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6 Rezerwat „Potok Bembeńskie”

Luboń Wielki jest piątym co do wysokości szczytem Beskidu
Wyspowego (1022 m n.p.m.).
Na szczycie znajduje się wybudowane w 1931 roku niewielkie
schronisko, punkt meteorologiczny, maszt nadajnika oraz infrastruktura turystyczna. Z tego miejsca możemy podziwiać rozległą
panoramę rozciągającą się w kierunku północnym i zachodnim.
Przez Luboń Wielki prowadzi kilka szlaków turystycznych
umożliwiających zwiedzanie okolicy.

16 Obelisk przy Drodze Solidarności
Droga Solidarności łączy miejscowości Raba Wyżna i Harkabuz. Przebiega przez położoną na Wielkim Europejskim Dziale
Wodnym przełęcz. Grzbietem tym dawniej biegła granica polsko-węgierska. Droga wybudowana została w latach 60. ubiegłego
wieku. Początkowo pokryta była kostką brukową, a w 2005 roku
wykonano nawierzchnię asfaltową. Od czasu jej modernizacji
nadano jej nazwę Drogi Solidarności dla uczczenia pamięci kurierów z okresu II wojny światowej oraz szlaków papieskich Jana
Pawła II. Na przełęczy umieszczono głaz z pamiątkową płytą
oraz wykonano wiatę dla turystów.

3 Leśna Ścieżka Edukacyjna „Krzywoń”
Ścieżka ta została otwarta w 2004 roku przez Nadleśnictwo
Nowy Targ. Jej trasa biegnie przez uroczysko „Krzywoń” położone na terenie Leśnictwa Rabka. Ponad dwukilometrową
trasę pokonać można pieszo i rowerem w ciągu niepełnej godziny. Zwiedzający znajdą tu wygodne przystanki z miejscami
do wypoczynku. Na początku szlaku stanął drewniany pawilon, gdzie można posilić się przed drogą. Na trasie umieszczono
osiem przystanków i tablice informacyjne. Ścieżka ta w zamyśle
Nadleśnictwa ma stanowić nie tylko atrakcje turystyczną, ale także znakomite miejsce na lekcje przyrody dla dzieci i młodzieży
z okolicznych miejscowości.

Rezerwat o pow. 38,14 ha został utworzony w 2001 r. Celem
ochrony jest zachowanie stanowiska świerczyny bagiennej z olszą czarną i szarą oraz chronionych i rzadkich subalpejskich gatunków ziołoroślowych. Według klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów typów
i podtypów rezerwatów przyrody jest to rezerwat biocenotyczny:
rodzaj – leśny (L) z elementami wodnego (W) i florystycznego (FL). W rezerwacie występuje rzadkie zbiorowisko – jedlina
ziołoroślowa według innego nazewnictwa bagienna świerczyna
(Dorobnico austriaci – Abietetum). Roślinność rezerwatu charakteryzuje się dużym bogactwem gatunków. Zachowało się tu
również wiele gatunków roślin podlegających ochronie prawnej,
np. chaber miękkowłosy.

9 Drzewostany nasienne świerka pospolitego

15 Archiwum klonów świerka rasy orawskiej

Wyłączone drzewostany nasienne stanowią bazę nasienna do produkcji sadzonek w Nadleśnictwie Nowy Targ. Świerk rasy orawskiej charakteryzuje się wysoką wartością hodowlaną, dobrym
tempem wzrostu i dużymi zdolnościami przystosowawczymi do
różnych warunków środowiska. Drewno wykorzystywane było
do produkcji instrumentów muzycznych.

Jest to zbiór szczepów z ponad 50 drzew matecznych, wybranych
z Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych w masywie Babiej
Góry i Policy. Ma ona na celu zachowanie najlepszych, miejscowych ekotypów drzew, nawet gdy w naturze drzewa mateczne
przestaną już istnieć. Archiwum daje również możliwość uzyskania dużej ilości łatwo dostępnych nasion oraz zrzezów w celu
testowania potomstwa najlepszych drzew.

