
Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna 
klubu 4H Snochowice

„Krajobrazy Konecko- Łopuszańskiego 
Obszaru Chronionego

na terenie gminy Łopuszno”

Snochowice szkoła – Kapliczka Zagórki – Żwiry 
Snochowickie – Lasy jodłowe i mieszane – Komorniki –

Sojawa – Lasy, łąki, pola w dolinie Łososiny – Podgórze –
Rezerwat przyrody „Góra Dobrzeszowska – Dobrzeszów -

Snochowice



Mapka przebiegu ścieżki od przystanku 1 do przystanku 10.

Kolejne slajdy pokazują
wybrane miejsca na 
ścieżce. 
Zachęcamy do jej zwiedzania, 
jak również do skorzystania z 
wydanych drukiem 
przewodników i pełnych 
prezentacji multimedialnych o 
ścieżce, dostępnych w 
Urzędzie Gminy Łopuszno.



Mapka przebiegu ścieżki od przystanku 10 do przystanku 13.



Ścieżka rowerowa. Długość trasy  17 km. Czas przejazdu 5-6 godz. (wraz z zwiedzaniem 13 przystanków)
Ścieżka rozpoczyna się w centrum Snochowic przy szkole podstawowej, skąd jedziemy w kierunku Łopuszna. Na wzgórzu przy kapliczce 
podziwiamy rozległą panoramę okolicznych miejscowości i otaczających je wzgórz. Jedziemy dalej przez opuszczoną żwirownię do cmentarza z 
okresu I-ej wojny światowej, następnie brzegiem lasów mieszanych i pól. Po drodze mijamy drzewostany jodłowe, okazałe kopce mrówki rudnicy i 
stare samotne sosny. Jedziemy przez wieś Komorniki, rozległe pola i łąki. Następnie przez wieś Sojawa do pomnika przyrody – dębu 
szypułkowego. Dalej zobaczymy uprawy leśne i zarastające pola przez drzewa i krzewy. Dojeżdżamy do wilgotnych łąk w dolinie Łososiny 
(Wiernej Rzeki). Ścieżka prowadzi dalej przez dorodne drzewostany lasów mieszanych, następnie pośród pól wsi Dobrzeszów. Na Górze 
Dobrzeszowskiej zwiedzamy sanktuarium pogańskie i rezerwat przyrody „Góra Dobrzeszowska”. Tu zobaczymy w runie dorodnego drzewostanu 
bukowo-jaworowego paprotkę zwyczajną, czosnek niedźwiedzi i czworolist pospolity. Przed drogą powrotną do Snochowic można chwilę
odpocząć przy wiacie wybudowanej przez nadleśnictwo Ruda Maleniecka.  

Natural didactic bicycle path. It is 17 km long. Ride takes 5-6 hours (with visiting 13 stops). Path starts in Snochowice near Primary School and 
next leads in Łopuszno direction. On hill near shrine you can see open panorama of villages surrounded by hills. You ride farther to abandoned 
gravel pit, and to wartime cemetery of World War I. Next path leads near border of mixed forest and fields. After that you pass fir forest, heaps of 
southern wood ant and old pines. Then you come to Komorniki village and ride through fields and meadows. In Sojawa village you can see nature 
monument – common oak. After that you pass forest cultivation and fields overgrown by trees and bushes. You reach wet meadows  in Łososina
(Wierna Rzeka) valley. Path leads through mixed forest and through fields of Dobrzeszów village. On Góra Dobrzeszowska you can see pagan 
sanctuary and nature reserve „Góra Dobrzeszowska”. You can find there, in beech and sycamore maple forest, common polypody, bear’s-garlic, 
herb Paris. Before coming back to Snochowice, you can take a rest in shelter.

Opis trasy



Widok na Górę Dobrzeszowską



Wyrobisko po dawnej żwirowni



Pionierskimi roślinami na tych żwirach są niewielkie mchy, np. skalniczek.



Las mieszany, z kwitnącym wczesną wiosną zawilcem gajowym



Przy ścieżce znajduje się ogromny kopiec mrowiska rudnicy



Łąki i pastwiska nad Łososiną (Wierną Rzeką)



Droga do Dobrzeszowa



Leśnicy prowadząc gospodarkę leśną pozyskują drewno na zrębach



Zobaczymy tu okazałe byliny: ostrożeń łąkowy i warzywny, wiązówkę błotną, dzięgiel 
leśny, tojeść pospolitą, turzyca zaostrzoną, firletkę poszarpaną, kosaćca żółtego.

Wilgotna łąka ostrożeniowa





Pola w okolicy wsi Dobrzeszów



Uprawianym roślinom zawsze towarzyszą chwasty. W uprawach zbożowych rosną: 
kąkol polny, chaber bławatek, ostrożeń polny, mak polny



Dobrzeszów



Sanktuarium pogańskie na Górze Dobrzeszowskiej



Rezerwat leśny na Górze Dorzeszowskiej. Rosną tu: czosnek niedźwiedzi, czworolist 
pospolity i żywiec cebulkowy
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