Interesujące miejsce w bliskiej okolicy:
Centrum Edukacji Leśnej z nową otaczającą infrastrukturą, jest
miejscem, w którym można przyjrzeć się otaczającej przyrodzie i
odpocząć od zgiełku cywilizacji. W budynku znajduje się ekspozycja edukacyjno-przyrodnicza z diaporamami zwierząt, makietą
obrazującą cykl życia lasu, dziesiątkami pomocy dydaktycznych
i salą konferencyjną. Na terenie okalającym budynek, prócz elementów stworzonych podczas realizacji projektu, znajdują się:
wiata mieszcząca 70 osób wyposażona w grill, elektryczność i
oświetlenie, miejsce ogniskowe oraz amfiteatr. Spacerowanie i
jeżdżenie rowerem po specjalnie przygotowanych w otaczającym
lesie szlakach i ścieżkach edukacyjnych, z których najatrakcyjniejszą jest „Goździkowe Bagno” nie wymaga uprzedniej rezerwacji.
Rezerwat faunistyczny „Na Torfach” prócz ptactwa wodnego
obfituje w mnogość rzadko spotykanych gatunków roślin, które
porastają okolice zatorfionego jeziora. Można tu przyjrzeć się ptakom związanym ze środowiskiem wodnym: czapli siwej, gągołowi,
łysce, traczowi nurogęsi, zimorodkowi, rożeńcowi, rybitwie zwyczajnej. Przy odrobinie szczęścia można tutaj zaobserwować bociana czarnego, a niemal stałymi bywalcami są tutaj łabędzie nieme i kaczki krzyżówki. Tereny wokół jeziora, stanowiącego jeden
z bardziej urokliwych fragmentów leśnych obszaru NATURA 2000
Bagno Całowanie, zamieszkują również interesujące płazy: rzekotka drzewna,
grzebiuszka ziemna i trzy gatunki ropuch. Nie
brak jest gadów, ryb i dużych ssaków.
Krzyż leśników stoi na skrzyżowaniu leśnych traktów z Osiecka
do Zabieżek i z Augustówki do Ponurzycy. Został postawiony na
znak przyjaźni pomiędzy lasem i człowiekiem w miejscu, w którym
niegdyś mieszkańcy okolic, w obawie przed złą energią, postawili
duże, drewniane krzyże, zastępując je później krzyżem metalowym. Dziś w miejscu, na temat którego krąży wiele podań i opowieści, stoją dwa krzyże – metalowy, ale także stosunkowo nowy
– drewniany.
Rezerwat „Czarci Dół” - powstał w miejscu, w którym niegdyś
wydobywano torf. Jego nazwa pochodzi od nazwy leśnictwa na
którego terenie się znajduje. Dziś jest to ostoja naturalnych i półnaturalnych biocenoz torfowiska wysokiego, a celem ochrony jest
ich zachowanie wraz z charakterystyczną florą i fauną. Rezerwat
objęty jest projektem małej retencji. Dzięki budowie zastawek na
rowach odwadniających następuje poprawa warunków wodnych
torfowiska.
Nazwa Rezerwatu „Bocianowskie Bagno” pochodzi od ludowej
nazwy tych mokradeł „Bagno Bocian”. W zaskakujący sposób ukazuje on ponowną ekspansję przyrody. W miejscu, w którym niegdyś
wydobywano torf, dziś fauna i flora zbudowała swoje „małe imperium”. Możemy zaobserwować tutaj unikatowe gatunki roślin takie
jak: grzybień północny, pływacz zwyczajny i rosiczka okrągłolistna.
Jest to jedno z niewielu miejsc chroniących potężne sosny rodzimego pochodzenia. Dzięki regulacjom wody zastawkami, udaje się
przywrócić pierwotny stan przyrody. Wody tego bagna stanowią
wododział między rzeką Świder, a innymi oddającymi swe wody do
tej samej rzeki w kierunku wschodnim i zachodnim.