14 Kapliczka św. Huberta na Polanie Jana Pawła II

24 Siedziba Nadleśnictwa Nowy Targ
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Na ścieżce znajduje się 12 przystanków. Każdy z nich poświęcony jest innemu zagadnieniu przyrodniczemu, leśnemu lub
historycznemu. Tematyka została opracowana we współpracy
z młodzieżą Gimnazjum w Rabie Wyżnej. Do Ścieżki został
wydany Przewodnik, który przekazywany jest nieodpłatnie zainteresowanym osobom, można go również pobrać z naszej strony internetowej. Kody QR oraz powiązane z nimi treści zostały
przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa Nowy Targ przy
pomocy darmowego generatora z serwisu QR on-line. Aby skorzystać z kodów QR, należy posiadać odpowiednie urządzenie
mobilne z dostępem do Internetu (za transfer danych operator
może pobierać opłaty) oraz aplikację do odczytu kodów QR.

Kaplica Matki Bożej Królowej Gorców wybudowana w 1979 r.
poświęcona jest Papieżowi Janowi Pawłowi II. Kaplica Papies
ka przypomina kształtem krzyż Virtuti Militari. Obok znajduje
się drewniana dzwonnica i symboliczny grób katyński. Wystrój
Kaplicy jest pełen elementów nawiązujących do symboliki papieskiej, maryjnej oraz historyczno-patriotycznej. Są również akcenty partyzanckie oraz ufundowana przez leśników figura ich
patrona, św. Jana Gwalberta. W Kaplicy Papieskiej odbywają
się uroczystości religijne i patriotyczne. Tradycyjnie najwięcej
pielgrzymów przybywa 15 sierpnia na uroczystości odpustowe
w Święto Wniebowzięcia NMP. Księża ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego odprawiają niedzielne msze
św. dla turystów od maja do października o godz. 8:00, 11:00
i 16:00.

W stadninie co roku odbywają się Mistrzostwa Podhala w zrywce drewna. To wyjątkowo widowiskowa rywalizacja zrywkarzy,
polegająca na przeciągnięciu kłody drewna, jej załadunku, przewiezieniu i zrzuceniu po dotarciu na metę. Jedynie w trakcie tego
typu współzawodnictwa osoby postronne mogą zobaczyć, na
czym polega praca zespołów wozackich, gdyż na powierzchniach
roboczych w lesie mogą przebywać jedynie pracownicy. W większości rywalizujący wozacy pracują w Nadleśnictwie Nowy Targ.
Zawody te odbywają się w sierpniu na terenie stadniny koni,
w bezpośrednim sąsiedztwie Dworku Tetmajerów w Łopusznej.
Pomysłodawcą wydarzenia jest wielki miłośnik Podhala i koni
prof. Marian Tischner.

Sanktuarium z figurką Matki Boskiej Ludźmierskiej zwanej
„Gaździną Podhala”.
Jest to najstarsza parafia na Podhalu, której początki sięgają 1234
roku. Początkowo stał tu drewniany (modrzewiowy) kościół,
a następnie dobudowany obok niewielki klasztor Cystersów. Ze
względu na liczne najazdy tatarskie i napady zbójeckie Cystersi
opuścili klasztor i przenieśli się do Szczyrzyca. Obecny, neogotycki kościół został wybudowany pod koniec XIX wieku i obecnie
ma rangę Bazyliki Mniejszej.
Wewnątrz kościoła na głównym ołtarzu znajduje się 600-letnia
figurka przedstawiająca „Gaździnę Podhala”. W 1963 roku Matkę Boską Ludźmierską koronował kardynał Stefan Wyszyński.

