. Hill 
is covered with semi-natural dry grassland. Next path leads through scotch pine forest and across fields of Jedle village to Żabiniec. 
You can see there unique bogs round Żabiniec lake, where cranberries grow, and cranes breeder. Nearby there are bog woodlands 
with marsh tea. On dunes grow fragments of lichen scots pine forest, with many species of lichens and mosses. Wood platform 
makes easy observation bog’s plants. Next you ride through scots pine forest to Marianów village. You can see there nature 
monument. By village you pass meadows and pastures. Next path leads through mixed forest to Elżbieta lake, on lake boggy shore 
grows wild calla. You come back to main road and ride through Grabownica to Łopuszno, passing windmill and wartime cemetery of 
World War I.



Pałac Dobieckich został wzniesiony w latach 1897 – 1905 wg projektu Marconiego.



Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego wybudowany w latach 1926 –
1933.



Wzgórze Kościółek – Trzy Krzyże



Porasta go szczególnie liczna tu śliwa tarnina i rośliny charakterystyczne dla murawy 
kserotermicznej. →



Turzyca sina, drżączka średnia, tymotka Boehmera.

Przetacznik kłosowy, goździk kartuzek, przelot pospolity



Pierwiosnek lekarski, dzika róża, dziewięćsił bezłodygowy (roślina ściśle chroniona).

Głóg jednoszyjkowy, berberys zwyczajny



Polowiec szachownica, modraszek, rusałka pawik

Jaszczurka zwinka, kraśnik sześcioplamek

Na murawie spotykamy liczne gatunki zwierząt



Za znakami kierujemy się do lasu sosnowego.



W podszyciu rośnie jałowiec pospolity a w runie wrzos pospolity, 
turzyca wiosenna, kosmatka owłosiona i kostrzewa owcza.



Polną drogą przez Jedle kierujemy się na południe do 
jeziora Żabiniec



Jezioro Żabiniec



Torfowiska na Żabińcu są siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt

rosiczka okragłolistna, gnidosz rozesłany (oba gatunki ściśle chronione), świezianka



Sosnowy bór bagienny z chronionym bagnem zwyczajnym



Bory sosnowe porastają różne gatunki chrobotków (porosty) …



… mchów: bielistka siwa, widłoząb miotłowy, gajnik lśniący, rokietnik pospolity.



Rośliny boru sosnowego: wrzos pospolity, pomocnik baldaszkowaty, korzeniówka 
pospolita, widłak jałowcowaty.



Ekstensywne łąki i pastwiska są miejscem występowania żurawia, bociana białego i 
czarnego oraz dudka. Obok krów pasą się tu również sarny.



Zbliżając się do wsi Michala Góra mijamy pola uprawne. Za nimi wjeżdżamy na drogę
Łopuszno – Jędrzejów i opuszczając ją docieramy do kolejnego przystanku.



Pod koniec ścieżki poznajemy Jezioro Elżbiety



Brzeg jeziora Elżbiety porasta czermień błotna.
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