Wieś Dąbrówka to miejscowość, w której możemy zobaczyć tradycyjne zabudowania drewniane i trzy przydrożne kapliczki. W pobliżu
wsi znajduje się, porośnięta dwumetrowymi jałowcami, wydma Ajduk,
w pobliżu której przebiega konny szlak.
Wieś Ponurzyca powstała na przełomie XVIII i XIX wieku jako wieś
czynszowa w posiadłościach Potockich. Jej charakter i unikatowa atmosfera pozwala przenieść się w czasie, do chwil, w których wieś
była ostoją sielskiego życia. Ponurzyca jest podzielona na dzielnice
pochowane w dolinach i właśnie stąd wywodzi się jej nazwa, według
której wieś „ponurza się” w dolinach.
Dąbrowiecka Góra jest miejscem, w którym wojska niemieckie
zbudowały część fortyfikacji wchodzących w skład Przedmościa
Warszawskiego. Choć kompleks budowano do 1941 roku i nigdy nie
zakończono prac, do dziś zachowały się m.in. rowy przeciwczołgowe
oraz dwa schrony. Obecnie schron obserwacyjny artylerii Regelbau
120a,
dzięki staraniom Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków
Fortyfikacji „Pro Fortalicium” i pomocy Nadleśnictwa Celestynów, jest
jednym z najstaranniej odrestaurowanych i wyposażonych obiektów
tego typu w Polsce.
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Kamień Leśników znajdujący się na skrzyżowaniu dróg Janów –
Pogorzel Warszawska i Karczew – Tabor jest pamiątką z lat 1931/34.
Na jego wierzchniej stronie widnieje napis: Gdzie halizny i pustynia,
siać i sadzić zagajenia, niech się po nas las zostanie, pracy naszej
poszczęść, Panie. Swego rodzaju „pomnik” jest kolejnym w okolicy
symbolem przyjaźni człowieka z lasem.
Bagno Całowanie to obszar NATURA 2000 chroniony ze względu
na najcenniejsze w skali całej Europy gatunki ptaków i siedliska przyrodnicze. Znajduje się on na obszarze korytarza ekologicznego - doliny Środkowej Wisły i stanowi ostoję ptaków o europejskiej randze.
Jest to miejsce prowadzenia badań naukowych, aktywnych działań
ochronnych i projektów przyrodniczych inicjowanych między innymi przez Zarząd Parków Krajobrazowych i Stowarzyszenie CMOK.
Spośród obserwowanych 145 gatunków ptaków na uwagę zasługują: derkacz, którego nocne liczenie jest niezwykłą przygodą dla miłośników przyrody, żuraw, błotniak zbożowy i łąkowy, a także kszyk
czy rycyk, które można obserwować z platformy widokowej koło wsi
Podbiel. W starych wierzbach spotkać można dudka i pójdźkę. Na
łąkach występują jedne z piękniejszych i rzadkich motyli w Europie:
czerwończyk fioletek, modraszek telejus i modraszek alkon. Miłośnicy
botaniki z pewnością będą zachwyceni bogactwem ponad 700 gatunków roślin naczyniowych, w tym brzozy niskiej – reliktu wpisanego na
polską „czerwoną listę”

Więcej informacji wraz z regulaminem korzystania ze
szlaków konnych znajdą Państwo na stronie
Nadleśnictwa Celestynów pod adresem:
www.celestynow.warszawa.lasy.gov.pl
Zapraszamy również na naszego Facebook’a:
www.facebook.com/pages/NADLE%C5%9ANICTWOCELESTYN%C3%93W/244465562338280

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mapa szlaków konnych w Nadleśnictwie Celestynów

Nadleśnictwo Celestynów zrealizowało projekt pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru NATURA 2000
Bagno Całowanie przed nadmierną presją turystów” w ramach
priorytetu V działania 5.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007- 2013.
Głównym celem projektu jest ochrona gatunków i siedlisk szczególnie
cennych przyrodniczo przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystyczną. Poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego, odpowiednie
ścieżki i urządzenia infrastruktury turystycznej zmniejszono zagrożenie dla cennych gatunków fauny i flory. Jednym z zadań projektu było
wytyczenie i oznakowanie 77 km szlaków konnych z budową miejsc
odpoczynku. Sieć szlaków została rozmieszczona pomiędzy gospodarstwami agroturystycznymi, których działalność ukierunkowana jest
na turystykę konną.
Nadleśnictwo Celestynów to miejsce, w którym odpoczniesz od miejskiego zgiełku. Czas mija tutaj wolniej, a Ty jesteś w stanie spędzić
go w harmonii z naturą. Dla Twojej wygody oddaliśmy do użytku wiele
obiektów sprzyjających pieszym i konnym wędrówkom, dzięki którym
lepiej poznasz otaczającą Cię okolicę. Jeśli zechcesz zejść z konia i
odpocząć, wystarczy, że odnajdziesz na mapie specjalnie przygotowane koniowiązy i wiaty. Gdyby podczas podróży spotkał Cię deszcz,
pod naszą wiatą schronić się mogą nawet dwaj jeźdźcy wraz z końmi.
Dla bezpieczeństwa swojego i innych użytkowników przestrzegaj regulaminu*, i pamiętaj że w miejscach, gdzie biegnie lub krzyżuje się
szlak konny, pieszy czy rowerowy należy być szczególnie ostrożnym i
ustąpić pierwszeństwa.
*Regulamin znajduje się na stronie internetowej Nadleśnictwa Celestynów.
www.facebook.com/pages/NADLE%C5%9ANICTWO-CELESTYN%C3%93W/244465562338280
W ramach projektu wykonano następujące czynności:
•
•
•
•
•
•
•

wytyczono i oznakowano sieć szlaków konnych;
podkrzesano gałęzie do ok. 3 m;
wybudowano siedem nowych i zmodernizowano dwa zadaszenia utrzymane w stylu świdermajer;
zmodernizowano 5 parkingów;
zakupiono i zamontowano m.in. koniowiązy, stoły, ławy, kosze
oraz tablice informacyjne;
zamknięto drogi nieudostępnione dla pojazdów dziesięcioma
szlabanami;
opracowano i wydano przewodnik do ścieżki poznawczej „Goździkowe Bagno”.

Projekt objął budowę infrastruktury wraz z zagospodarowaniem
turystycznym wokół Centrum Edukacji Leśnej składającym się z:
•
•
•
•
•
•
•

arboretum z leśnymi gatunkami drzew i krzewów różnych odmian;
2 ha terenu zagospodarowanego przez posianie odpornych na
wydeptywanie traw i wprowadzenie oświetlenia solarnego;
łąki kwietnej;
zwierzyńca;
pola namiotowego;
budynku obsługowego pola namiotowego z kuchnią turystyczną
i stołówko-świetlicą;
boiska do siatkówki i badmintona;