Wiata jest miejscem spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Odbywają się tam również imprezy turystyczno-rekreacyjne,
m.in. organizowany przez Nadleśnictwo Nowy Targ wspólnie
z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową Bieg Po(d)
Choinkę. Wydarzenie to, odbywające się co roku w sobotę poprzedzającą Boże Narodzenie, daje sposobność do przedświątecznej aktywności ruchowej i uczestnictwa w biegu lub marszu
nordic walking w leśnej, zimowej scenerii na pięciokilometrowej
pętli w Borze Nowotarskim. Jest to także okazja do przyniesienia
świątecznej choinki „prosto z lasu” i zaangażowania się w działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach
Podhalańskiej Akcji „Serce za serce”.

Nadleśnictwo Nowy Targ

Nadleśnictwo Nowy Targ

fot. Janusz Leśniak

28 Rezerwat „Bór na Czerwonem”
Rezerwat o pow. 114,66 ha został utworzony w celu „zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych
dobrze zachowanego torfowiska wysokiego oraz bagiennych
i wilgotnych zbiorowisk leśnych występujących w jego otoczeniu
charakterystycznych dla Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.”
Głównymi celami ochrony jest zachowanie i utrzymanie rzadkiego ekosystemu torfowiska wysokiego z kompletem gatunków
drzewiastych, zielnych, mszaków i glonów, a także grzybów i porostów oraz zachowanie stanowisk sosny drzewokosej, kosodrzewiny i rasy podhalańskiej sosny zwyczajnej.
W latach 2009-2010 powstała tam, dostosowana dla osób niepełnosprawnych, ścieżka edukacyjna z drewnianym podestem i tarasem widokowym na kopule torfowiska. Zapraszamy na ścieżkę,
która pozwala na zapoznanie się z największym i najstarszym
pomnikiem żywej przyrody na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ
i starostwa nowotarskiego, jakim jest torfowisko wysokie, his
torią jego powstania, najważniejszymi gatunkami fauny i flory,
a także problemami aktywnej ochrony lasów podmokłych w Karpatach na terenach Natura 2000.

29 Rezerwat „Skałka Rogoźnicka”
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Rezerwat o pow. 0,26 ha został utworzony w 1961 roku.
Skałka Rogoźnicka jest najdalej na zachód wysuniętą wychodnią pienińskiego pasa skałkowego. Skałkowe odsłonięcie muszlowca zajmuje ponad ⅓ powierzchni rezerwatu w nieczynnym
kamieniołomie. U podnóża skałki występuje łąka mieczykowo-mietlicowa Gladiolo-Agrostietum, na skałce murawy naskalne
z udziałem elementów ciepłolubnych, szczególnie przy ekspozycji południowej i zachodniej. Celem ochrony jest zachowanie
bogatego nagromadzenia skamieniałości o znaczeniu stratygraficznym dla osadów z pogranicza jury i kredy pienińskiego pasa
skałkowego.

Rezerwat o pow. 8,5 ha utworzono w 1959 roku. Przełom tworzą
rzeka Białka oraz dominujące w krajobrazie dwie skały: położona na lewym brzegu Obłazowa oraz na prawym – Kramnica.
Obydwa wzniesienia są częścią pienińskiego pasa skałkowego.
Dno doliny Białki wypełnione jest osadami czwartorzędowymi.
W niewielkiej Jaskini Obłazowej położonej na południowym
zboczu odkryto ślady pobytu człowieka od paleolitu (ponad 30
tys. lat temu) do średniowiecza oraz znaleziono najstarszy na
świecie bumerang. Na terenie rezerwatu całkowitą ochroną objętych jest 25 gatunków roślin. Rezerwat został stworzony w celu
zachowania ciekawego pod względem geomorfologicznym przełomu rzeki Białki przez Pieniński Pas Skałkowy, będącego osobliwością krajobrazu Podhala. Ponadto ochronie podlegają rzadkie
zespoły roślinności naskalnej i lasek sosny reliktowej.

