Ścieżka edukacyjna „Puszcza” - odcinek zamknięty
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Ścieżka edukacyjna

„Puszcza”
• Długość ścieżki: 3,7 km
• Czas przejścia: około 1,5 godz.
• 8 przystanków

Ścieżka
“Płazy”

Ścieżka zlokalizowana jest we wsi Wysoki Most. Samochód można zaparkować przy
leśniczówce, gdzie można również kupić karty wstępu do Wigierskiego Parku
Narodowego.
Przystanki (brak tablic w terenie):
STARE TRAKTY: Od końca XIV wieku znajdowała się tu główna przeprawa przez
Czarną Hańczę na przebiegu starych dróg z Grodna, Przełomu, Perstunia i Merecza
w kierunku myśliwskiego dworu królewskiego na wyspie wigierskiej.
CZARNA HAŃCZA:. Przystanek znajduje się na wschodnim brzegu rzeki w pobliżu
mostu. Czarna Hańcza jest największą rzeką Wigierskiego Parku Narodowego oraz
jedną z ważniejszych rzek Suwalszczyzny. Jej wody zasiedla 17 gatunków ryb. W
gąszczu porastającej dno roślinności żyją liczne bezkręgowe wodne. Brzegi zasiedlają
wydry, piżmaki, bobry. Czarna Hańcza stanowi też jedną z najpiękniejszych tras
kajakowych w Polsce.
STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE Z EPOKI KAMIENIA: W Wysokim Moście
znajdują się liczne stanowiska archeologiczne z epoki kamienia. Świadczy o tym duża
ilość narzędzi krzemiennych znajdowanych w okolicy. Najstarsze z nich pochodzą
z epoki kamienia (12 tys. lat temu). Przybywający tu ludzie zakładali swoje obozowiska
nad brzegami rzeki.
KAMEDULSKA SMOLARNIA: Ponad trzysta lat temu istniała tu smolarnia należąca do
Kamedułów Wigierskich. O jej istnieniu świadczą pozostałości smoły drzewnej w
postaci małego pagórka, znajdującego się na południowym krańcu polany oraz duża
ilość węgla drzewnego zalegającego w ziemi. W okolicy znajdują się ślady innych
pieców służących przemysłowej destylacji smoły drzewnej i terpentyny z przełomu

XVII i XVIII wieku, kiedy to istniał bardzo duży popyt na te produkty.
MORENA CZOŁOWA I OZ: W okolicach Wysokiego Mostu występuje duża
różnorodność polodowcowych form rzeźby terenu. Najliczniejsze z nich to moreny
czołowe, rozmieszczone w regularny sposób na odcinku kilku kilometrów. Morena
w Wysokim Moście zajmuje północny brzeg wielkiej doliny wód roztopowych. Morenę
przecina tunel podlodowy, który kiedyś uchodził do tej doliny. Jego przebieg
zaznaczony jest piaszczysto-żwirowym walikiem malowniczego ozu.
ŻURAWINOWE BAGNO: Torfowisko o powierzchni 2,6 ha leżące obecnie w obszarze
ochrony ścisłej „Parowy”. Charakterystyczna dla tego zbiorowiska jest bujna warstwa
krzewinek: borówki bagiennej i czarnej, żurawiny błotnej i bagna zwyczajnego. W runie
występują: modrzewnica zwyczajna, wełnianka pochwowata, turzyce i liczne gatunki
torfowców tworzące zielone i brunatne kobierce.
STARODRZEW: Rośnie tu sosnowo-świerkowy bór mieszany charakterystyczny dla
znacznej części Puszczy Augustowskiej. Jest to wartościowy przyrodniczo,
różnowiekowy las iglasty. Proces odnowienia lasu przebiega tu w dużym stopniu
w sposób naturalny.
SUCHAR KONOPNIAK: Malownicze śródleśne jezioro dystroficzne. Na brzegach
jeziora widać usychające drzewa oraz szeroki pas mszaru torfowcowego (pła), który
stopniowo pokrywa taflę jeziora.

Turysto! Pamiętaj o wykupieniu karty wstępu
do Wigierskiego Parku Narodowego!
Karty wstępu można zakupić przez internet na stronie:
wpn.eparki.pl/w1
wpn-m.eparki.pl/w1 (wersja na urządzenia mobilne)