Projekt szlaku wokół Tatr to transgraniczne przedsięwzięcie,
będące efektem współpracy polskich i słowackich samorządów
przygranicznych. Kompletny projekt zakłada realizację liczącej
ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi, edukacyjnymi i biegowymi. Jego ideą jest udostępnienie
niepowtarzalnych miejsc o walorach krajobrazowych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Przebieg szlaku po stronie
polskiej wyznaczają, poczynając od Nowego Targu, następujące punkty charakterystyczne: Czarny Dunajec – Podczerwone
– Chochołów (w kierunku zachodnim) oraz Gronków – Dębno
– Czorsztyn – Sromowce Niżne (w kierunku wschodnim). Od
głównego szlaku utworzone zostały pętle boczne przeznaczone
dla turystów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o lokalnych
atrakcjach, np. trasy: wokół Jeziora Czorsztyńskiego, unikatowych torfowisk, drewnianej architektury, zamków i warowni itp.

W Zakopanem u podnóża Tatr znajduje się prowadzony przez
Nadleśnictwo Nowy Targ Ośrodek Edukacji Leśnej „Leśnik”.
Sala edukacyjna została przygotowana do prowadzenia zielonych
lekcji, spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz konferencji. W tym
celu jest ona wyposażona w odpowiedni sprzęt, tablicę interaktywną i projektor multimedialny. Na terenie ośrodka powstała
też nowoczesna ścieżka edukacyjna z tablicami interaktywnymi
służącymi do aktywnej nauki i poznawania przyrody.
Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzin naszych okolic
i skorzystania z oferty edukacyjnej i turystycznej.    

Kaplicę Najświętszego Serca Jezusa zaprojektowaną przez Stanisława Witkiewicza rozpoczęto budować w roku 1904, a poświęcono w 1907. Ołtarz główny przypomina swoją konstrukcją chatę góralską. Kaplica w Jaszczurówce to jeden z najpiękniejszych
pomników sztuki i stylu zakopiańskiego w Polsce. Wnętrze zdobią witraże projektowane przez S. Witkiewicza, przedstawiające
M.B. Częstochowską i Ostrobramską oraz herby Polski i Litwy.
Ołtarze boczne, również wykonane z drewna, pochodzą z lat 50.
XX wieku. Od roku 1984 kaplica znajduje się pod opieką Księży Marianów z parafii na Cyrhli. W jej podziemiach corocznie
organizowane są wystawy sztuki ludowej.

Nadleśnictwo Nowy Targ zarządza ponad 5 tysiącami hektarów
lasu własności Skarbu Państwa.
Lasy nadleśnictwa to lasy górskie z przewagą świerka. Położone są pomiędzy trzema parkami narodowymi: Tatrzańskim
Babiogórskim i Gorczańskim. Lasy Państwowe w całości
zaliczone zostały do lasów ochronnych i w 95% położone są
w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Znaczna część obszarów została włączona do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, w tym największy
obszar obejmujący lasy i grunty (prywatne, wspólnot i Skarbu
Państwa) o pow. 8250 ha, tzw. „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie”.
Przyjęte sposoby zagospodarowania lasu zapewniają ochronę
terenów atrakcyjnych dla turystyki i rekreacji oraz terenów
uzdrowiskowych. Liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe, ścieżki edukacyjne przebiegające przez okoliczne pasma
górskie umożliwiają poznanie walorów tutejszej przyrody.
Najcenniejsze przyrodniczo i dobrze zachowane osobliwości
przyrody żywej i nieożywionej chronione są w obrębie dwóch
rezerwatów, tj.: „Bór na Czerwonem” i „Bembńskie” na pow.
147 ha.
Fauna i flora tych terenów jest uzupełnieniem walorów przyrodniczych, a tworzą ją jeszcze spore populacje kuraków leśnych – cietrzewia i głuszca, dużych drapieżników – niedźwiedzia, rysia i wilka. Również występują tu osobliwości, takie jak
orzeł przedni, puchacz oraz cała grupa innych gatunków fauny
i flory z Czerwonej Księgi i z Rejestru Gatunków Chronionych.
Zdjęcia – Daniel Kusper, Janusz Leśniak, Piotr Król,
Roman Latoń oraz Włodzimierz i Rafał Łapińscy
Opracowanie – Bartosz Łapiński
Druk – HAKUS – Olsztyn
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